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Din 2008, imagini dure vor fi tip`rite pe 40% din suprafa]a pachetelor de ]ig`ri
NA}IONAL Pachetele de ]ig`ri vor
fi „decorate” cu imagini [ocante,
care s` determine c#t mai mul]i
fum`tori s` renun]e la acest obi-

cei. De la jum`tatea anului viitor,
[i pachetele de ]ig`ri din Rom#nia
vor avea aplicate, pe 40% din suprafa]`, pictograme \nf`]i[#nd un

pl`m#n bolnav, un copil purt#nd
o masc` sau alte 12 fotografii,
alese dintre cele 40 trimise de
Pag. 4
Uniunea European`.

Camere video care
„v`d” prin haine
|n Anglia ar putea folosi fi folosite cu raze X, pentru combaterea terorismului
Pag. 5
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SMS-urile intr`
\ntr-o carte

Muzica U2, ascultat` la slujbe!
PEOPLE

|n bisericile din Marea Britanie vor fi interpretate hiturile celebrei trupe
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|n Finlanda a fost publicat un
volum compus integral din mePag. 12
saje pe mobil

ULTIMA OR~ ... 23:14 ... Primarul Moscovei, Iuri Lujkov, interzice paradele gay, socotindu-le „acte satanice“...
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Bucure[tiul \n
fotografii, la Praga
EXPOZIŢIE Institutul Cultural
Român de la Praga organizează
vernisajul expoziţiei de
fotografie „Locuri din Bucureşti”
a fotografului Veronika
Zapletalova. Vernisajul are loc
astăzi, la ora 18.00, la sediul
institutului din Praga. După
vernisaj, participanţii sunt
invitaţi la un pahar cu vin
românesc. Accesul este liber.

Traseu modificat
pentru linia 117

Năsăud cu {os. Progresului, prin
{os. Progresului, Calea Rahovei,
Bd. George Coşbuc. Pe traseul
modificat, autobuzele vor opri
pe Şos. Progresului în staţiile
liniei 611, iar pe Calea Rahovei în
staţiile liniei 173.

„Năpasta”,
la Teatrul Podul
SPECTACOL Teatrul Studenţesc
Podul pune astăzi în scenă
spectacolul „Năpasta” de
I.L.Caragiale, la Casa de Cultură
a Studenţilor. Regia este
asigurată de Cătălin Naum,
iar din distribuţie fac parte
actorii Raluca Caragioiu,
Mihai Munteniţa, Alex Roza
şi Mihai Dimitriu. Intrarea
este liberă, în limita locurilor
disponibile.

Dotare \mpotriva
cancerului de piele

DEVIERE Ca urmare a modernizării căii de rulare pentru
tramvaie din intersecţia str.
Năsăud cu şos. Progresului, de
astăzi autobuzele liniei 117 vor
circula pe un traseu modificat,
în ambele sensuri. Linia va fi
deviată de la intersecţia str.

DONA}IE Clinica de Dermatologie a Spitalului Colentina
va putea trata, din aceast` var`,
bolnavii de cancer de piele, cu
un aparat performant. Suma
necesar` pentru cump`rarea
primului echipament de terapie
fotodinamică din România a
fost donat` de firma L’Oreal.
Terapia este utilizată în principal
în tratarea keratozelor actinice
şi a cancerelor nonmelanocitare
superficiale, a declarat Carmen
Sălăvăstru, medic primar
dermatologie-venerologie la
Clinica de Dermatologie a Spitalului Colentina.
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Consolidarea va costa
Autorit`]ile au \nceput din nou discu]iile despre
consolidarea imobilului \n care func]ioneaz` Prim`ria
Capitalei. Costurile de refacere a structurii se vor ridica
la 10 milioane de euro, iar func]ionarii municipalit`]ii
vor lucra \ntr-un nou imobil, ce va fi construit \n spatele
prim`riei.
LUCR~RI - Cl`direa Prim`riei
Generale, de pe Bulevardul
Regina
Elisabeta,
va
fi
consolidat`. Imobilul risc` s`
se pr`bu[easc` la un cutremur
de intensitate mai mare. Pentru
c` este considerat` monument
istoric, cl`direa nu poate fi
consolidat` pe dinafar`, pentru
a nu-i fi afectat aspectul exterior.
„Consolidarea se va face pe
din`untru”, au declarat surse
din prim`rie. Viceprimarul
Capitalei R`zvan Murgeanu
ne-a declarat ieri c` metoda
este mai complex` dec#t cele
\nt#lnite p#n` acum. „Prim`ria
trebuie rigidizat` [i apoi tratat`
special, pe ni[te amortizoare,
a[a cum se face \n America”, a
spus edilul.
Cel mai probabil, cei peste
1.000 de angaja]i vor munci
provizoriu \n imobilul care va
fi construit \n spatele prim`riei,
\n curtea unit`]ii de pompieri, pe
care inspectorii municipalit`]ii
au pus ochii de mai mult timp.
„Lucr`rile vor \ncepe doar dup`
ce vor fi puse la punct actele

necesare, avizele [i studiul de
fezabilitate. Dup` toate aceste
proceduri se va putea organiza
licita]ia
pentru
\nceperea
lucr`rilor”, sus]in acelea[i surse.
Lucr`rile nu au \nceput
p#n` acum pentru c` metoda de consolidare nu este una
clasic`. Speciali[tii vor opta
pentru o metod` nou`, ce prevede izolarea bazei, conform
recomand`rilor B`ncii Mondiale, institu]ie care va sus]ine
financiar consolidarea cl`dirilor
de importan]` strategic`. „Costul lucr`rilor de consolidare este
estimat la 10 milioane de euro
[i este vorba despre o metod`
care abia din 2006 se folose[te
\n ]ara noastr`”, spun acelea[i
surse. Prim`ria Capitalei va suferi lucr`ri \n principal la nivelul
subsolului, iar cele de la suprastructur` vor fi reduse. Baza
cl`dirii va fi a[ezat` pe izolatori
din metal [i neopren \n straturi
succesive. Noua metod` ofer`
mai mult` siguran]`, \n caz de
cutremur.
Alexandra Du]ulescu ||||

ANL contractează locuinţe în Brâncuşi
PERSPECTIVE - Agenţia Naţională pentru Locuinţe
(ANL) a început ieri contractarea a 360 de locuinţe
pentru cartierul Brâncuşi, din sectorul 6. Acestea vor
fi construite prin credit ipotecar, iar apartamentele
vor avea 1, 2 si 3 camere. Cartierul Brâncuşi se află
în construcţie la intersecţia bulevardului Timişoara
cu strada Valea Oltului. Persoanele care doresc să
se înscrie pe list` pentru achiziţionarea acestor
locuinţe trebuie să se adreseze ANL, unde pot vedea
şi planurile noilor apartamente. O locuinţă ANL

contractată prin credit ipotecar costă între 30 şi
70.000 de euro. Lucrările vor începe la jumătatea
lunii martie şi vor fi finalizate în aproximativ 2
ani. Pentru că reprezentanţii ANL se aşteaptă să
fie despuse foarte multe cereri, solicitările vor fi
sortate în funcţie de anumite criterii. Dintre acestea
enumerăm: solvabilitate bancară, starea civilă,
proprietăţile pe care le deţin, dacă au copii, dacă
au vreun handicap, dacă au fost evacuaţi din case
Dana Lascu ||||
naţionalizate.

Primarii nu renun]` la sectoare

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`!

Videanu [i On]anu au pozi]ii diferite referitor la descentralizare

O poză din Bucureştiul anului 2007, capitală integrată în UE
Text [i foto: Liviu Veluda

Cl`direa Prim`riei Capitalei risc` s` fie

SELEC}IE - Primarul general
Adriean Videanu ba vrea, ba nu
vrea sectoare. Dup` ce a anun]at
c` Bucure[tiul nu are nevoie de
sectoare, iar surse din prim`ria
Capitalei ne-au informat c` Videanu vrea s` desfiin]eze p#n` [i
func]ia de primar de sector, edilul
[ef s-a r`zg#ndit. „Sectoarele
trebuie s` existe, primarii de
sector trebuie s` existe, este \n
beneficiul cet`]enilor, pe principiul
descentraliz`rii”, a spus Videanu.

Cu c#teva zile \n urm`, \ntr-o
conferin]` de pres`, Videanu s-a
„sc`pat”: „Trebuie s` rezolv`m
organizarea administrativ-teritorial`. E o form` care \ncetine[te
ritmul de dezvoltare”.
Andrei Chiliman, primarul
sectorului 1, este \mpotriva inten]iilor lui Videanu. Edilul respinge
total \ncerc`rile de recentralizare
a atribu]iilor primarului la nivelul
Capitalei. Nici Neculai On]anu,
primarul sectorului 2, nu se

\mpac` cu ideile lui Videanu.
On]anu este de p`rere c` trebuie
s` existe mai multe prim`rii de
sector, nu una singur`.
Primarul sectorului 4, Adrian Inimăroiu, respinge [i el
declara]iile de centralizare ale
lui Videanu. „Suntem membri ai
UE, iar tendinţele şi cerinţele sunt
acelea de a descentraliza puterea
administrativă şi a o transfera de
la administraţia centrală către administraţiile locale”, ne-a declarat
Inim`roiu. „Primăria generală are
atribut esenţial \n dezvoltarea de
ansamblu a Capitalei, or de aspectele aşa-zis secundare, dar foarte
apropiate de cetăţeni, se ocupă
primăriile de sector”, a continuat
primarul.
Conform unor proiecte puse
la punct de primarul Adriean
Videanu, prim`riile de sector ar
urma s` treac` \n subordinea
prim`riei generale din 2008. Din
acela[i an, func]ia de primar de
sector ar fi desfiin]at`, iar edilii
ar primi titulatura de manageri.
Schimbarea ar goli buzunarele
prim`riilor de sector, care ar
finan]a proiectele doar cu acordul
consiliului general.
Alexandra Du]ulescu ||||
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10 milioane €

Aloca]ii pentru
familii cu probleme
SECTORUL 3 Primăria anunţă
că, din aceast` lun`, limita de
venit pe membru de familie
pentru familia/persoana care
beneficiază de alocaţie complementară, respectiv alocaţie
monoparentală, se schimb`.
Cei care doresc s` ob]in`
aloca]ii trebuie s` depun` un
dosar cu acte [i o cerere la
sediul Direc]iei de Asisten]`
Social` din Bd. 1 Decembrie
1918.

Cump`r`turi la tine acas`
UTIL - Cum ar fi s` nu mai fim
nevoi]i s` cutreier`m magazinele
sau s` ne \nvoim de la birou pentru
a cump`ra ceva de m#ncare sau
pentru aprovizionarea lunar`?
Dup` modelul pizzeriilor sau
al fast-food-urilor care livreaz`
m#ncare la domiciliu, site-ul
www.livrare.ro ofer` posibilitatea
de a ne face cump`r`turile direct
de acas` sau de la birou.
Indiferent dac` este vorba de
cump`r`turile zilnice sau dac`
e vorba de cele lunare, curierii
livreaz` comanda la u[` la orice
or` din zi [i din noapte, 7 zile
din 7. Tu alegi p#n` [i magazinul
preferat!
Serviciile sunt valabile [i pentru cei care doresc s` scape de
cozile de la sec]iile financiare sau
de oriunde. Curierii stau la coad`
pentru orice, [i pentru un bilet
de cinema sau de teatru. Servi-

grav afectat`, \n cazul unui seism serios

ciul de curierat se adreseaz` nu
numai celor care nu au timp, ci
[i celor care sunt \n imposibilitate de a se deplasa sau pentru cei
\n v#rst`. Pe www.livrare.ro se
pot comanda [i meniuri speciale
de la restaurantele sau fast-foodurile preferate, orice produs care
se g`se[te pe pia]a bucure[tean`,
orice tip de meniu: chinezesc,
unguresc, italian, ar`besc, vietnamez, indian.
Cei care sunt mul]umi]i de
serviciile curierului pot s`-[i fac`
abonamente lunare, iar cei care
apeleaz` din c#nd \n c#nd la
serviciile site-ului vor pl`ti o tax`
de livrare de 10% din valoarea
total` a comenzii, dar nu mai
pu]in de 29 lei plus TVA, respectiv
34,51 lei. Comenzile se pot face
on-line pe site-ul www.livrare.ro
sau telefonic la 0729.374.837 sau
||||
0749.374.837.

Nadia sprijină gimnastele
Clubului Sportiv Şcolar nr. 2
PROMOVARE - Celebra campioană
absolută la gimnastică Nadia
Comăneci a acordat, ieri, \mpreun` cu directorul de imagine al
firmei Niro Group, Ion Badea, 10
burse sportive, a câte 1.200 de
euro fiecare, gimnastelor Clubului
Sportiv Şcolar nr. 2 din Capitală.
Evenimentul, care a avut loc
la sediul clubului, face parte din
programul „Investim în oameni,
investim în viitor”, desfăşurat
în baza parteneriatului dintre
Nadia Comăneci şi grupul de
firme Niro, încheiat la sfârşitul
anului trecut. Cele zece sportive
premiate sunt: Cristina Andreea
Petcu, Raluca Nistor, Andreea
Gheorghe,
Cristina
Tudose,
Cristina Ştefan, Mihaela Ţone,

Roberta Butuc, Andreea Condrea,
Florina Dan, Georgiana Sulgiuc.
La eveniment a fost prezentă şi
mama Nadiei, Ştefania Comăneci.
Nadia a declarat că nu se aştepta
să fie desemnată de cotidianul
„El Mundo Deportivo” sportiva
secolului XX.
„Am rămas foarte surprinsă,
deoarece în ultimii o sută de ani
au fost multe sportive şi legende
cu rezultate excepţionale şi
nu m-am aşteptat să fiu chiar
pe primul loc. Surprinzător,
majoritatea voturilor care mi-au
revenit au fost prin internet,
de la generaţia tânără care nici
măcar nu era născută când eu
am concurat la Montreal”, a spus
Comăneci.
D.L. ||||

toate asociaţiile de proprietari
din sector. Inspectorii primăriei
s-au deplasat până în prezent
la aproape 600 de asociaţii

Prim`ria vrea s` afle problemele sectorului 6

Reabilitare
[i \nfrumuse]are
SECTORUL 3 Inspectorii
prim`riei continu` acţiunile
pentru reabilitarea şi înfrumuseţarea domeniului public.
Cei care doresc s` formuleze
sesiz`ri legate de activitatea
prim`riei pot accesa site-ul
Primăriei Sectorului 3 www.
sector3primarie.ro, secţiunea
«Mediul Curat Contează» sau
la dispeceratul non-stop tel.
9854.

