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kilogramele puse
de S`rb`tori?

PEOPLE

Diana nu
[tie cine ia
campionatul

Florentina Opri[ v` \nva]` cum s`
sl`bi]i \n doar o s`pt`m#n`

Vedeta MTV [i
iubita fotbalistului
Claudiu Niculescu,
Diana Munteanu,
nu se d` \n v#nt
dup` fotbal
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Campioni la credite

NA}IONAL

Bucure[tenii au cele mai multe \mprumuturi, dar [i cele mai multe restan]e
ECONOMIE Conform datelor BNR,
bucure[tenii cumulaser`, la sf#r[itul lui noiembrie 2006, peste
trei milioane de \mprumuturi de

la b`nci, dintr-un total de 17,5
milioane de credite pe ]ar`. Locuitorii Capitalei conduc \ns` [i \n
clasamentul restan]ierilor, dato-

riile lor dep`[ind 87 de milioane
de lei. Aceast` sum` reprezint`
30 la sut` din totalul restan]elor
Pag. 6
la b`nci.

Vedetele, modele
pentru elevi
Un sondaj CURS, comandat de
CNA, dezv`luie preferin]ele tinerilor rom#ni
Pag. 4
PEOPLE

V#nz`ri-record,
\naintea apari]iei

De luni, \ncep oficial reducerile
BUCURE{TI

La \mbr`c`minte, pre]urile ar putea sc`dea chiar [i cu 80 la sut`
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Peste un milion de cereri de rezervare pentru ultima carte „Harry
Potter“ a lui J. K. Rowling Pag. 11

ULTIMA OR~ ... 22:35 ... Yahoo! a cump`rat site-ul MyBlogLog, cu 10 milioane de dolari...
PUBLICITATE
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Site-ul t#rgurilor
[i expozi]iilor

mass media autohton`: presa
scrisă, radiouri, televiziuni,
agenţii de presă, presa electronică, media şi IT & C, agenţii de
publicitate şi regii, organizaţii
de presă şi legislaţia de presă.

Examene pentru
certificatul
de traduc`tor
UTIL Cel mai complet calendar de t#rguri [i expozi]ii din
Rom#nia, ce acoper` 16 ora[e
din ]ar` [i capitala
Republicii Moldova poate
fi g`sit pe site-ul
www.t#rgurisiexpozitii.ro.
Pagina de web s-a redeschis
ieri [i cuprinde calendarul
expozi]ional pe 2007 pentru
cele 16 ora[e. Organizatorii
au postat pe site noi articole
despre marketingul prin t#rguri,
dar [i ponturi pentru particip`ri
reu[ite la t#rguri [i expozi]ii.

A apărut „Ghidul
mass media
româneşti 2007“
PUBLICA}IE Aflându-se la a
treia ediţie, după succesul
deosebit înregistrat de primele
două, „Ghidul Mass Media
Româneşti 2007” cuprinde cea
mai complexă bază de date
existentă pe piaţa românească,
destinată specialiştilor în Marketing şi Rela]ii Publice. Ghidul
este o lucrare unicat în peisajul
nostru publicistic, cuprinzând
informaţie exhaustivă despre

TESTE Centrul de Pregătire
Profesională în Cultură organizează, în perioada 26 februarie
- 2 martie, examenul pentru
acordarea certificatului de traducător în şi din limbi străine.
Înscrierea se face până pe data
de 13 ianuarie, iar la examene
pot participa persoanele care
au absolvit cel puţin învăţământul liceal, cu promovarea
examenului de bacalaureat.
Examenul durează 2 ore [i se
desfăşoară la sediul Centrului
de Pregătire profesională în
Cultură din Bucureşti, Calea
Dorobanţilor nr.99 A. Informaţii
suplimentare: www.examentraducator.ro şi www.cppc.ro
sau la telefonul 230.21.94.

Foto: EVZ
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Bucure[tenii vor cutreiera magazinele, atra[i de reducerile de p#n` la 80%
Veste bună pentru bucureşteni şi nu numai: începe
sezonul reducerilor! Cele mai avantajoase pre]uri vor fi
cele din magazinele de haine şi accesorii de firmă, unde
preţurile coboară cu până la 70-80%.
CUMP~R~TURI - Comercianţii
se pregătesc de reducerile de
toamn`-iarn`, sperând să lichideze marfa din sezonul ce
se apropie de sf#r[it, rămasă în
stoc de la finalul anului trecut.
Ei trebuie să ştie însă că reducerile se fac strict în limitele
legii. Prima perioadă de reduceri a anului 2007 va fi în inter-