Bani pentru
nou-n`scu]i
SECTORUL 4 Serviciul Alocaţii
şi Indemnizaţii din cadrul
Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului
a acordat alocaţii pentru 179
de copii nou-născuţi. Banii,
34.905 lei, au fost împ`r]i]i
\n cuantum de 195 lei pentru
fiecare mam`.

Protocol pentru
securitate \n [coli
SECTORUL 6 Reprezentan]ii
prim`riei s-au \nt#lnit ieri
cu cei ai autorit`]ilor din
domeniul combaterii violen]ei
\n [coli pentru a semna
protocolul „Security Marketing”, privind siguran]a \n
[colile [i liceele din sectorul
6. Obiectivele parteneriatului
sunt: asigurarea securit`]ii \n
[coli, gr`dini]e [i licee, reducerea num`rului agresiunilor
\mpotriva copiilor; refacerea
gardurilor \mprejmuitoare
[i instalarea sistemelor de
monitorizare.

Se ridic` ma[inile
abandonate

Campioana le \nva]` pe sportive secretele sale

Chestionare pentru administratorii de bloc
INFORMAŢII - Primăria sectorulul 6 a demarat la începutul
acestui an o campanie de
strângere de informaţii de la

3
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din cartierele Drumul Taberei,
Militari şi Crângaşi-Giuleşti,
au discutat cu preşedinţii şi
administratorii de bloc şi le-au
înmânat câte un chestionar cu
20 de întrebări. Acestea se referă
atât la date de identificare ale
asociaţiei, la imobilul propriuzis, cât şi la problemele cu care
se confruntă oamenii.
Deocamdată doar 115 reprezentanţi ai asociaţiilor de proprietari au răspuns întrebărilor
şi au predat inspectorilor chestionarele completate. Dup` ce
vor fi centralizate, documentele
vor oferi o imagine completă
asupra imobilelor de locuinţe şi
a modului de organizare a celor
aproape 2.000 de asociaţii de
locatari.
D.L. ||||

Nereguli la
Tower Center
AMENDĂ Inspectorii Primăriei
sectorului 1 au decis, ieri, oprirea
lucrărilor la clădirea de birouri
Tower Center International,
dezvoltată de firma Avrig 35,
în colaborare cu Alpha Bank,
deoarece constructorii au depăşit
numărul de etaje prevăzut în
autorizaţia de construcţie. În loc
de 21 de nivele la suprafaţă şi 3
în subsol, constructorii au ridicat
22 la suprafaţă şi 4 în subsol.
Proprietarul clădirii, situată pe bulevardul Ion Mihalache, lângă Piaţa
Victoria, a fost amendat cu 10.000
de lei şi a fost somat să intre în
legalitate. Potrivit reglementărilor,
procedura poate merge până la
anularea autorizaţiei de construcţie, în instanţă. Avrig 35 a
dezvoltat, printre altele, clădirea
de birouri Charles de Gaulle Plaza.||||

SECTORUL 6 Serviciul
Inspec]ie Comunitar` a
demarat \n aceast` perioad` ac]iunea de ridicare
a ma[inilor abandonate pe
domeniul public. |n cadrul
verific`rilor zilnice realizate de
inspectori au fost identificate
241 de autovehicule „uitate”
de proprietari pe trotuare sau
\n parc`rile de re[edin]`. P#n`
\n acest moment au fost ridicate 10 vehicule de pe str`zile
Romancierilor, Ru[e]u, Simion
Mehedin]i, Pe[tera Sc`ri[oara
[i de pe Aleea T#rgu Neam].
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Imagini-[oc pe pachetele
de ]ig`ri, din iulie 2008

Legea
referendumului,
modificat`
CONSENS Dup` dou` ore
de discu]ii, deputa]ii din
comisia juridic` au aprobat
modificarea Legii referendumului \ntr-o variant` aproape identic` cu cea propus`
de PSD. Propunerea juri[tilor
este ca, \n cazul \n care
pre[edintele este desemnat
\n al doilea tur de scrutin,
num`rul de voturi necesare
pentru demiterea sa prin
referendum s` fie jum`tate
plus unu din prezen]a la vot.

Un plămân bolnav, un cărucior gol sau un copil cu o
mască sunt doar câteva dintre pictogramele care vor
fi aplicate pe pachetele de ţigări din România, de la
jumătatea anului viitor.
DECIZIE - Din cele 40 de imagini
trimise Rom#niei de c`tre Uniunea European`, au fost alese 14.
Ele urmeaz` s` „\mpodobeasc`”
pachetele de ]ig`ri, astfel \nc#t
un num`r c#t mai mare de
fum`tori s` con[tientizeze gradul de periculozitate al viciului
[i, \n cele din urm`, s` renun]e
la el.
O astfel de abordare a avut
efect în alte ţări europene. Mulţi fumători au renunţat la tutun,
speriaţi de imaginile care înfăţişează consecinţele viciului lor.
Alegerea celor 14 fotografii a
fost făcută at#t prin consultarea

Pierderi de 1,5
milioane de euro

unor fumători, c#t şi a specialiştilor din Ministerul Sănătăţii Publice. „Le-am adresat invitaţia
de a-şi exprima opiniile, după
care, la sfârşit, le-am selectat pe
cele 14. Nu a fost foarte greu,
deoarece diferenţele (dintre
imagini) erau foarte mari”, a
declarat Magdalena Ciobanu,
expert pentru controlul tutunului.
Pictogramele vor fi aplicate
pe 40% din suprafa]a pachetului de ţigări. Această măsură va
intra în vigoare în fiecare din
ţările Uniunii Europene.
Anca Petrache ||||

STUDIU Proprietarii de
autovehicule care circulă în
România înregistrează pierderi zilnice de 1,5 milioane
de euro. Motivul \l reprezint`
creşterea consumului de
combustibil, determinată de
starea precară a infrastructurii rutiere, potrivit unui
studiu realizat de Asociaţia
Român` a Antreprenorilor de
Construcţii (ARACO).

Bani pentru
afaceri la ]ar`
SPRIJIN Tinerii care vor să se
mute din mediul urban \n cel
rural şi să pună pe picioare o
fermă agricolă primesc de la stat
un sprijin financiar de până la
40.000 de euro. Condiţia este ca
vârsta lor să nu depăşească 40
de ani şi să facă dovada că este
pentru prima dată când derulează
o afacere în mediul rural.
Tânărul fermier este obligat, de
asemenea, să prezinte un plan
de afaceri şi să demonstreze că
deţine calificările necesare pentru
derularea activit`]ii. Cei care
doresc să se mute în mediul rural
pot depune o cerere la Agenţia
de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală.
Banii alocaţi pentru susţinerea
tinerilor fermieri provin de la
Fondul European Agricol pentru
||||
dezvoltare rurală.

|nc` 3-4 luni
de recuperare
EVALUARE Premierul Călin
Popescu-Tăriceanu va continua programul de recuperare
medicală încă aproximativ
3-4 luni, evaluările efectuate de specialişti indicând
rezultate excelente. Starea
de sănătate a premierului a
fost evaluată de doi medici
francezi care au făcut parte
din echipa care l-a operat
anul trecut.

Imigran]ii rom#ni,
victime \n Irlanda
INVESTIGA}IE Departamentul pentru Familie şi Probleme Sociale a
cerut poliţiei irlandeze să
investigheze informaţiile
potrivit cărora infractorii
oferă imigranţilor români
coduri de asigurare socială,
în schimbul unor sume de
bani, relatează „Belfast
Telegraph”. Departamentul
susţine că a intrat în posesia
unor dovezi potrivit cărora
imigranţii care provin din
noile state membre UE sunt
exploataţi de „indivizi fără
scrupule”.

Balada lui
Porumbescu,
din or` \n or`
CULTUR~ Urm#nd o tradi]ie
veche de o sut` de ani, dar
\ntrerupt` la un moment
dat, din ceasul aflat \n turnul
prim`riei din Gura Humorului
r`sun`, de ieri, din or` \n or`,
un fragment din Balada lui
Ciprian Porumbescu. Decizia
de a relua aceast` tradi]ie
local`, pornit` \n urm` cu 100
de ani de un comerciant, care
punea la patefon cunoscuta
crea]ie, apar]ine primarului
urbei, Marius Ursaciuc. Edilul
a adăugat că intenţionează să
reia mai multe obiceiuri locale,
care să ofere bună dispoziţie
localnicilor şi turiştilor veniţi în
||||
staţiune.

Doi pe un loc pentru Spania
OPORTUNITATE - Aproximativ
300 de femei au stat ieri la coad`
\n fa]a Oficiului pentru Migra]ia
For]ei de Munc` (OMFM), pentru a fi selectate pe cele 150 de
locuri de munc` \n Spania. Cele
care vor semna contractul pe trei
luni, cu posibilitate de prelungi-

re, vor primi pentru fiecare or` de
munc` c#te patru euro. |n plus,
vor avea cazarea [i masa asigurate. Potrivit datelor OMFM, anul
trecut peste 14.000 de români au
plecat, oficial, să lucreze în Spania, majoritatea în agricultură şi
||||
construcţii.

LEGALITATE Tribunalul
Bucureşti a admis ieri cererea
de înscriere ca partid politic
a PLD, decizia putând fi
contestată la Curtea de Apel
Bucureşti. După ce decizia
de înscriere a partidului
va rămâne definitivă şi
irevocabilă, PLD va fi trecut în
Registrul partidelor politice.

Foto: Mediafax

PLD s-a înscris ca
formaţiune politică

Rom#ncele au \ndurat frigul, pentru un job \n „}ara C`p[unelor“

Ministerul S`n`t`]ii Publice sper` c` tot mai mul]i rom#ni vor
renun]a la viciu, dup` ce vor con[tientiza pericolele la care se expun

Vest-europenii dezaprob`
aderarea Rom#niei la UE
introducerea monedei unice euro
a avut un impact negativ asupra
economiilor lor naţionale. Două
treimi din germani regretă dispariţia mărcii, în timp ce doar
5% dintre francezi cred că euro
este benefic economiei ţării lor.
Cu toate acestea, majoritatea
repondenţilor sunt de părere că
euro are un impact pozitiv asupra
economiei europene. O altă percepţie subliniată de sondaj este
aceea că migraţia forţei de muncă a dus la reducerea salariilor în
||||
zona euro.

SONDAJ - Doar unu din patru
vest-europeni aprobă intrarea
României şi Bulgariei în Uniunea
Europeană, relev` un sondaj de
opinie publicat ieri de cotidianul „Financial Times”. C#t despre germani, potrivit aceleia[i
publica]ii, 60% din popula]ie nu
vede cu ochi buni recenta l`rgire
a Uniunii.
Sondajul, la care au răspuns
peste 5.300 de adulţi din Franţa,
Germania, Italia, Spania şi Marea Britanie, arată că majoritatea
locuitorilor acestor ţări crede că

V#ntul face ravagii
PERICOL - 50 de turi[ti au r`mas
bloca]i la cabanele din Mun]ii
F`g`ra[, dup` ce telecabina cu
traseul Bâlea Lac - Bâlea Cascadă
a \ncetat s` mai func]ioneze din
cauza rafalelor de v#nt, care au
ajuns p#n` la 90 de kilometri la
or`. Salvamonti[tii avertizeaz`
turi[tii s` nu urce la altitudini
mari, deoarece riscă să fie surprinşi de avalanşe. Ei spun că, în
ultimele zile, pe crestele Bucegilor s-au format cornişe mari, care
pot aluneca în orice moment. Şi
la Bâlea Lac stratul de zăpadă are
doi metri, iar pericolul producerii de avalanşe este foarte mare.
Sporturile de iarnă au fost interzise, iar accesul la cabană se face
numai cu telecabina.
Din cauza unei vijelii, 30 de
localit`]i din jude]ul Arad au
r`mas, ieri, f`r` alimentare cu
energie electric`. |n municipiu
au fost semnalate numeroase incidente, tot din cauza v#ntului.
Cel puţin cinci autoturisme au
fost grav avariate de acoperişuri
luate de vânt, de cărămizi sau

tencuială c`zut` de pe clădirile
vechi, dar şi de copaci rupţi.
Toate porturile maritime au
fost închise, ieri după-amiază,
||||
din cauza vântului puternic.

Foto: Rompres

DECESE În fiecare minut, 6 oameni mor în lume din cauza
tutunului. Un fumător din patru moare din cauza unei maladii
provocată de viciul s`u. Anul trecut, tutunul a ucis patru milioane
de oameni. Potrivit statisticilor, până în anul 2020, numărul
deceselor printre fumători va ajunge la 10 milioane de persoane
pe an.

Foto: Rompres

4 milioane de fum`tori au murit \n 2006

V#ntul puternic a determinat
\nchiderea tuturor porturilor
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VATICAN - De[i Biserica Catolică
nu permite divorţul, în anumite
situaţii, considerate excepţionale,
regula este \nc`lcat`. Un astfel
de caz este atunci c#nd unul
dintre so]i nu se poate „dezlipi”
de mam`. Potrivit unui raport
emis de Vatican [i citat de ANSA,
acest lucru ar putea constitui
un motiv bun pentru anularea
oficial` a c`s`toriei.
Cele mai bizare cazuri sunt
prezentate la „Roman Rota”, cel
mai mare tribunal al Vaticanului
pentru judecarea apelurilor.
Statistici noi, care se bazează
pe cazurile prezentate la Rota,
indică faptul că judecătorii
au aprobat, \n 2005, anularea

Costuma]ia „Evitei”, la licita]ie
MAREA BRITANIE Pelerina purtată
de Sir Alec Guinness în rolul lui
Obi-Wan Kenobi din „Războiul
stelelor” va fi scoasă la licitaţie
la începutul lunii martie, alături
de costume din filme celebre
precum „Evita”, „James Bond”,
„Titanic” şi „Indiana Jones”,
informează bbc.co.uk. 350 de
piese vestimentare vor fi vândute
la licitaţia care va avea loc pe
6 martie la Londra, la casa
„Bonham’s”. Specialiştii de la
casa de licitaţii se aşteaptă ca
pelerina lui Obi-Wan Kenobi,
purtată de Alec Guinness, să
depăşească suma de 50.000 de
||||
lire sterline.

Atentat sinuciga[
\n Israel

a doar 67 de căsătorii din 262 de
cereri.
Un alt motiv acceptat de
judecătorii de la Vatican pentru
ca o c`s`torie s` fie „desf`cut`”
este „lipsa serioasă de moderaţie
în judecată”, adică gelozia,
narcisismul sau mitomania,
alături de lipsa dorinţei de a
deveni părinte, infidelitate şi, în
unele cazuri, abuzul de alcool
sau canabis.
În înregistrările tribunalului
mai există cazuri de căsătorii
anulate din cauza faptului că
unul dintre parteneri manifesta
„incapacitatea de a-şi asuma
obligaţiile conjugale”, adică
||||
aversiune faţă de sex.

Porcii, la mare c`utare

TOKYO Autorităţile au
confirmat apariţia unui nou
focar de gripă aviară într-o
fermă din vestul Japoniei,
al treilea descoperit luna
aceasta. {i \n Ungaria s-a
confirmat prezen]a virusului
H5N1, la o cresc`torie de
g#[te. Rusia a depistat [i ea
primele trei cazuri de gripă
aviară la păsări domestice, \n
sudul ]`rii. |n Azerbaidjan, un
b`iat cu simptome similare
gripei aviare a decedat.

Anca Petrache ||||

{i-a rupt m#na
c#nd mergea
la biseric`

Foto: Mediafax

cum se distra familia lui Saddam
la piscină, în timp ce acesta era
judecat.
Tribunalul a decis, totuşi, că
fotografiile trupurilor „aproape
goale” sunt „indecente” şi l-a
amendat pe editorul şef al
publicaţiei cu 3.000 de dinari.
Fostul preşedinte irakian
Saddam
Hussein
a
fost
executat pe 30 decembrie, prin
spânzurare, la o închisoare din
nordul Bagdadului, după ce a
fost condamnat la moarte, de un
tribunal irakian, pentru crime
împotriva umanităţii.

TAIPEI Cu mai pu]in de trei s`pt`m#ni \nainte de debutul Anului
Porcului, lumea asiatic` este cuprins` de verva de a afi[a pretutindeni
imaginea animalului aduc`tor de noroc. Nu e de mirare c` Banca
Central` din Taiwan a emis trei monede pe care stau \ncrusta]i mai
mul]i porci. De[i valoarea inscrip]ionat` pe ele este de 20, 50 [i,
respectiv, 100 de dolari taiwanezi, monedele vor fi v#ndute cu peste
1.300 de dolari taiwanezi (aproximativ 41,16 dolari americani), la
||||
\nceputul lunii februarie.

Regiuni ale P`m#ntului,
de nelocuit \n 10 ani

KUWAIT Un influent membru
al familiei regale din Kuwait
a donat săracilor şi celor
care şi-au pierdut rudele în
lupte pentru apărarea ţării o
sută de milioane de dinari,
respectiv 346 milioane de
dolari. Şeicul Salem Al-Ali
(80 de ani), şeful Gărzii
Naţionale, este cunoscut
drept un om foarte bogat,
însă nu există o cifră precisă
referitoare la averea sa.

Britanie şi nordul Europei vor
experimenta verile secetoase şi
iernile cu precipitaţii bogate şi
viscole puternice.

Barroso, arătat cu degetul

Baza american` din
Cehia, construit`
de Boeing

Foto: Rompres

În acest context, „The Sunday
Times” îl acuză pe preşedintele
Comisiei Europene, Jose Manuel
Barroso, de ipocrizie. S`pt`m#na
trecut`, Barroso a susţinut
propunerea de a-i obliga pe
producătorii de automobile să
reducă emisiile de gaze la noile
maşini cu mai mult de 25%, în
următorii şase ani. Acest lucru
se \nt#mpl` \n condi]iile \n
care el conduce un Volkswagen
Touareg, care consumă foarte
mult şi emite un volum mult
mai mare de CO2, comparativ
cu alte autovehicule.

VAR{OVIA Premierul polonez
Jaroslaw Kaczynski şi-a
rupt mâna stângă în timp
ce se îndrepta spre capela
palatului prezidenţial, unde
se oficia slujba de duminică.
„Kaczynski a căzut pe drum.
Mâna ruptă i-a fost pansată.
Intervenţia medicală a durat
mai multe zeci de minute şi
s-a încheiat cu succes”, a
declarat purt`torul de cuv#nt
al guvernului.

227 milioane $
pentru s`raci

Multe zone ale planetei ar putea deveni de nelocuit,
dacă în următorii zece ani nu vor fi luate măsuri pentru
a limita emisiile gazelor cu efect de seră, avertizează
oamenii de ştiinţă cita]i de „The Sunday Times”.
LONDRA - Potrivit raportului
întocmit de Comisia Interguvernamentală pentru Schimbarea Climatică, lumea mai
are la dispoziţie numai 10 ani
pentru a face ceva înainte ca
schimbările climatice să devină
de nestăvilit. Astfel, dacă nu
se vor limita rezonabil emisiile
gazelor cu efect de seră,
pădurea amazoniană şi Marea
Barieră de Corali ar putea
fi distruse, sute de milioane
de oameni vor emigra din
regiunile ecuatoriale, iar nivelul
mării va creşte, sub efectul
topirii gheţarilor, înghiţind
mari suprafeţe de pământ. În
Europa, verile ar putea deveni
insuportabil de calde, mai ales
în ţări precum Grecia, Spania
şi Italia, în timp ce Marea

IERUSALIM Trei persoane au
fost ucise şi alte câteva grav
rănite, ieri, într-un atentat
sinucigaş comis într-un
centru comercial din Eilat,
în sudul Israelului. Autorul
atentatului este Mohamad
Faysal Al-Siksek, un tânăr
palestinian în vârstă de 21 de
ani, originar din Fâşia Gaza,
au anunţat purtătorii de
cuvânt ai grupărilor islamiste
Jihadul Islamic şi Brigăzile
Martirilor Al-Aqsa.

Noi focare
de grip` aviar`

Fotografii indecente
cu nepoata lui Saddam
KUWAIT - O publicaţie din Kuwait
a fost închisă timp de trei zile,
după ce un tribunal a stabilit că
a publicat fotografii „indecente”
cu nepoata lui Saddam Hussein,
informează site-ul novinite.
com. Una dintre fotografiile
controversate o prezintă pe fiica
lui Raghad Saddam Hussein la
Doha, în Qatar, îmbrăcată într-un
costum de baie, îmbrăţişând
un tânăr. Celelalte fotografii
arată trei tinere în costume de
baie, stând pe marginea unui
jacuzzi.
Editorii ziarului au declarat că
doreau doar să arate publicului

Foto: Mediafax

LONDRA Oficialii britanici se tem că un controversat proiect privind
camerele de supraveghere cu raze X, care pot „vedea” prin haine,
identificând arme şi explozibili, va genera nemulţumirea generală
a opiniei publice, informează cotidianul britanic „The Sun”.
Propunerea, conţinută într-un document secret al Ministerului
de Interne, prezentat` grupului de lucru pentru Securitate, Crimă
şi Justiţie al premierului Tony Blair, a generat o nemulţumire
generală, \n ciuda faptului c` [i-ar dovedi imediat utilitatea.
„Detectarea armelor şi a explozibilului va deveni mai uşoară”, iar
camerele ar putea fi amplasate pe stradă, potrivit textului. Oficialii
au căzut de acord asupra unei soluţii care va permite femeilor să
monitorizeze subiecţii de genul feminin, chiar dacă recunosc că
||||
acesta va fi un subiect „problematic” în rândul cetăţenilor.
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Ata[amentul excesiv fa]`
de mam`, motiv de divor]

Camere care „v`d” prin haine

Madonna, \n rolul Evitei Peron
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Un banner imens pe Turnul Eiﬀel atrage aten]ia c`, de[i este
t#rziu, emisiile de gaze cu efect de ser` mai pot fi stopate

PRAGA Instalaţia radar care
ar urma să fie amplasată
în Cehia ca parte a scutului
american antirachetă va
fi construită de compania
Boeing, dacă SUA şi Cehia vor
ajunge la un acord în această
privinţă, relatează agenţia
CTK, care citeaz` revista ceh`
„Euro”. Compania Boeing
a contribuit la construirea
instalaţiilor radar antirachetă
de la Fort Greely (Alaska) şi
de la Vandenberg (California).
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MAJORARE Energia electrică
s-ar putea scumpi de la 1
aprilie, din cauza producţiei
slabe de electricitate din
surse hidro. „La sfârşitul lui
februarie, vom şti exact ce
se va întâmpla la 1 aprilie.
Atunci o să avem informaţii
la cât poate creşte preţul”,
a declarat ieri preşedintele Autorităţii Naţionale de
Reglementare în Energie,
Nicolae Opriş.

Exporturile vor
cre[te, dar [i
deficitul comercial
BALAN}~ Volumul exporturilor va cre[te anul acesta cu
25%, \ns` deficitul comercial
va continua s` se majoreze din cauza importurilor
de tehnologie avansat`,
estimeaz` ministrul delegat
pentru comer] Iuliu Winkler.
Acesta consider` c` deficitul
comercial va atinge valoarea
de 16 miliarde euro, din
cauza cererii mari de pe
pia]a autohton` de produse
de import.

Vl`descu discut`
la Bruxelles taxa
de \nmatriculare

|NT^LNIRE Ministrul finanţelor publice Sebastian
Vlădescu (foto) participă în
această săptămână la reuniunea miniştrilor finanţelor
din Uniunea Europeană,
Ecofin. Acesta va purta
discu]ii cu reprezentanţii
direcţiei de taxe a Comisiei
Europene în legătură cu taxa
de primă înmatriculare auto
introdusă de autorităţile
române şi contestată de
reprezentanţii UE.

Carburan]i la
pre]uri mai mici
IEFTINIRE Rompetrol a
redus ieri cu trei bani pe
litru preţurile carburanţilor
comercializaţi în reţeaua
proprie. Astfel, benzina Premium E 4 cost` acum 3,1 lei
pe litru, benzina Euro Super
98 fără plumb costă 3,6
lei, iar benzina Efix 95 are
un preţ de 3,11 lei pe litru.
Pre]ul motorinei Super Euro
5 este de 3,37 lei pe litru, iar
al motorinei Efix Diesel, de
3,07 lei.

3,40 LEI

2,63 LEI

Economia noastr` a \ntrecut-o
pe cea a Ungariei, \n 2006
EVOLU}IE - Economia Rom#niei
a urcat o pozi]ie \n topul ]`rilor europene realizat \n func]ie
de Produsul Intern Brut (PIB),
devans#nd astfel economia Ungariei pentru prima dat` \n istorie.
}ara noastr` ocup` \n momentul de fa]` pozi]ia a 17-a,
conform datelor furnizate de
biroul european de statistic`
Eurostat, citate de The Money
Channel. PIB al Rom#niei a totalizat 97 de miliarde de euro, \n
timp ce al vecinilor no[tri din vest
este de 89 de miliarde. Evolu]ia
pozitiv` a dezvolt`rii economice

din Rom#nia i-a f`cut pe mul]i
anali[ti s` considere c` ]ara
noastr` va adopta moneda unic`
european` \naintea Ungariei.
Situa]ia ar fi atipic`, ]in#nd cont
c` vecinii au aderat la Uniunea
European` cu trei ani \naintea
noastr`. Acest lucru se poate
\nt#mpla doar \n cazul \n care
performan]ele economice bune
se men]in \n anii urm`tori.
Doar trei state din Uniune au
reuşit în 2006 să promoveze în
acest top, cu câte un loc fiecare:
Polonia, de pe 10 pe 9, Rom#nia,
de pe 18 pe 17, şi Letonia, de pe
||||
25 pe 24.

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

5,15 LEI 1 franc elve]ian
1,32 LEI 1 dolar canadian
0,20 LEI 1 gram de aur

2,09 LEI
2,23 LEI
54,52 LEI

TelVerde pentru Europa
INFORMARE Serviciul Europe
Direct, oferit de Comisia European`
\n toate limbile statelor membre,
func]ioneaz` acum [i \n Rom#nia,
potrivit ultimului num`r Eu-Ro
Newsletter, citat de banknews.
ro. Dac` ai orice \ntrebare sau
nel`murire \n leg`tur` cu Uniunea
European`, nu este nevoie dec#t
s` formezi un num`r de telefon la
care \]i va r`spunde un operator
care lucreaz` \n cl`direa Berlaymont de la Bruxelles [i care \]i va
vorbi \n limba rom#n`. Europe
Direct a fost lansat \n anul 2000
[i face leg`tura \ntre Uniune [i
cet`]enii ei, \n scopul de a-i informa. Num`rul universal la care po]i
afla totul despre UE este 00800 67891011, pe care \l po]i forma din
orice stat membru. Serviciul func]ioneaz` [i prin e-mail, la adresa
||||
www.ec.europa.eu/europedirect.

Subven]ia, luat` \n calcul
la creditul ipotecar
Tinerii sub 35 de ani care
beneficiaz` de subven]ia
de 20%, acordat` de c`tre
stat pentru construirea
unei locuin]e, ar putea
folosi banii primi]i pentru
ob]inerea unui credit
ipotecar.
PROPUNERE - Subven]iile acordate de stat ar putea fi luate \n
calcul la stabilirea solvabilit`]ii
bancare, \n condi]iile acord`rii
unui credit ipotecar, potrivit
unui proiect elaborat de Ministerul Transporturilor, Construc]iilor [i Locuin]ei (MTCT),
informeaz` wal-street.ro.
Forma veche a legii nu permitea luarea \n considerare a
acestei subven]ii la stabilirea
solvabilit`]ii bancare \n cazul
solicit`rilor de credit ipotecar. Surse din MTCT au declarat pentru agen]ia NewsIn c`
aceast` prevedere era stipulat` ini]ial \n prima form` a
ordonan]ei, \ns` a fost ulterior
eliminat`.
De asemenea, proiectul de
modificare propus de MTCT
prevede [i scurtarea procedurii
de acordare a subven]iei, pentru eliminarea birocra]iei. |n
plus, cei c`rora li s-au respins

Foto: Mediafx

Lumina s-ar putea
scumpi din aprilie

Tinerii ar putea folosi ajutorul de la stat ca avans la \mprumutul ipotecar
cererile de acordare vor avea
dreptul s` conteste decizia.
Guvernul Rom#niei a stabilit
anul trecut printr-o ordonan]`
de urgen]` s` acorde tinerilor sub 35 de ani subven]ii de
maximum 10.000 de euro pentru construirea unei locuin]e,
respectiv 20% din valoarea
construc]iei.
Otilia Cristea ||||

Condi]ii de primire a ajutorului
CLAUZE Pentru a primi banii, titularul contractului de construire trebuie s` nu fi primit un alt sprijin de la bugetul de stat.
De asemenea, nu trebuie s` de]in` \n proprietate o locuin]`
cu o suprafa]` construit` mai mare de 50 metri p`tra]i, s` fie
prima locuin]` construit` prin credit ipotecar. Solicitan]ii trebuie
s` de]in` un drept real asupra terenului pe care se realizeaz`
construc]ia [i s` prezinte autoriza]ia de construire, inclusiv
contractul de execu]ie a locuin]ei, \ncheiat cu un antreprenor de
specialitate autorizat.