Sperăm ca această
nouă tranşă de
reduceri să aibă cel
puţin acelaşi succes pe
care l-am înregistrat şi
anul trecut.
Irina Morar, manager magazin

valul 15 ianuarie - 15 aprilie,
dar vânzările pot fi efectuate
doar după o notificare prealabilă adresată primăriilor de
sector. Comercianţii trebuie
să informeze primăriile cu 15
zile înaintea datei de debut a
soldării, ei având dreptul să-şi
stabilească perioadele de reduceri, cu condiţia ca acestea
să nu depăşească 45 de zile. A
doua condiţie este ca produsele care vor fi supuse soldării să
fie numai cele nealimentare,
a căror desfacere are caracter
sezonier. Este vorba de confecţii, marochinărie, tricotaje,
încălţăminte, articole sport etc.
Formularele-tip de notificare a

Licitaţie pentru spaţiile comerciale
din Piaţa Matache

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`!

Pia]a Matache se afl` \n proces de modernizare

Biserica Sfântul Spiridon Cel Nou.

Adrian Ghiţă

COMER} Primăria Sectorului 1 a organizat, ieri, o licitaţie publică cu
strigare pentru închirierea unor spaţii comerciale din Piaţa Matache.
Câştigătorii vor primi în regim de închiriere pe cinci ani cele 12 spaţii
comerciale din piaţă. Viitoarele magazine au suprafaţa cuprinsă între
15 şi 90 mp, iar preţul de închiriere stabilit în urma licitaţiei este
cuprins între 42 şi 141 de euro pe lună, în condiţiile în care strigarea
a început de la 30 de euro pentru mp. Licitaţia a fost organizată în
urma extinderii şi modernizării pieţei, demarată în 2005, care a costat
1 milion de euro, cu credit de la BCR. Conform regulamentului de
organizare a licitaţiei, societatea care şi-a adjudecat închirierea a
două spaţii nu are dreptul să liciteze şi pentru alte spaţii. O nouă
licitaţie va fi astăzi, de la ora 9.00, tot în sala de consiliu. Ea va fi
tot cu strigare şi se organizează pentru alte 44 spaţii comerciale din
piaţă.
D.L. ||||

vânzărilor de soldare cuprind
datele comerciantului, numele
persoanei responsabile, perioada de soldare, denumirea
şi cantitatea existentă a articolelor de soldat, precum şi
lista cu denumirea, numărul
şi data documentelor emise de
furnizorii produselor respective. Nerespectarea dispoziţiilor legii se sancţionează cu
amendă de la 2.000 la 10.000
de lei, iar efectuarea de vânzări de soldare fără notificare,
cu o amendă de la 200 la 1.000
de lei.
P#n` pe 15 ianuarie mai
pute]i face economii, iar comercian]ii mai au doar o s`pt`m#n`
s`-[i decoreze magazinele. Unii
au \nceput deja s` lipeasc`
pe vitrine afi[e care anun]`
pre]urile mici la produse.
Dana Lascu ||||

Manuscris
Eminescu,
volum aniversar
CARTE Volumul al VII-lea din
ediţia \n facsimil a manuscriselor lui Mihai Eminescu
va fi lansat pe 15 ianuarie, la
împlinirea a 157 de ani de la
naşterea poetului. Amfitrionul manifestării va fi Eugen
Simion, fostul preşedinte
al Academiei Române, iar
lansarea va fi găzduită de
Fundaţia Naţională pentru
Artă şi Ştiinţă, care este, de
altfel, cea care finanţează
apariţia. Volumul este editat
de fundaţie în colaborare cu
Biblioteca Academiei Române
şi a fost tipărit la Monitorul
Oficial. Academicianul Eugen
Simion a precizat că volumul
VII cuprinde texte definitive
şi variante la „Scrisoarea I“,
„Scrisoarea II“, „Scrisoarea III“,
„Luceafărul“, „Doină“, „Mai
am un singur dor“.

Costurile de 80.000
de lei le-a suportat
fundaţia, cu ajutorul
Monitorului Oficial
şi cu bani din
sponsorizări
academician Eugen Simion
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Tinerii \nc` nu primesc 200 de euro c#nd se c`s`toresc
AJUTOR - Prima de c`s`torie de
200 de euro nu este \nc` acordat`
tinerilor care se c`s`toresc pentru
prima oar`. Conform legii nr. 394,
tinerii afla]i la prima c`s`torie primesc din partea statului un ajutor
de 200 de euro. |n sectorul 4, viceprimarul Radu Silaghi a oficiat pe
4 ianuarie 4 c`s`torii [i a oferit
noilor familii cadouri, \ns` prima
de 200 de euro nu le-a fost dat`
tinerilor, pe motiv c` prim`riei nu
i-au fost transmise instruc]iunile
privind punerea \n aplicare a legii 394. „Cererile privind acordarea sprijinului financiar nu pot fi

Tinerii c`s`tori]i din sectorul 4 au primit cadouri de la prim`rie

Medicii cer bani pentru generatoare electrice

RADET
recuperează
din datorii
RESTAN}E RADET a recuperat
de la asociaţiile de proprietari
aproximativ 40 milioane lei
(circa 11,8 milioane euro). Suma
reprezintă restanţe de plată la
consumul de agent termic din
ultimii ani, cele mai mari datorii
fiind acumulate de locatarii unor
blocuri din cartierele Colentina
şi Militari. Într-un top al „răuplatnicilor” bucureşteni, locul
fruntaş îl deţine un bloc din
Colentina, pentru care valoarea
totală a restanţelor acumulate
faţă de RADET este de 444.000
lei (aproximativ 131.000 euro).
Următoarele locuri în clasamentul ruşinos sunt ocupate de
proprietarii apartamentelor din
două imobile aflate în cartierul
Militari, cu 649.000 lei, \n
D.L. ||||
total.

APEL - Şeful Direcţiei de Sănătate Publică Bucureşti a f`cut
ieri apel la autorităţile locale să
aloce bani pentru achiziţia unor
generatoare de curent pentru
13 spitale. Adrian Neacşu, director executiv DSPB, spune
c` institu]ia s-a preocupat ca
unit`]ile spitalice[ti s` aib` generatoare de curent.
„Am urmărit ca, înainte să
vină iarna, toate spitalele din Capitală să aibă centrale termice în
stare de funcţionare şi staţii de
sterilizare“, a mai spus Neac[u.
Potrivit datelor DSPB, cele
13 unităţi sanitare fără generator sunt: Spitalul de Pneumoftiziologie din Şoseaua Ştefan cel Mare, Spitalul de copii
„Dr. Victor Gomoiu“, Centrul
Metodologic de Reumatologie
„Dr. Ion Stoia“, Spitalul Colenti-

|n cazul unei pene de curent, s`lile de opera]ie nu pot fi folosite
na, Spitalul Clinic de Ortopedie
Foişor, Spitalul Clinic „Malaxa“,
Spitalul Clinic Colţea (este prevăzut în proiectul de refacere),
Spitalul de Psihiatrie „Gorgoş“
din strada Nicolae Grigorescu,
Spitalul Clinic „Victor Babeş“,
Spitalul Clinic de Dermatologie,
Spitalul Clinic de Psihiatrie „Dr.

Foto: Mediafax

Impruden]a la volan a f`cut anul trecut ravagii pe [osele
sivă - 11,6%, neacordarea
priorităţii auto - 8,3% şi nerespectarea culorii roşii a
semaforului electric - 6,5%.
|n 2006, 70.100 de [oferi au
tamponat ma[ina, cu circa
11.000 mai mul]i decât în

Angajări în
administraţia locală
JOB Direcţia Generală de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Sectorul 1 angajează
asistenţi maternali profesionişti pentru
copii aflaţi în dificultate. Candidaţii trebuie să îndeplinească însă câteva condiţii.
Detalii la tel: 222.14.45. Direcţia Generală
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
a Sectorului 3, în parteneriat cu Asociaţia
EquiLibre şi Fundaţia Angel, selectează
personal pentru îngrijirea persoanelor vârstnice la domiciliu. Detalii, la tel:
341.07.13, 340.98.63. Joburi sunt oferite
[i de Direcţia Poliţiei Comunitare Sector 6,
care angajează prin concurs, în perioada
6 – 8 februarie, 60 de agenţi comunitari.
Detalii la tel: 413.17.38.
D.L. ||||

Dispar ma[inile
abandonate
SECTORUL 2 Prim`ria continu`
ac]iunea de ridicare de pe
domeniul public a autovehiculelor abandonate sau f`r`
st`p#n. |n eviden]a inspectorilor se afl` 1.055 de autovehicule care ocup` locurile de
parcare sau îngreuneaz` traficul rutier. Ma[inile nerevendicate vor ajunge la fier vechi.

Proiecte sociale
SECTORUL 3 |n acest an,
prim`ria va dezvolta opt
proiecte sociale \n Centrul de
Îngrijire „Magnolia”, Centrul
de Zi „Sf. Andrei”, Centrul
de Urgenţă pentru Persoane
Adulte, Centrele de zi din
cadrul şcolilor generale [i
cele pentru copii cu nevoi
speciale. Dou` dintre programele sociale pentru v#rstnici
sunt „B`tr#ne]ea poate fi
frumoas`” [i „Bunicii au
nevoie de noi”. Relaţii suplimentare, la tel.0725.126.100.