Salariul minim din construc]ii se va dubla \n doi ani

Cei mai mul]i
turi[ti, \n 2006
RECORD Numărul turiştilor
pe plan mondial a atins
un nou record în 2006,
ridicându-se la aproximativ
842 milioane de vizitatori, a
anun]at la Madrid Organizaţia Mondială a Turismului.
Astfel, turismul mondial a
crescut \n 2006 cu 4,5% fa]`
de anul precedent. Continentul african a beneficiat
de cele mai mari cote de
creştere în 2006.

Muncitorii din construc]ii vor fi pl`ti]i mai bine din 2009

REMUNERA}II - Muncitorii necalifica]i din construc]ii vor primi
un salariu minim brut de 900 de
lei, \n 2009, informeaz` Mediafax.
|n prezent, ace[tia sunt pl`ti]i cu
cel pu]in 440 lei, plafonul minim
convenit de patronate [i sindicate prin acordul social sectorial,
\n timp ce salariul minim brut de
referin]` stabilit de guvern este de
390 de lei. Cu toate acestea, peste
doi ani salariile din construc]ii vor
r`m#ne \n continuare sub nivelul
consemnat \n alte ]`ri membre
UE. Potrivit acordului social sectorial pentru construc]ii, \ncheiat
\n decembrie 2006, salariul mi-

nim se va majora \n trei etape. La
sf#r[itul acestui an va cre[te p#n`
la 500 de lei, anul viitor va ajunge
la 700 de lei, iar \n 2009 va atinge
900 de lei.
Din cauza faptului c` pia]a
construc]iilor din Rom#nia se confrunt` cu lipsa for]ei de munc`,
constructorii vor fi nevoi]i s` majoreze considerabil salariile muncitorilor califica]i, care ar putea
ajunge chiar [i la 7-800 de euro.
O alt` solu]ie ar fi atragerea muncitorilor din India, Pakistan sau
China. Pia]a construc]iilor ar mai
avea nevoie \n acest moment de
||||
170.000 de muncitori.
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Sandu e pe val: avem amical cu Fran]a!
NA}IONAL~ - Preşedintele Federa]iei Rom#ne de Fotbal, Mircea Sandu, a declarat ieri, la
Câmpina, unde a fost prezent la
o consfătuire cu reprezentanţii
cluburilor din Liga a II-a, că a
fost perfectat meciul amical dintre reprezentativele României
şi Franţei, din 2008. Sandu a

dezvăluit că a discutat despre
acest meci, vineri, la Congresul
UEFA, cu noul preşedinte al forului european, francezul Michel
Platini. Preşedintele FRF a spus
că meciul se va disputa în 2008,
iar în zilele următoare directorul
general Ionuţ Lupescu va primi
contractul legat de această întâl-

nire, pentru care forul român
discuta încă de la finalul anului
trecut.
Dup` Italia, Germania [i Turcia, cu care Rom#nia va juca \n
acest an, amicalul cu Fran]a este
cel de-al patrulea meci tare pe
care federa]ia \l perfecteaz` \n
||||
ultimul an.
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Love[te \n granzi
Aruncat din [a, \n plin trafic
CICLISM Belgianul Tom Steels (c`zut), pare c` s-a \ntins pe asfalt
pentru a trage un pui de somn. Din p`cate pentru el, nu a fost
vorba de odihn`, ci de o c`dere nea[teptat` \n timpul celei de-a
doua etape a Turului Qatarului. Etapa i-a revenit la sprint altui
belgian, Tom Boonen (\n centrul imaginii).

Transplant e[uat
pentru Klasnici
RESPINS Transplantul de rinichi
la atacantul croat Ivan Klasnici,
de la Werder Bremen, a eşuat,
organismul său respingând o
grefă făcută recent în Germania. Klasnici (27 de ani),
a fost supus unui transplant
de rinichi, joi, dar după 15
ore organismul său a respins
rinichiul donat de mama fotbalistului. Problemele renale
ale jucătorului au apărut după
o operaţie de apendicită, în
noiembrie 2005. Clubul Werder
Bremen a anunţat, miercurea trecută, că îi va propune
lui Ivan Klasnici o prelungire
a contractului care expiră în
iunie.
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Abramovici st`
la loj` pe Wembley

MILIARDAR Patronul clubului
Chelsea, Roman Abramovici, a
plătit aproape patru milioane
de lire sterline pentru a închiria
două loje la stadionul Wembley
pe o perioadă de zece ani.
Fiecare lojă are 20 de locuri şi
va fi la dispoziţia miliardarului
rus atât la meciuri, cât şi la
concertele ce vor fi găzduite
de stadionul Wembley. |n plus,
rusul şi-a cheltuit încă un
milion de lire sterline pentru
cumpărarea a 20.000 de păsări
pe care să le vâneze, \n special
ierunci [i fazani.

Internazionale
testeaz` un rom#n
TALENT Căpitanul reprezentativei de juniori under-17 a
României, Alexandru Iacob, a
plecat, ieri, în Italia, pentru a
efectua un stagiu de pregătire

de şase zile la gruparea Internazionale Milano. Iacob,
care este legitimat la Corvinul
Hunedoara, a fost dorit şi de
cluburile Steaua Bucureşti şi
Dinamo Bucureşti, însă impresarul său, Florin Iacob, tatăl
jucătorului, a optat pentru Inter
Milano. „Pentru această fază a
evoluţiei lui Alex este normal
să alegem Inter. Nu este doar
o perioadă de pregătire. Dacă
va demonstra, s-ar putea să
r`mână încă de acum. Cei care
îl cunosc spun că este noul Belodedici”, a spus agentul FIFA.

Atletico vrea
un pu[ti de 12 ani
INTEN}IE Clubul Atletico
Madrid vrea să achiziţioneze
un fotbalist argentinian în
vârstă de 12 ani, care evoluează
în prezent la echipa de juniori a grupării Boca Juniors,
informează „Marca”. Martin
Acevedo, în vârstă de 12 ani,
a fost deja la Madrid, el participând cu Boca la un turneu
destinat juniorilor la care
argentinianul a fost remarcat
de oficialii madrileni. „Atletico
negociază acum transferul
său definitiv şi există posibilitatea ca în curând tatăl
copilului să ajungă la Madrid.
Acevedo joacă fundaş stânga şi
a fost comparat chiar cu Paolo
Maldini”, scrie „Marca”.
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Platini d` de \n]eles c` el este cel care va dicta de acum \nainte la forul continental
Noul pre[edinte al UEFA dore[te ca, \ncep#nd din 2009,
echipele din campionatele Angliei, Spaniei [i Italiei s`
alinieze la startul Ligii Campionilor doar trei echipe [i nu
patru, ca acum.
PLANURI - Abia ales \n conducerea forului european,
Michel Platini vrea deja s`-[i
impun` planurile.
Unul dintre ele este modificarea formatului Ligii Campionilor. El dore[te, prin noua
formul`, s` acorde o [ans` [i
cluburilor mici din Europa.
„În Liga Campionilor este
nevoie de o reechilibrare între
cluburile marilor ţări şi cele ale
altor ţări. Pentru Anglia, Spania

şi Italia în prezent există 2 plus
2 (două calificate direct, două
pentru turul trei preliminar),
eu propun trei echipe direct
calificate pentru o reformă
care va începe în 2009”, a spus
Michel Platini despre planul
s`u.
Francezul nu se va opri
aici. Pentru el, aceast` schimbare este doar o parte „infim`”
din programul s`u. „Există
lucruri mult mai importante

în fotbal decât să ne gândim
care va fi a patra echipă în
2009. Nu au decât să termine
în primele trei”, a spus Platini
\n interviul acordat postului TV
„Canal Plus”.

Doar cinci str`ini \n echip`
Francezul a revenit şi asupra
proiectului „6+5”, care ar impune cluburilor să alinieze cel
puţin şase jucători selecţionabili
în echipa naţională a campionatului lor. „Este o solicitare a
FIFA pe care o susţin în totalitate, dar va fi dificil de convins
Comisia Europeană”, a spus el.
Cristian Marcu ||||

Marco Materazzi, lovit din nou

Rom#nia, locul 5
la CM de sanie
JUNIORI România a ocupat
locul cinci în clasamentul
pe naţiuni la Campionatul
Mondial de sanie pentru
juniori, desfăşurat la sfârşitul
săptămânii trecute la Torino şi
la care au participat sportivi din
20 de ţări. România a ocupat
această poziţie în clasamentul
general al competiţiei după ce
echipajul format din Cosmin
Chetroiu şi Ionuţ Ţăran s-a
clasat pe locul şase la saniedublu, iar în proba feminină
de simplu Mihaela Chiraş a
ocupat locul 21. Cei trei sportivi
au plecat de la Torino direct
în Austria, la Innsbruck, unde
la sfârşitul acestei săptămâni
vor participa la Campionatul
Mondial de sanie rezervat
seniorilor.

|NCASATOR - Italianul Marco
Materazzi a fost duminic` eroul
unei noi scene violente, copiat`
parc` din finala Cupei Mondiale dintre Italia [i Fran]a, c#nd
Zidane l-a lovit pe „macaronar”
cu capul \n piept. Materazzi a
c`zut de data aceasta victim` lui

Delvecchio (Sampdoria), care,
de[i aflat ini]ial la p`m#nt, a
reu[it s`-l doboare pe funda[ cu
un cap \n b`rbie.
Delvecchio a fost eliminat,
iar Materazzi, dup` ce [i-a revenit, a fost unul dintre cei mai
buni juc`tori ai Interului, care a

c#[tigat partida cu scorul de 2-0.
Cu acest succes, interi[tii au 11
puncte \n fa]a ocupantei locului
al doilea, AS Roma, iar agen]ia de
pariuri „Snai” a anun]at ieri c` va
\ncepe s` pl`teasc` pariurile celor
care au mizat pe faptul c` Inter
va c#[tiga titlul \n acest sezon. ||||
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Lazio \l vrea pe R`doi
Ocupanta locului 4 \n Serie A are nevoie de un funda[
central, dup` ce l-a cedat la AC Milan pe Massimo Oddo.
Eventuala cedare a c`pitanului stelist, cotat de Gigi Becali
la 10 milioane de euro, ar trebui f`cut` p#n` miercuri,
c#nd se \ncheie perioada de transferuri.
\ncheie perioada de mercato, iar p#n` ieri niciun
oficial stelist nu a putut confirma vreun contact cu italienii.

STEAUA - C`pitanul campioanei Rom#niei se afl` \n planurile lui Lazio Roma, conform
„Calciomercato”, care citeaz`
Tuttosport. Echipa roman`
dore[te s` acopere plecarea lui
Oddo la AC Milan [i va alege
\nlocuitorul acestuia dintre
R`doi, Raggi (Empoli) [i Ranocchia (Arezzo).
Cum lazialii au \ncasat de
la Milan pentru Oddo suma de
12 milioane de euro, plata sumei de 10 milioane (c#t ar solicita patronul Gigi Becali pentru Mirel) nu ar fi o problem`
pentru
gruparea
italian`.
Singurul impediment \n perfectarea transferului r`m#ne
\ns` timpul. Miercuri se

Urm`rit de Fiorentina
\n amicale
R`doi r`m#ne \n acest moment cel mai c`utat juc`tor al
Stelei pe pia]a transferurilor,
dup` ce Dic` va lipsi cel pu]in
[ase luni.
Mirel a fost urm`rit de oficialii Fiorentinei \n cantonamentul italian sus]inut de Steaua
\n aceast` lun`, \ns` au dat
\napoi c#nd Ol`roiu le-a transmis c` R`doi cost` 20 de milioane de euro.

Foto: Mediafax

Din Cipru, la Tiraspol

C`pitanul Stelei ar putea juca din februarie pe „Olimpico“ din Roma
PUBLICITATE

Opt pentru un
titlu mondial

-

Germania
Franţa
Rusia
Danemarca
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HANDBAL Campionatul Mondial
din Germania a intrat \n faza
meciurilor eliminatorii, dup` ce
duminic` s-au jucat ultimele
partide din grupele semifinale.
Favoritele principale la cucerirea
trofeului sunt, \n ordine: Croa]ia,
Germania, Spania [i Fran]a, \ns`
doar dou` dintre cele patru vor
continua cursa, ele urm#nd a
se \nt#lni \n sferturile de final`,
al c`ror program complet \l
prezent`m \n cele ce urmeaz`: ||||
Spania
Croaţia
Polonia
Islanda

Spaniolul Lozano (la minge) va da piept cu gazdele

Probleme cu actele pentru Bratu

Foto: Mediafax

SCANDAL - Fotbalistul lui Valenciennes, Florin Bratu,
este contestat pentru prezen]a \n teren la meciul cu
National Romorantin din Cupa Fran]ei, din cauza
expir`rii licen]ei [i permisului de munc` la 31 decembrie. În [aisprezecimile Cupei, Valenciennes a
eliminat pe Romorantin, după ce a învins cu scorul
de 2-1, şi ar trebui să joace, miercuri, în optimi,
cu Paris Saint-Germain, însă cotidianul „L’Equipe”
susţine că gruparea din liga a treia vrea să sesizeze
Federa]ia Francez` de Fotbal, care va trebui să evalueze consecinţele prezenţei lui Bratu în teren. Bratu
a mai jucat şi în meciul cu Le Mans din campionatul
Franţei, însă oficialii acestui club au anunţat că nu
vor depune contestaţie.
Cristian Marcu ||||

Florin Bratu este jucător comunitar, de la 1 ianuarie 2007
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Amical de lux
pentru CFR Cluj
ADVERSAR Echipa de fotbal CFR
Ecomax Cluj va juca azi, de la
ora 15.30, în ultima partid` de
verificare din Antalya, cu Jeonbuk Hyundai, c#[tig`toarea
Ligii Campionilor Asiei. Echipa
sud-coreean` a câ[tigat edi]ia
din acest an a Ligii Campionilor
Asiei, dup` disputarea dublei
man[e cu sirienii de la Al Karama, câ[tigat` cu scorul general
de 3-2. Forma]ia din provincia
Jeonbuk s-a înfiin]at în anul
1993, succesul din finala Ligii
aducându-le sud-coreenilor
primul trofeu interna]ional.
Echipa are doar doi str`ini în
lot, brazilienii Raphael Jose
||||
Botti [i Jose Carlos Filho.

Dinamo vrea
un ecuadorian

Ciprian Voiculescu ||||

AMICALE Steaua a c#[tigat duminic` partida cu FC Aarau, scor
4-2, golurile „ro[-alba[trilor” fiind marcate de Cristocea (‘38),
Goian (‘66), Iacob (‘75) [i R`doi (’84 din penalty). Următorul meci
al Stelei în stagiul de pregătire din Cipru este programat la 1
februarie, cu campioana Poloniei, Legia Varşovia. Ultima partidă
a stagiului de la Larnaca va fi tot împotriva unei echipe poloneze,
Korona Kielce, locul trei în campionat. Apoi, campioana României
se va deplasa direct la Tiraspol, pentru un meci amical cu echipa
naţională a Republicii Moldova, programat la 7 februarie.

www.compact.info.ro

Am avut permis de muncă doar pe
şase luni, iar cei de la club cred că
au uitat să-l prelungească. Am apucat să
joc două meciuri, neştiind că a expirat,
iar acum au apărut, cum este şi normal,
contestaţiile. Am înţeles că azi (n.r. ieri)
s-a rezolvat şi voi putea evolua cu
Paris Saint-Germain în Cupă
Florin Bratu

TRANSFER Afla]i \n criz` de
atacan]i, „c#inii” \ncearc` pe
ultima sut` de metri aducerea
unui juc`tor pentru a crea concuren]` cuplului ofensiv Niculescu
– D`nciulescu. Alesul poate fi
ecuadorianul Darwin Wila Caicedo,
de la echipa de prim` lig` Elemec.
Sud-americanul de 23 de ani va
ajunge miercuri \n cantonamentul
dinamovi[tilor din Portugalia.
„Nu [tiu \nc` numele forma]iei la
care voi evolua, dar e cert c` este
una dintre numele importante ale
acestei ]`ri. Miercuri voi ajunge
\n Portugalia, acolo unde este
cantonamentul lor, [i voi semna
contractul”, a declarat optimist
Darwin Caicedo pe site-ul www.
||||
cre.com.ec.
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Anca Badiu, relansare
de 30.000 de euro
Anca Badiu, fosta component` Class, a revenit
\n muzica autohton`
cu un prim single din
cariera solo, „Nop]i de
dor”. Relansarea solistei,
preconizat` pentru luna
viitoare, va costa nu mai
pu]in de 30.000 de euro.

Celebra formaţie RBD, din telenovela „Rebelde", difuzată Acasă TV
de luni până duminică, de la ora 18.30, a epuizat în doar câteva
minute biletele pentru concertul pe care îl va susţine pe 3 februarie
la Los Angeles. Vânzarea rapidă de bilete stabileşte un nou record
pentru RBD, care, în martie anul trecut, a adunat tot la Los Angeles peste 60.000 de fani.

PE SCURT |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trăistariu, invitat la preselecţia
pentru Eurovision din Malta
C#ştigătorul locului 4 la Eurovision 2006, MIHAI TRĂISTARIU, va
fi invitat special la selecţia naţională din Malta pentru Eurovision Song Contest 2007. Solistul va interpreta două piese în cadrul
show-ului maltez, care va avea loc pe 1 februarie, alături de
Ruslana, câştigătoarea Eurovision 2004, şi de Fabrizio Faniello,
reprezentantul Maltei în 2006.


Ştefan Bănică jr. participă la Ziua UNATC
Volumul „Maeştri ai teatrului românesc în a doua
jumătate a secolului XX: Ion Cojar" va fi lansat,
mâine, la Universitatea Naţională de Artă Teatrală
şi Cinematografică (UNATC), în prezenţa unor
discipoli ai profesorului Cojar, printre care ŞTEFAN
BĂNICĂ JR, Victor Rebengiuc, Dan Puric şi alţii. Din
cadrul evenimentului nu vor lipsi demonstraţii ale
studenţilor, proiecţii de filme şi momente teatrale.


Richard Hammond, acuzat \n cazul
propriului accident!
Celebrul prezentator TV RICHARD HAMMOND a fost acuzat de un
consultant tehnic al emisiunii TV „Top Gear" că el este singurul responsabil de accidentul auto pe care l-a suferit, potrivit tabloidului
„The Sun”. Acuzaţia a fost făcută în momentul în care Richard s-a
întors pe micul ecran cu emisiunea „Top Gear”, difuzată duminică
pe BBC2. „Reiese clar din filmare ca Richard nu a făcut nimic
greşit", au declarat surse din anturajul lui Hammond.


Angelina Jolie a rămas f`ră mamă
ANGELINA JOLIE (foto) a anunţat că mama sa,
actriţa Marcheline Bertrand, a încetat din viaţă, \n
cursul zilei de duminic`, din cauza unui cancer de
care suferea de şapte ani, conform eonline.com.
Mama Angelinei, în vârstă de 56 de ani, a murit
la Centrul medical Cedars-Sinai din Los Angeles,
avându-i l#ng` ea pe Jolie, fratele acesteia, actorul
şi regizorul James Haven, şi Brad Pitt.


Laibach, show la Bucureşti
Trupa LAIBACH concertează la Bucureşti, pe 15 februarie, la Sala
Agronomia din Capitală. Concertul face parte din turneul de
promovare a celui mai recent album al trupei „Volk”, lansat în octombrie anul trecut. Trupa slovenă, al cărei nume este denumirea
în german` a Ljubljanei, şi-a câştigat celebritatea prin colaborarea
cu trupe şi artişti renumiţi, precum Depeche Mode, Moby, Rolling
Stones, Europe.


Brian de Palma regizează un film
despre războiul din Irak
BRIAN DE PALMA va fi regizorul şi scenaristul unei pelicule cu un
subiect controversat: războiul din Irak. Filmările pentru pelicula
„Redacted" vor începe în primăvară, în Iordania. Distribuţia este
încă necunoscută. Filmul se bazează pe montajul realizat din poveştile unor soldaţi americani care au luptat în războiul din Irak.
„Redacted" se va axa, de asemenea, pe noile forme de media
care au acoperit acest subiect dramatic, blog-uri, site-uri, spun
producătorii.

Solista va avea numele de scen` Anka
Divor]at` cu acte \n regul`
PROCES De c#teva zile, Anca se afl` la Milano pentru a-[i \ncheia
socotelile cu fostul partener de via]` de origine italian`, Stephano. De m#ine, solista va deveni \n sf#r[it o femeie liber`, av#nd
ultima \nf`]i[are la tribunal \n procesul de divor] care dureaz` de
cinci ani de zile.

„Borat“, printre P`truleasa: „Nu sunt o
cei mai influenţi devoratoare de b`rba]i”
britanici
DEST~INUIRI - Prezentatoarea
CLASAMENT Interpretul celebrului
personaj Borat, britanicul
Sacha Baron Cohen, se numără
printre cele mai puternice 100 de
personalităţi din Marea Britanie, în
clasamentul anual publicat de
revista „GQ“. În acest top, comicul sa clasat pe locul 19, cu doar o poziţie
în urma prinţului Wiliam. Primul loc
a fost cucerit de ministrul finan]elor,
Gordon Brown, urmat de premierul
Tony Blair şi de Marvyn King, guvernatorul Băncii Angliei. Marii absen]i
din acest top sunt fotbalistul David
Beckam [i so]ia sa, Victoria. Editorii
revistei explică apariţia lui Baron
Cohen în acest clasament prin
evoluţia surprinzătoare a carierei
sale. Pentru rolul din filmul „Borat”, Baron Cohen a câştigat
Globul de Aur pentru cel mai
bun actor într-o comedie. ||||

Impact,
succes \n Italia
LANSARE - Piesa „Happiest
Girl”, cel de-al doilea extras
pe single de pe noul album
al trupei Impact, a st#rnit
interesul celor de la Time
Records din Italia. De altfel,
italienii iau serios \n considerare lansarea, \n aceast`
prim`var`, a single-ului mai
sus men]ionat. Trupa urmeaz`
s` plece \n Italia la sf#r[itul lunii,
pentru [edin]ele foto care vor face
parte din campania interna]ional`
de promovare a single-ului. De
pu]in timp, „Happiest Girl” are
[i un videoclip care ruleaz` pe
posturile muzicale, regizor fiind de aceast` dat` Rare[ Timi[,
jum`tatea masculin` a trupei. ||||

Foto: TV mania

RBD, concert cu casa închisă la Los Angeles

REVENIRE - Pentru noul proiect solo, Anca Badiu, fosta
component` a forma]iei Class,
a cooptat \nc` trei membri,
unul dintre ei fiind chiar fratele
solistei, Mircea Badiu, care
va c#nta la clape [i care va fi
[i managerul trupei. Primul
single de pe viitorul album,
„Nop]i de dor”, beneficiaz` [i
de un videoclip a c`rui valoare
se ridic` la 10.000 de euro. De
altfel, relansarea interpretei
este estimat` la 30.000 de euro, cu at#t mai mult cu c#t Anca
preconizeaz` s` filmeze \nc` un
videoclip. „Vreau s` p`trundem
[i pe pia]a interna]ional`, a[a
c` al doilea single va fi \n limba
englez` [i va avea un videoclip
turnat \n Los Angeles. Primul
meu album va fi lansat cel mai
probabil luna viitoare, \ns`
nu m-am hot`r#t \nc` asupra
numelui”, a declarat Anca.
Laura Dud`u ||||

ştirilor sportive de la Antena 1,
Simona Pătruleasa (foto),
desemnată de cititorii
revistei „TV mania”
drept „cea mai sexy
vedetă feminină de
televiziune”,
crede
că o femeie frumoasă
trebuie să muncească
mai mult, ca
să
dovedească
faptul
că „nu
e doar
un chip
cu
trăsături armonioase”: „Nu
m-am
considerat niciodată o femeie
frumoasă. Ci
doar îngrijită,
poate,
chiar,
cochetă”. „Faptul că am pus
capăt
unor
relaţii care nu
funcţionau
nu
cred că mă face să
merit titlul de devoratoare de bărbaţi”,
spune
Simona.
Mai multe detalii
despre gazda
[tirilor
din
sport de la Antena 1 le afla]i
din ultimul
num`r
al revistei
TV mania.
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„Volver“, Oscarul spaniol
pentru cel mai bun film
DISTINCŢIE - Pelicula „Volver“,
regizată de Pedro Almodovar, a
câştigat trofeul pentru cel mai bun
film, la premiile Goya, Oscarurile
în varianta spaniolă, informează
variety.com. La ceremonia de decernare a premiilor, desfăşurată
duminică în Madrid, filmul lui
Almodovar s-a ales şi cu premiul
pentru cel mai bun regizor, cea
mai bună actriţă în rol principal,
Penelope Cruz, cea mai bună
actriţă în rol secundar, Carmen
Maura, şi cea mai bună coloană
sonoră.

Bono este considerat un simbol creştin de mulţi oameni, datorită

Guillermo del Toro, cu filmul
său „Labirintul lui Pan“, a fost
un alt câştigător important al Oscarurilor spaniole. Acesta a plecat
acasă cu nu mai puţin de şapte
distincţii: premiul pentru cel mai
bun scenariu original (Guillermo
Del Toro), cea mai bună imagine,
cel mai bun machiaj, cea mai bună
actriţă debutantă, Ivana Baquero,
cele mai bune efecte vizuale,
montaj şi sunet. Drama britanică
„The Queen“, în regia lui Stephen
Frears, a câştigat premiul pentru
cel mai bun film european. I.R. ||||

implicării sale în acţiuni umanitare

INSOLIT - Episcopul Grantham
Timothy Ellis, aparţinând Bisericii Anglicane, va oficia în
acest an, în luna mai, la biserica
St. Swithin, din Lincolnshire, Marea Britanie, prima slujbă cu muzica U2 ca fundal sonor.
Pe tot parcursul ceremoniei religioase, un grup muzical va interpreta live hiturile
celebrei trupe, iar credincioşii
vor cânta împreună cu aceştia

versurile afişate pe un ecran,
potrivit Reuters. Mai mult, biserica va fi amenajată astfel încât
participanţii la slujbă să poată
dansa. Episcopul a pus inedita
slujbă pe seama experimentării
unor noi forme de exprimare şi
comunicare religioasă. Iniţiatorul
proiectului nu se aşteaptă ca Bono să participe la eveniment, dar
speră că acesta va putea transmite un mesaj enoriaşilor. Ce-

remonia va fi înregistrată de BBC
şi va fi difuzată în cursul acestui
an. Deşi Bono, liderul trupei U2,
a avut unele conflicte cu liderii
bisericii în ceea ce priveşte anumite subiecte delicate, precum
SIDA, muzica acestuia rămâne
foarte apreciată chiar şi de clerici
„Muzica rock poate fi o sursă
imensă de spiritualitate“, a spus
episcopul de Grantham Timothy
Ellis.
Iulia Roman ||||

Actri]a Shilpa Shetty, c#[tig`toare
la reality show-ul „Celebrity Big Brother"
PREMIU - Actriţa indiană Shilpa
Shetty (foto) a câştigat realityshow-ul „Celebrity Big Brother" din
Marea Britanie, după un scandal
internaţional legat de comportamentul rasist al mai multor colegi
de emisiune, potrivit Reuters. Subiectul a ajuns până şi în parlamentul britanic şi a fost foarte aproape
de a degenera într-un conflict
diplomatic.
De la începutul sezonului, în
ianuarie 2007, aproximativ 20.000
de plângeri din partea spectatorilor au fost primite la Ofcom (varianta britanică a CNA - n.r.), toate
despre comportamentul „rasist" al
concurenţilor la adresa actriţei indiene.
Shetty, a cărei victorie este
văzută ca un triumf al egalităţii între rase, a învins în faţa a 13 rivali,
majoritatea personalităţi publice
din Marea Britanie.
Actri]a a devenit cunoscut` la
Bollywood, juc#nd în câteva pelicule alături de cunoscutul Salman
Khan. Shilpa Shetty a fost plătită
cu 713.800 de dolari pentru a participa la „Celebrity Big Brother“. ||||

„Fiecare se crede normal", premiat
de sindicatul actorilor din SUA
CEREMONIE Pelicula „Fiecare se crede normal" („Little Miss Sunshine") a primit cel mai
important premiu la gala Screen Actors Guild (SAG), organizată duminica trecut` de
cel mai mare sindicat al actorilor din SUA. De asemenea, britanica Helen Mirren a fost
distinsă de SAG cu premiul pentru cea mai bună actriţă pentru rolul din „The Queen", în
regia lui Stephen Frears. |n plus, actriţa a fost votat` drept cel mai sexy star cu vârsta
de peste 50 de ani, în urma unui sondaj realizat de un site destinat cinefililor, www.
lovefilm.com. Premiul pentru cel mai bun actor a fost ob]inut de americanul Forest
Whitaker, pentru rolul dictatorului ugandez Idi Amin Dada din „Ultimul rege al Scoţiei".
Premiile SAG sunt considerate indicatori mai fiabili decât premiile Globul de Aur pentru
||||
viitorii câştigători ai premiilor Oscar.

PUBLICITATE

Foto: Rompres

U2, în bisericile din Marea Britanie

Dup` rolul din „Volver“, Penelope Cruz este nominalizată şi la
premiile Oscar pentru cea mai bună actriţă
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RCS & RDS
inaugureaz`
plata f`r` avans
ALINIERE De la 1 februarie,
facturile pentru serviciile RCS
& RDS vor trebui achitate \n
cursul lunii respective, nu
\nainte, potrivit companiei.
|n urma acestei modific`ri,
modul de facturare pentru
serviciile de televiziune
prin cablu va fi similar cu
cel folosit pentru serviciile
de internet, telefonie [i
televiziune prin satelit.

Sistem de
prevenire
a apelurilor spam
PROTEC}IE Speciali[ti de la
NEC au creat o nou` tehnologie pentru prevenirea
apelurilor telefonice spam IP
care deranjeaz` utilizatorii.
NEC VoIP SEAL blocheaz`
apelurile efectuate de
spam-generating-software
[i le separ` de cele efectuate
de persoane reale. Solu]ia
NEC va fi prezentat` luna
viitoare \n cadrul expozi]iei
3GSM din Barcelona. „Spam
over Internet Telephony”
reprezint` o problem` tot
mai mare datorit` adopt`rii
crescute a sistemelor voice
over IP.

Telefon de afaceri
MODEL Compania Assus
a lansat un
telefon mobil
numit P735,
ce oferă
capabilităţi
3G şi
integrează
funcţii
business şi
multimedia. Cu P735,
utilizatorul poate accesa
toate informaţiile business
de care are nevoie, indiferent de locul în care se află.
Acesta are o camer` foto de
2 megapixeli cu autofocus
[i suportă formatele audio
MP3, WMA, AAC şi AAC+.

Multifunc]ional
pentru birouri
mici [i medii

DISPOZITIV Xerox Rom#nia a
prezentat recent noul Phaser
6110 MFP, cel mai accesibil
echipament multifunc]ional
laser color din portofoliul
s`u destinat birourilor mici
[i medii. Phaser 6110 MFP
imprim` la o vitez` de 4
pagini pe minut color [i 17
pagini pe minut alb-negru,
având o rezolu]ie maxim`
de 2400 x 600 dpi. Principalele func]ii ale acestui
echipament sunt imprimarea, copierea [i scanarea,
fiind disponibil [i în varianta cu fax.

Telefon mobil controlat
prin intermediul gesturilor
CONCEPT - Synaptics [i Pilotfish
[i-au unit for]ele pentru a crea
cel mai grozav prototip de telefon
mobil
din
lume.

Conceptul
Onyx
este
primul
mobil
echipat cu tehnologia Synaptics „ClearPad”, o tehnologie care
elimin` complet tastatura
conven]ional`. Aceast` tehnologie permite utilizatorilor s`
opereze mobilul doar prin semne
[i gesturi. Ecranul lui Onyx nu
este de tipul „touchpad” (sensibil
la atingere), ci are un senzor optic care este capabil s` recunoasc`
cu acurate]e nu numai semne

obi[nuite, dar [i forme [i gesturi
complexe. De exemplu, pentru
a r`spunde la un apel trebuie
doar s` duce]i telefonul \n dreptul obrazului. Pentru a \nchide o
aplica]ie, pur [i simplu desena]i
un x imaginar deasupra ecranului. Ecranul este color, LCD, cu
o rezolu]ie de 640 X 200
pixeli. Dimensiuni: 55
x 154 x 16 mm. Din
p`cate, acest
telefon nu

Mar]i, 30 ianuarie 2007

Carte din sms-uri
MESAJ - O carte alc`tuit` \n
\ntregime din mesaje text (smsuri) a fost publicat` recent \n Finlanda. Numit` „The Last Messages” („Ultimele mesaje”), cartea
descrie povestea unui director
executiv pe probleme tehnologice
care demisioneaz` din postul
s`u [i porne[te \ntr-o c`l`torie
prin Europa [i India. Singura
metod` prin care acesta p`streaz`
legatura cu cei de acas` sunt
sms-urile.
Mesajele sale [i r`spunsurile,
\n jur de 1.000, au fost redactate
\n ordine cronologic` \n 332 de
pagini de Hunnu Luntiala. Tex-

tele sunt pline de abrevieri [i
gre[eli, exact cum se \nt#mpl` \n
mesajele text obi[nuite.
„Cred c` la sf#r[itul zilei un
mesaj text poate spune mai
mult despre o persoan` dec#t
ai b`nui ini]ial”, a declarat autorul, care este [i [eful unei
companii care administreaz` o
baz` de date a persoanelor care
locuiesc \n Finlanda. Sari Havukainen, purt`torul de cuv#nt
al editurii Tammi, unde a fost
publicat` cartea, a afirmat c`
editura se g#nde[te la posibilitatea traducerii c`r]ii \n
||||
alte limbi.

Bill Gates, doar 3 ore \n Rom#nia
va intra
niciodat`
\n produc]ia de
serie, dar tehnologia „ClearPad”
va fi accesibil` produc`torilor la
||||
sf#r[itul acestui an.

VIZIT~ Bill Gates, preşedintele [i co-fondatorul companiei Microsoft,
cel mai important producător software din lume, va fi prezent la
Bucureşti, joi, 1 februarie. Timp de trei ore, acesta va lua parte la
evenimentele ce marchează cei zece ani de activitate în România,
conform unui comunicat al Microsoft România. Gates va participa
la deschiderea oficială a Centrului Global de Suport Tehnic (GTSC)
în Bucureşti şi la anunţul disponibilităţii generale în România a
Microsoft Windows Vista, Microsoft Oﬀice 2007 şi Microsoft Exchange
Server 2007, conform aceleiaşi surse. Aceasta este prima vizită a lui
||||
Bill Gates în România.

Televizoarele cu cristale
lichide, mai accesibile
|ncep#nd din aceast`
prim`var`, televizoarele
de ultim` genera]ie
vor \nregistra o sc`dere
semnificativ` a pre]ului.
REDUCERI - Televizoarele cu
cristale lichide (LCD) s-au ieftinit de la 1 ianuarie [i vor continua acest trend descendent
\n perioada urm`toare. Marii
produc`tori investesc masiv
\n tehnologie [i astfel costurile televizoarelor vor sc`dea,
potrivit speciali[tilor. Philips,
Sony [i Panasonic se num`r`
printre concuren]ii din industria televizoarelor LCD care
\[i sacrific` profiturile pentru
a avea pozi]ia dominant` pe
pia]`.
Renun]area
la
taxele
vamale este principalul motiv pentru care LCD TV-urile
vor fi mai accesibile pentru
cump`r`torii rom#ni. Dac`
p#n` la 1 ianuarie 2007 se
percepea o tax` de 42% pentru
asemenea produse, odat` cu
intrarea Rom#niei \n Uniunea
European`, aceast` tax` a fost
eliminat`. Cu toate acestea,
ieftinirea LCD-urilor nu este
de 42%, ci \n jur de 25-30%,
potrivit distribuitorilor.
Pentru aceast` prim`var`
se preconizeaz` mari reduceri
de pre]uri \n cazul televizoarelor cu cristale lichide provenite
din ]`ri precum Japonia, Coreea sau Taiwan. Dar \n timp
ce produsele de provenien]`
non-UE se vor ieftini, altele se
vor scumpi, din cauza taxei de
reciclare. Astfel, \ncep#nd din
luna aprilie, pentru produse
IT&C [i bunuri electronice de
consum se va percepe o tax`
de minimum 2 euro [i maximum 8 euro. Bogdan Biszok ||||

|n acest an, ecranele cu cristale lichide s-ar putea vinde \n num`r mare, datorit` pre]urilor mai mici

Sony BRAVIA KDL-26
U2000

Philips 32PF5331

Panasonic
TX-23LX60P

Tip display: LCD
Diagonal`: 66 cm
Timp de r`spuns: 8 ms
Intensitate luminoas`:
450 cd/mp
Contrast: 1200:1
Rezolu]ie suportat`:
1366 x 768 pixeli
HD Ready: Da
Teletext: da
Pre] 2.549 lei
www.ideall.ro

Tip display: LCD
Diagonal`: 81 cm
Timp de r`spuns: 8 ms
Intensitate luminoas`:
500 cd/mp
Contrast: 1600:1
Rezolu]ie suportat`:
1366 x 768 pixeli
HD Ready: da
Teletext: da
Pre]: 3.299 lei
www.pcfun.ro

Tip display:LCD
Diagonal`: 58 cm
Timp de r`spuns: 16 ms
Intensitate luminoas`:
450 cd/mp
Contrast: 1200:1
Rezolu]ie suportat`:
1366 x 768 pixeli
HD Ready: da
Teletext: da
Pre]: 2.219 lei
www.kumparaturi.ro
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CV, prieteni [i experien]`,
din asocia]iile studen]e[ti
În Statele Unite li se spune
Alfa, Beta sau Gamma şi
se numesc frăţii. În mediul
universitar românesc
se numesc asociaţii
studenţeşti.
OPORTUNITĂŢI - Nu există
facultate care să nu aibă o asociaţie sau organizaţie studenţească. Membrii consiliului de
conducere ai acesteia sunt cei
care „taie şi spânzură”, când vine
vorba de organizarea Balului
Bobocilor,
de
repartizarea
camerelor de cămin sau de
planificarea unui târg de joburi.
Tot ei sunt însă şi cei care se
luptă să încheie parteneriate cu
universităţile din străinătate, să
organizeze conferinţe şi chiar să
rezolve unele divergenţe între
studenţi şi corpul profesoral.
Sunt multe motive pentru
care este bine să faci parte
dintr-o astfel de asociaţie.
Principalul punct de atracţie
pentru studenţi este că „dă bine
la C.V.”
Cum majoritatea posturilor
cer o minimă experienţă, este
excelent pentru un student să
poată să înveţe câte ceva despre
coordonarea proiectelor sau
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Cursuri pentru
fotografi
SPECIALIZARE Centrul de
Pregătire Profesională în
Cultură organizează în perioada 12 februarie – 23 martie
un program de formare
profesională pentru fotografi.
Participanţii se vor familiariza
cu principiile fotocompoziţiei,
ale diferitelor tipuri de fotografii. Mai multe informaţii se
găsesc la www.cppc.ro.

Burse mai mari
pentru străini
PROIECT Elevii şi studenţii
din Republica Moldova şi
Ucraina, care studiază în
unităţile de învăţământ din
România, vor beneficia de o
bursă mai mare cu circa 20 de
euro. Aceştia primesc acum
o bursă de 65 de euro pe
lună, însă, conform acordului
privind stabilirea cooperării
în domeniul educaţiei, bursa
trebuie să fie de minimum 85
de euro pe lună.

Al`turi de colegii de asocia]ie studen]easc` po]i s` te [i distrezi, dar [i s` \nve]i
gestionarea resurselor. Tinerii
interesaţi de carieră mai au un
avantaj al apartenenţei la organizaţie, şi anume că majoritatea
companiilor care vor să angajeze
studenţi îşi trimit oferta către
asociaţii.
Un alt aspect, mai plăcut,
este cel al reţelei de cunoştinţe.
Dacă eşti boboc, ai ocazia să îţi
faci prieteni printre colegii din
toţi anii de facultate, membri
ai aceleiaşi asociaţii. Nu este de
neglijat nici faptul că poţi avea

acces la excursii în străinătate la
preţuri foarte mici, la schimburi
de experienţă cu universităţile
înfrăţite şi la congrese internaţionale.
Printre cele mai active
asociaţii se numără BEST
(Board of European Students
of Technology). Organizaţiile
BEST, prezente în universităţile
politehnice din România, sunt
afiliate la nivel continental. La
fel se întâmplă şi cu AEGEE,
cea mai mare organizaţie

{COLI CELEBRE ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

King’s College London, concurenţă
pentru Cambridge şi Oxford

Biblioteca Maughan este cl`direa simbol
a King’s College London

TRADIŢIE - King’s este una dintre cele mai
vechi şi mai mari colegii ale Universităţii
din Londra, având peste 13.800 de studenţi
şi 5.300 de masteranzi şi doctoranzi.
King’s a fost fondat în 1829 de regele
George al IV-lea şi de Ducele de Wellington, pentru a educa tinerii universitari în
tradiţia Bisericii Anglicane, ca o alternativă
la Cambridge [i Oxford, care primeau doar
tinerii din familii bogate. Colegiul este
deschis acum tuturor tinerilor, indiferent
de religie.
Şi nu sunt puţini cei care vor să fie
colegi peste timp cu John Keats, Thomas
Hardy sau cu Florence Nightingale.
Colegiul are nouă facultăţi, iar câteva
dintre departamente sunt considerate cele
mai bune din domeniu, printre care Chimia, Stomatologia şi Studiile Americane.
Performanţele educaţionale nu constituie însă unicul motiv pentru care King’s
este unul dintre cele mai apreciate colegii
din Marea Britanie. Cele 50 de cluburi
sportive ale studenţilor, cele cinci campusuri, restaurantele şi barurile studenţeşti
sunt tot atâtea oportunităţi de distracţie.
„The Sunday Times“ a apreciat recent că
proaspeţii absolvenţi ai colegiului sunt
printre cei mai bine plătiţi tineri angajaţi
||||
din Marea Britanie.

Burse pentru tinerii creativi
GRANT Reţeaua internaţională de comunicare Scholz&Friends oferă studenţilor
în ani terminali oportunitatea câştigării
Bursei pentru Excelenţă Creativă. Bursa
se adresează studenţilor din ultimul an al
unei facultăţi cu profil creativ, se întinde
pe durata unui an şi este în valoare de
500 de euro pe lună. „Studenţii români
nu sunt cu nimic mai prejos decât cei din
alte state europene. Le cunosc entuzias-

mul, talentul si curiozitatea febrilă. De
aceea, îi \ncurajez să profite de avantajele
acestei burse internaţionale” a declarat
Lucian Georgescu, Managing Partner GAV
Scholz&Friends Bucureşti, citat de wallstreet.ro. Aplicaţiile trebuie trimise la
sediul din Berlin până la 10 martie. Pe
lângă bani, câştigătorul beneficiază de
sfaturile avizate ale unuia dintre spe||||
cialiştii companiei.

PUBLICITATE

interdisciplinară europeană, cu
peste 17.000 de membri. Studenţii la Limbi Străine se pot
înscrie la ASLS, iar cei de la
Academia de Studii Economice
au de ales între prestigioasa
AIESEC, asociaţie internaţională
care te poate ajuta să câştigi
o bursă în străinătate sau să
îţi găseşti de muncă, ADVICE,
destinată celor pasionaţi de
marketing şi publicitate, [i BOS,
pentru viitorii antreprenori.
Laura Nica ||||

Conferinţă
studenţească
DEMERS Încep#nd de ieri [i
p#n` pe 2 februarie are loc în
cadrul Academiei de Poliţie
„Alexandru Ioan Cuza” o
conferinţă internaţională a
studenţilor pe tema combaterii criminalităţii informatice. Alături de specialiştii
din Marea Britanie particip`
şi reprezentanţi ai şcolilor de
specialitate din Câmpina
şi Oradea.
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CONCERT &
PARTY

Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 3
Telefon: 0721.569.329
Studio Bar
Str. Col. Iosif Albu nr. 62B
Telefon: 0724.935.076

DJ
DJ Alessandro, DJ Massimo,
DJ Tavi
Suburbia
Str. {elari nr. 19
Telefon: 0723.314.164

Ziua bancherilor

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

Club Hook
Str. Mântuleasa nr. 27
Telefon: 0722.355.377

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

21.00

21.00

Movieplex

16.45, 19.30,
22.15
13.15, 16.00, 19.00, 21.45

ARUNCAT LA CANAL

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

Big noise with Hefe
21.00

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

BABEL

Audi]ii muzicale
21.00

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

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

SUA, comedie, 2006
Regia: Joachim Roenning
Cu: Penelope Cruz, Salma Hayek
21.30

Premier`
Hollywood Multiplex
Movieplex
City Cinema

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

Cinema Scala

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

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

Cinema Corso

Muzic` alternativ` cu Balamuc
22.00

Punk rock show
Underworld

13.15, 20.00,
22.15
16.15, 20.30, 22.30
14.00, 15.45, 18.00,
20.00, 22.00
13.30, 15.30, 17.30,
19.30

BORAT

Open Microphone

Expirat
Str. Brezoianu nr. 4
Telefon: 0726.804.142
www.expirat.org

21.30
21.15

BANDITELE

Hits
Karola by N
P-ta Valter Mărăcineanu nr. 1-3
Telefon: 0723.113.113

Hollywood Multiplex

20.00

11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.30

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

18.00, 20.00

14.00

Austria, documentar, 2005
Regia: Erwin Wagenhofer
Cu: Jean Ziegler, Peter Brabeck
Cinema Union

20.00

SUA, comedie, 2007
Regia: Les Mayfield
Cu: Lucy Liu, Cedric the Entertainer

12.45, 15.45,
18.45, 21.45
City Cinema 13.45, 16.30, 19.30, 22.30
Movieplex 13.45, 16.30, 19.15, 22.00
Cinema Patria
11.00, 14.00,
17.00, 20.00

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

16.30, 19.15,
22.00
13.00, 18.45, 21.30
17.00, 21.45

Premier`
Hollywood Multiplex

13.30, 15.45,
18.00, 20.15
Movieplex 13.30, 18.00, 20.15, 22.30
Cinema Pro 14.15, 16.30, 18.45, 21.00

Hollywood Multiplex
City Cinema
Movieplex

15.00, 17.30,
20.00, 22.30
14.30, 16.45, 19.00
13.00, 15.15, 17.30,
19.45, 22.15

SUA, dram`, 2006
Regia: Frederic Galfo
Cu: Sharon Hogg, Aneese Khamo

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

15.30

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

14.15
14.45, 17.15
14.45, 19.15

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

14.30

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

Avanpremier`
Movieplex

19.30

OSS 117: CAIRO,
CUIBUL SPIONILOR
Fran]a, comedie, 2006
Regia: Michel Hazanavicius
Cu: Jean Dujardin, Aure Atika
Premier`
Hollywood Multiplex
17.30, 19.45
Movieplex
13.00, 18.00, 20.00
Studio
10.00, 12.00, 14.00,
16.00, 18.00, 20.00

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

SCANDALOS
18.00

HAPPY FEET – MUMBLE,
CEL MAI TARE DANSATOR
Australia-SUA,
film de anima]ie, 2006
Regia: George Miller
Voci: Elijah Wood, Robin Williams,

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

CARTE

Misterele unei crime
pasionale
Laureat al unora dintre
cele mai importante
premii literare, Graham
Swift este considerat
unul dintre cei mai
interesan]i romancieri ai Marii Britanii.
„Lumina zilei” are
aparen]a unui roman
poli]ist, al c`rui pretext
este o crim` pasional`.
Misterul ce urmeaz` a
fi dezlegat nu prive[te
\ns` autorul crimei, ci
\mprejur`rile care l-au
\mpins s` comit` acest
gest disperat. Povestea
dureroas` din spatele
asasinatului este
relatat` din perspectiva
anchetatorului, George
Webb, detectiv particular [i fost poli]ist.
Am`nuntele crimei
sunt dezv`luite treptat,

suprapun#ndu-se cu episoadele
disparate din trecutul acestuia.
Pendularea dintre trecut [i
prezent aduce la lumina zilei
drame [i secrete fascinante, ce
se \ntrep`trund \ntr-un montaj
narativ complex.

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

OASE FRAGILE

EI ATAC~!

Cinema Union

17.00

NUME DE COD:
AGENTU’ DE SERVICIU

SUA, ac]iune, 2006
Regia: Edward Zwick
Cu: Leonardo DiCaprio,
Djimon Hounsou

Movieplex
City Cinema

Marea Britanie, comedie, 1966
Regia: Karel Reisz
Cu: David Varner,
Vanessa Redgrave

NOI HR~NIM LUMEA

Premier`
Hollywood Multiplex

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

14.00, 16.30, 19.00

MORGAN!

Cinema Eforie

DIAMANTUL S^NGERIU

APOCALYPTO

Alternative Lounge

13.15, 22.00
13.15, 17.45

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

13.00

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

CUM MI-AM PETRECUT
SF^R{ITUL LUMII

18.00, 20.30,
22.45
15.30, 20.00, 22.15

Movieplex

15.15

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

Hollywood Multiplex

PARTY

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

21.00

SUA, comedie, 2005
Regia: Bart Freundlich
Cu: Julianne Moore,
David Duchovny

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

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

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

|N UMBRA PROHIBI}IEI
SUA, thriller, 1939
Regia: Raoul Walsh
Cu: James Cagney, Priscilla Lane

LEMMING

CLASA DE T~NT~L~I

AI |NCREDERE |N B~RBA}I!

Karaoke day and night

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

Hollywood Multiplex

FILME

KARAOKE

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

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

3 Ceasuri rele

15.30, 17.45
14.00, 18.15

Cinema Eforie

C^RTI}A

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

DJ Iorgu

Hollywood Multiplex
Movieplex

Hollywood Multiplex
22.30
Movieplex
15.45
Cinema Gloria
14.00, 16.30, 19.00

Sear` hard & heavy
22.00

Hugh Jackman

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

Rock and Roll Night

Mar]i, 30 ianuarie 2007

Cotillard, Albert Finney
Cinema Festival

13.00, 16.00, 19.00

VACAN}A

Hollywood Multiplex
Movieplex

Teatrul Act
Telefon: 310.31.03

16.15, 21.30
15.00, 22.00

Regia: Daniel Stanciu
Cu: Liliana Gavrilescu, Cristian
Mitescu, Claudiu Iordan

FIR’MITURI

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

De: Lia Bugnar
Regia: Dorina Chiriac
Cu: Crina Mure[an, Mihaela
Mih`escu, Vlad Ivanov
Green Hours 22 Club Jazz Cafe
20.00
Calea Victoriei nr. 120
Telefon: 314.57.51/0788.452.485
www.green-hours.ro

N~PASTA

APARI}II NOI DE CARTE

„V#rstele lui Lulu”
De: Almudena Grandes
10.00

HELL

De: I.L.Caragiale
Regia: C`t`lin Naum
Cu: Raluca Caragioiu

EVENIMENTE
Editura Polirom
Pre]: 28,95 lei

De: Nagy Enyko
Regia: Beres Lazlo
Cu: Mihai M`laimare,
Sorin Dinculescu

Lăptăria Enache
Bd. Nicolae Bălcescu nr. 2
Telefon: 315.85.08

11.00

„Lumina zilei”
De: Graham Swift

HAINELE CELE NOI
ALE REGELUI

Teatrul Ion Creang`
Telefon: 317.85.90

19.00

TOM DEGE}EL

TEATRU

Premier`
Hollywood Multiplex
Movieplex

UN AN BUN

THE SHAPE OF THINGS
De: Neil LaBute
Regia: Vlad Massaci
Cu: Mihaela S#rbu, Irina Velcescu

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

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

20.00

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

De: Lolita Pille
Regia: Chris Simion
Cu: Antoaneta Cojocaru, Cristi
Iacob, Isabela Neam]u

13.45, 19.00
15.45

Casa de Cultur` a Studen]ilor
Sala Pod
Telefon: 315.25.42

Editura Humanitas
Colec]ia: Raftul Denisei
Pre]: 14 lei

EXPOZI}IE

20.00

Expoziţie de caricatură
„5 Ani“
Expun: Ştefan Popa Popa's, Iulian
Pena-Pai, Cezar şi Bogdan Petry,
Mihai Stănescu, Puiu G`zdaru,
Tudor B`nuş, Mihai Pânzaru-Pim,
Horaţiu Măl`ele, Albert Poch
Cuptorul cu Lemne
B-dul Pache Protopopescu nr. 63
Telefon: 252.24.14
Ultima zi – 31 ianuarie

PUBLICITATE

REDAC}IE

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

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

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

PUBLISHING

COTIDIAN GRATUIT

Director executiv: Marco Stettler
Asistent` director executiv: Carmen T`r`cil`
Marketing Manager: Maja Stojanovic
Marketing Specialist: Ana Poian`
Director distribu]ie: Andrei Bucur
Asistent` director distribu]ie: Alina Ciolca
Publicitate - Tel: 021/201.27.27
Key Account Manager: Sorin Raia
Key Account Manager: Marina Miroiu
Reprezentant V#nz`ri: Mariana Z`rnescu
Reprezentant V#nz`ri: Andrei Gr`dinaru
Traﬀic Manager: Mirela Rusu

editat de S.C. Ringier România SRL.
Director general: Alexander Theobald
B-dul. Dimitrie Pompeiu 6, 020337 Bucure[ti 2
Tipografia: Ringier Print
Director: Victor }erineanu
Tiraj: 150.000 exemplare pe zi
ISSN: 1842 - 113X
Publica]ie
auditat` de

PROGRAM TV

Mar]i, 30 ianuarie 2007

TVR 1

0.35

Tiptoes

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 Atom - Mâine este acum!
17.45 Dis-de-seară
18.40 Eurovision 2007
19.00 Jurnalul TVR
20.20 Între bine şi rău
21.50 Anatomia lui Grey (s,
SUA)
22.45 Jurnalul TVR
23.15 Dinastia (documentar)
23.45 Arhiva de serviciu
23.50 Celebrităţile timpului tău
0.00 Viaţa ca-n filme (s, SUA)
0.35 Tiptoes (dramă, SUA/
Franţa)
2.20 Jurnalul TVR (r)
3.25 Dănutz SRL (r)

ACAS~
5.00 Rebelde (s, Mexic) (r) 7.00
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 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)

www.compact.info.ro

PRO TV

ANTENA 1

PRIMA

TVR 2

20.30 Al [aptelea manuscris

18.00 Vocea inimii

14.45

0.40

11.15 Dispăruţi fără urmă (s) (r)
12.15 La Bloc (r)
13.00 Ştirile PRO TV
13.45 Marele cutremur din Los
Angeles (catastrofă, SUA)
16.00 Tânăr şi neliniştit (s,
SUA)
17.00 Ştirile PRO TV
17.45 Om sărac, om bogat
(comedie, România)
18.50 Ştirile sportive
19.00 Ştirile PRO TV
20.30 Al şaptelea manuscris (s,
SUA/Italia)
22.15 La Bloc (r)
23.00 Ştirile PRO TV
23.45 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 Prietenie pe muchie de
cuţit (dramă, SUA) (r)

HALLMARK

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 Povestea unui cavaler
(aventură, SUA) (r)
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 Fantoma (thriller, SUA)

DISCOVERY

8.00 Întoarcerea la Cutter
Gap (dramă, SUA) 10.00 Lumi
diferite (s, SUA) 11.00 Ed (s,
SUA) 12.00 Călătorie în Vest
(aventură fantastică, SUA/
Germania) 14.00 Întoarcerea la
Cutter Gap (dramă, SUA) 16.00
Lumi diferite (s, SUA) 17.00
Ed (s, SUA) 18.00 Călătorie în
Vest (aventură fantastică, SUA/
Germania) 20.00 Legăminte
încălcate (dramă, SUA) 22.00
Brigada de poliţie (s, SUA) 23.00
Războiul din Golf (dramă, SUA)

FILMUL SERII |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.00 COMEDIE

12.00 Tehnologie extremă 13.00
O pradă mortală 14.00 Dezastre
de miliarde 15.00 Cum se fabrică
diverse lucruri? 16.00 Maşini
pe alese 17.00 Automobile americane recondiţionate 18.00
Motociclete americane 19.00
Vânătorii de mituri 20.00
Tehnologie extremă 21.00 Două
capete lipite 22.00 Dr. G, medic
legist 23.00 Constructorii de
motociclete 0.00 Radiografia
unui dezastru

0.00

THRILLER

Fata din vecini

8.15 Camera de râs
8.30 Conan aventurierul
(s, Germania/SUA)
9.30 Al şaptelea cer (s, SUA) (r)
11.00 Tele RON
12.30 Play
14.10 Dragoste şi putere (s,
SUA)
14.45 Fata din vecini (comedie,
SUA)
16.25 Al şaptelea cer (s, SUA)
17.25 Mondenii (r)
18.00 Focus
19.00 Camera de râs
19.20 Cele mai uimitoare filme
din lume
20.00 În tandem (comedie,
SUA)
22.00 Mondenii (r)
22.30 Focus Plus
23.30 Trădaţi în dragoste (r)
0.30 Focus (r)
1.30 Sunset Beach (s, SUA)

13.00 Ştirile TV Sport 13.10 FIBA
- Baschet Magazin 14.00 Ştirile
TV Sport 14.15 Fotbal, Cupa
Angliei: Manchester United
- Portsmouth 15.00 Ştirile
TV Sport 15.15 Fotbal, Cupa
Angliei: Manchester United
- Portsmouth 16.00 Ştirile
TV Sport 16.30 Fotbal, Cupa
Angliei: Chelsea - Nottingham
Forest 18.30 Ştirile TV Sport
19.00 „Fotbal de BIS!" 21.30
Ştirile TV Sport 22.00 Wrestling,
Divizia TNA - „TOTAL IMPACT"

19.40

HBO

Familia mea dement`

12.25 Populaţii străvechi
13.00 Zestrea românilor (r)
14.00 ABC... de ce?
14.30 Aventuri din Kytera (s,
Australia)
15.00 Împreună în Europa!
16.00 Jurnalul TVR (r)
16.30 Tribuna partidelor
parlamentare
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 Manon, fata izvoarelor
(dramă, coproducţie)
0.10 Campionatul de comedie
(r)
0.40 Familia mea dementă (s)

PRO CINEMA

TV SPORT

15

13.15 Monştrii lui Brady 13.45
O familie ciudată 14.15 Walker,
poliţist texan (s, SUA) (r) 15.30
Smallville (s, SUA) (r) 16.30
Iubire în lumina reflectoarelor
(s, SUA) (r) 17.00 Calea
misterelor (s, Canada/SUA) (r)
18.00 Joan din Arcadia (s, SUA)
19.00 Walker, poliţist texan (s,
SUA) 20.00 Entertainment News
20.20 Ele spionează (SUA) 21.30
Iubire în lumina reflectoarelor
(s, SUA) 22.00 Sosia (acţiune,
coproducţie)

22.00 Deadwood
7.35 Pizza cu dragoste (comedie, SUA)
9.05 Tatăl şi cei patru copii (comedie, Danemarca)
10.40 Dl. şi Dna. Smith (acţiune,
SUA)
12.40 O boală necruţătoare
(dramă, Canada)
14.10 Lenny, câinele-minune
(aventură, SUA)
15.35 Băiatul din balon (comedie, SUA)
17.00 Yu-Gi-Oh!
(animaţie,
Japonia)
18.35 V Festival 2006
19.40 În corzi (dramă, SUA/
Germania)
21.30 Figuranţi (s, Anglia/SUA)
22.00 Deadwood (s, SUA)
23.00 Dl. şi Dna. Smith
(acţiune, SUA)
1.00 44 minute (acţiune, SUA)
2.25 Haloul (comedie, Irlanda)

MTV
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 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

22.10

DRAM~

DRAM~

În tandem
Amanda (Mary-Kate
Olsen, foto) şi Alyssa
(Ashley Olsen) sunt două
surori gemene care au
avut parte de o viaţă cu
totul diferită. Neastâmpărata Amanda a schimbat nenumărate familii
adoptive, în timp ce tăcuta Alyssa a crescut în lux.
Însă viaţa lor se schimbă
pentru totdeauna. Fiecare e pe cale să primească
un nou părinte. Amanda
urmează să fie adoptată
de c`tre o familie care
nu doreşte decât să câştige de pe urma copiilor.
Iar Alyssa se teme că-l va
pierde pe tatăl ei, Roger,
odată ce acesta se va însura cu logodnica lui, o
femeie pentru care căsătoria e numai o afacere
rentabilă.

Jing (Julie Lee) este o
femeie atrăgătoare, dar şi o
asasină periculoasă. Rămasă
orfană, ea a fost adoptată de
sindicatul crimei organizate
din China, căruia i-a jurat
credinţă până la moarte.
Disputa dintre Jing şi baronul drogurilor, Chang, îl
determină pe acesta din
urmă să-i ucidă pe toţi
membrii clanului Jing.
Frumoasa chinezoaică evadează în SUA, jucând rolul
unei mirese prin contract.
Între timp duşmanul ei îl
angajează pe Dan (Michael
Madsen, foto), un vânător de
recompense lipsit de scrupule, să o captureze.

SUA, 1995
Regia: Andy Tennant
Cu: Mary-Kate [i Alyssa Olsen
Rezolvarea rebusului din num`rul trecut
CLUB-ARSIC-LICEANA-DA-ERA-CURIER-VIZETA-NIT-EC-COLEG-O-TCOREGRAF-IDOLI-ROBI-ALO-LEZAFLEGMATICE-BETIE-ETAJ
Rezolvarea integramei din num`rul trecut
T-M-S-I-G-DEBARCADER-MIJLOCIREHALO-PUL-N-G-I-TARC-ZALA-BOLERO-DACA-YD-DEZERTORI-UNIVAMES-IMPUDICE-CARTUSIERA-HR
SURS~ PROGRAME TV:

Manon, fata
izvoarelor

Fantoma

SUA, 2000
Regia: Douglas Jackson
Cu: Julie Lee, Michael Madsen

22.00

Dezleg`rile Sudoku
din edi]ia de ieri

3
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1
8
5

1
9
4
2
8
5
7
6
3

7
8
5
1
3
6
9
2
4

6
5
3
8
7
2
4
1
9

9
4
7
6
1
3
8
5
2

8
1
2
4
5
9
3
7
6

5
3
1
7
2
4
6
9
8

2
6
8
3
9
1
5
4
7

4
7
9
5
6
8
2
3
1

În corzi
Meg Ryan (foto) este Kallen, o fată crescută în lumea
boxului, cu un tată proprietar de sală sportivă. Trăind
în acest mediu, ea a învăţat cam tot ce se poate şti
despre box, dar pentru că este femeie nu i se dă şansa să
arate cât de mult se descurcă. Până la urmă, ea reuşeşte
de una singură să convingă că poate fi un excelent
manager al acestui sport dur. Filmul se concentrează,
în special, pe relaţia ei cu boxerul Luther Shaw (Omar
Epps), pe care îl descoperă într-o luptă de ghetou şi pe
care îl va antrena şi îl va sprijini în carieră.
SUA/Germania, 2003
Regia: Charles Dutton
Cu: Meg Ryan, Omar Epps, Tony Shalhoub

AC}IUNE

Sosia
Un agent CIA este capturat de KGB şi \nchis într-un ospiciu cu puţine zile înainte de căderea fostei URSS. După
11 ani, timp în care Agenţia a renunţat să încerce să-l mai
recupereze crezându-l mort, lui Alex Carville (Brian Bosworth, foto) i se oferă ocazia de a-şi recâştiga libertatea.
Felix Grady, un excentric miliardar din Texas, care seamănă
izbitor cu agentul CIA, are nevoie de o sosie pentru a transporta o pictură foarte scumpă din Rusia în SUA.
Coproducţie, 2000; Regia: Robert Lee; Cu: Brian Bosworth, John Tench

Pelicula lui Claude Berri
este continuarea filmului
„Jean de Florette“, ecranizare după Marcel Pagnol.
La zece ani după moartea
tatălui ei, tânăra Manon
(Emmanuelle Béart) locuieşte într-o grotă în
munţi şi îşi petrece vremea păzind caprele. Dar
clipa răzbunării se apropie.
După ce Manon descoperă
izvorul care alimentează
întreg satul, ea îi schimbă
cursul, lăsându-i pe locuitori fără apă. Legea tăcerii
este în sfârşit încălcată şi
ucigaşii lui Jean de Florette
vor fi demascaţi.
Coproducţie, 1986
Regia: Claude Berri
Cu: Yves Montand, Daniel
Auteuil, Emmanuelle Béart
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BERBEC
21 MARTIE - 20 APRILIE
Nu pregeta]i să veni]i în ajutorul unei persoane bolnave [i atrage]i astfel o grămadă de repro[uri din partea partenerului de cuplu. Unii nativi sunt nevoi]i să
plece din nou la drum lung, dar deja s-au obi[nuit.
S– B– N–

LEU
23 IULIE - 22 AUGUST
În prima parte a zilei vă plictisi]i, însă ulterior vi se
comunică o informa]ie care necesită o deplasare imediată pe o distan]ă considerabilă. Rela]iile de iubire
sunt puse în pericol de agresivitate.
S– B– N–

S~GET~TOR
22 NOIEMBRIE - 21 DECEMBRIE
Plin de exuberan]ă [i optimism, nu lua]i în seamă
cererile [efilor [i sunte]i penalizat imediat. Reac]ia
dv. ]ine de nepăsare ori de incon[tien]ă [i nu va dura
mult până cei din jur vă vor aten]iona foarte dur.
S– B– N–

TAUR
21 APRILIE - 20 MAI
Dacă visa]i la o nouă poveste de dragoste, nu ave]i
[anse de reu[ită azi. În schimb, ave]i parte de declara]ii confuze din partea partenerilor de afaceri, iar partenerul de cuplu vă critică, fără a avea motive clare!
S– B– N–

FECIOAR~
23 AUGUST - 22 SEPTEMBRIE
Sunt necesare noi eforturi pentru a vi se recunoa[te
posibilită]ile certe de afirmare în domenii în care deja
ave]i experien]ă destulă. Vi se cer un fel de adeziuni
ori declara]ii de fidelitate, care vi se par exagerate.
S– B– N–

CAPRICORN
22 DECEMBRIE - 19 IANUARIE
Veniturile dv. se dovedesc mai pu]in stabile decât
până acum [i sunte]i nevoit să sista]i ajutoarele pe
care le-a]i dat constant unei rude bolnave. Din păcate, nu mai ave]i timp liber pentru alt fel de ajutor.
S– B– N–

GEMENI
21 MAI - 20 IUNIE
Vi se face o curte acerbă [i mai ave]i pe cap [i persoane care vor să ini]ieze o activitate împreună cu dv.
Primi]i cu bucurie orice propunere [i nu lua]i în seamă
lipsa de timp.
S– B– N–

BALAN}~
23 SEPTEMBRIE - 22 OCTOMBRIE
Este bine să ]ine]i cont că noile cuno[tin]e însu[ite azi
vă vor fi de mare folos în viitor. Unele rude vor să vă
ajute, însă prefera]i să apela]i la oameni străini, care
vă spun din start ce vor în schimb, fără să exagereze.
S– B– N–

V~RS~TOR
20 IANUARIE - 18 FEBRUARIE
Ave]i nevoie de concentrare maximă pentru rezolvarea problemelor profesionale de mare responsabilitate. Sunte]i mai degajat, gra]ie apari]iei unor sume de
bani, care vă permit repara]ii întârziate ale locuin]ei.
S– B– N–

RAC
21 IUNIE - 22 IULIE
Este posibilă apari]ia unor griji legate de membrii
mai tineri ai familiei. În cuplurile stabile, situa]ia se
va rezolva imediat, dar în cazul concubinajului se va
complica prin neimplicarea de ambele păr]i.
S– B– N–

SCORPION
23 OCTOMBRIE - 21 NOIEMBRIE
Orice deplasare poate să aducă noi [anse profesionale ori financiare. Partenerul de cuplu pune la cale
o seară romantică, de la care s-ar putea să lipsi]i
neinten]ionat. Vi se fac multe promisiuni fără fond!
S– B– N–

PE{TI
19 FEBRUARIE - 20 MARTIE
Vă demonstra]i pentru a mia oară aptitudinile profesionale [i apoi vă mira]i sincer că sunte]i dorit de
firme mai mari. Via]a dv. este din ce în ce mai interesantă, dar doar din punct de vedere profesional.
S– B– N–

LEGEND~: S = Sex; B = Bani; N = Noroc;

REBUS

- sus;

- mediu;

Rubric` realizat` de Tina Rizea

- jos

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MESAJE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2
4
1

ORIZONTAL: 1) Om blând şi credul
– Trecut cu vederea. 2) Instalaţie
de transport a apei – În rută! 3) Fir
de urzeală – Distanţate. 4) În agie!
– Provocator. 5) Îmbibată cu apă –
Acut! 6) Dată la repezeală – A munci
din greu. 7) Vâslire. 8) Haină romană
– Bou din Tibet. 9) Anunţuri lipite pe
pereţi – Mine de sare. 10) A încremeni
(fig.).

Furios

Cioban

Delicat`
Moned`
roman`
de argint

Pia]` de
vechituri

Fular
Negru
(pop.)
Trup
Horoscop

Br`zdat
cu plugul
Fr#nghie
pesc`reasc`

D#n[ii
Duet

|nceput
de vijelie
|n grup!
De sf#r[it
de lume

Actorul
american
din imagine
(Ramon)

Doi sco]ieni mergeau pe strad`. Trec pe
l#ng` un bar, c#nd unul \ntreab`:
- Bei o bere?
- Da!
- Atunci gr`be[te-te! Te a[tept!

- Bine..., dar dac` dumneavoastr` a]i
b`ga m#na \n pantaloni la mine?
- Profanare de morminte...



So]ia pleac` \n interes de serviciu. So]ul
\l scoal` pe copila[ de diminea]`, \i face
masa de diminea]` [i \l ia de m#n` s`
\l duc` la gr`dini]`. La gr`dini]` educatoarea \i spune c` acest copil \i este necunoscut. |l duce la o a doua gr`dini]`
[i la a treia. C#nd ies de la a patra
gr`dini]`, copilul \i spune:
- Taticule, \nc` o gr`dini]` [i eu ast`zi
chiar c` \nt#rzii la [coal`...



PROVERBE R~ST~LM~CITE ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alb-negru

Monarhi

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

La examenul de Penal General, profesorul se adreseaz` unei studente sexi:
- Sunt mul]umit de r`spunsurile primite, dar acum o \ntrebare pentru nota
10: Cum s-ar chema faptul... dac` eu a[
\ndr`zni s` bag m#na pe sub rochi]a
dumneavoastr`?
- Har]uire sexual`.

D` semnale
intense la
fabric`
Fire

5

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.

INTEGRAM~ |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| BANCURI
Reac]ie
la frig

3

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

VERTICAL: 1) A vorbi incoerent –
Masculul caprei. 2) Cel mai potrivit
– A exista. 3) Omăt – Reacţie afectivă.
4) Ode! – Refugiu. 5) Negru-roşcată
– Isteţ. 6) Vehicul rustic – A se opri.
7) Zdreanţă – În cofă! 8) Bolnavi de
nervi. 9) Rapizi – Grămadă de obiecte.
10) Bune primăvara pentru ciorbă –
Mijloc de ocean!

Piedic`
\n cale

8 6

Cine r#de la urm` g#nde[te mai \ncet.
Timpul este cel mai bun profesor. Din p`cate, \[i omoar` to]i elevii.
Cine-i lene[ [i chiule[te are tot a[a...
Cine se scoal` de diminea]` n-are dec#t!
Nu se \ngra[` porcu’n ajun, da’se satur`!
Ce-i al t`u e pus departe...
Omul \n]elept \[i face vara sanie [i iarna o pune pe foc.
Cum \]i a[terni, cum vine altul [i se culc` \n locul t`u.
Cine are carte are ce citi.

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

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