Bani pentru [coli
[i gr`dini]e

726 de accidente [i 110 mor]i \n 2006
AUTO - Anul trecut, \n
Bucure[ti au avut loc 726
de accidente grave, soldate
cu 110 morţi, spun reprezentan]ii Poli]iei Rutiere.
Alte 660 de persoane au
fost grav rănite. Din statisticile poliţiei rezultă că
anul trecut s-au înregistrat
cu 103 mai puţine accidente grave decât în 2005,
numărul persoanelor decedate în urma accidentelor
fiind mai mic cu 21.
O scădere semnificativă
a fost înregistrată şi în cazul persoanelor rănite grav,
anul trecut fiind consemnate cu 93 de cazuri mai
puţine dec#t în 2005.
Principalele cauze care
au generat tragedii rutiere au fost: indisciplina
pietonilor - 45,6%, neacordarea priorităţii pietonilor - 12,9%, viteza exce-

primite, deocamdat`“, a declarat
viceprimarul sectorului 4, Radu
Silaghi. Banii sunt acorda]i
tinerilor pentru a \mbun`t`]i
„echilibrul socio-economic“ al
familiei. |n legea propus` de
guvern [i aprobat` de senat se
mai arat` c`, „\n absen]a unor
factori economici favorizan]i,
tinerii am#n` c#t mai mult
c`s`toria“.
Cererea de acordare a banilor
trebuie s` fie \nso]it` de o
declara]ie a ambilor so]i, potrivit
c`reia cei doi se afl` la prima
A.D. ||||
c`s`torie.
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2005. Noaptea de luni spre
mar]i a fost aglomerat` pentru poli]i[tii de la Birourile
de accidente uşoare din Capitală. Din cauza ce]ii, zeci
de [oferi [i-au tamponat
A.D. ||||
autoturismele.

Elevii din Ilfov
au microbuze
TRANSPORT - Elevii din judeţul Ilfov vor
beneficia de opt microbuze Fiat Ducato,
preluate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov. De ma[ini se vor folosi copii
din localităţile: Cernica, Nuci, Brăneşti,
Ciolpani, Găneasa, Chitila, Dasc`lu şi
Clinceni, unde instituţiile de învăţământ
au îndeplinit criteriile prevăzute de lege.
Acestea sunt dou`: un număr minim de
15 elevi care necesită transport şcolar [i
distanţa minimă până la unitatea de învăţământ de trei km. Investi]ia se ridic`
la 15 milioane de euro. Ma[inile au fost
cump`rate printr-un program derulat de
Ministerul Educaţiei şi Cercetării. A.D. ||||

PUBLICITATE

Al. Obregia“, Spitalul de Bolnavi
Cronici şi Geriatrie „Sf. Luca“,
Spitalul Clinic „Prof Dr. Th. Burghele“ şi Centrul de Evaluare
Toxicomani „Sf. Stelian“. Pana
de curent de acum dou` zile a
scos la lumin` o problem` mai
veche a spitalelor, lipsa generaA.D. ||||
toarelor.

SECTORUL 6 Inspectorii prim`riei au reparat anul trecut
25 de gr`dini]e [i 30 de [coli,
dar [i 13 licee [i colegii din
sector. |n plus, 8 unit`]i de
\nv`]`m#nt (nr. 311, 206, 164,
167, 174, 191, 198 [i 279) sunt
cuprinse \n prima etap` a
Proiectului de Reabilitare a
Infrastructurii Educa]ionale,
cu finan]are de la Banca European` de Investi]ii.

4
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Tinerii prefer` vedetele
ca modele de via]`

Orban depune
jur`m#ntul pe 22
ianuarie
LUXEMBURG Comisarul
european pentru multilingvism, Leonard Orban, va
depune jurământul pe 22
ianuarie, la Luxemburg, a
declarat ieri purtătorul său
de cuvânt, Pietro Petrucci.
Orban a participat ieri, la
Berlin, la întâlnirea Consiliului comisarilor cu cancelarul
german Angela Merkel, a
cărei ţară deţine, în primele
şase luni ale anului 2007,
preşedinţia UE.

Vedetele de televiziune [i maneli[tii sunt modelele de
via]` ale tinerilor, rezult` dintr-un sondaj realizat de
CURS. De asemenea, tinerii nu cunosc prea mul]i oameni
de cultur`.
SONDAJ - Profesorii nu mai
sunt de mult modele pentru elevii lor, reiese din ultimul sondaj
CURS, f`cut la cererea Consiliului Na]ional al Audiovizualului
printre tinerii cu v#rste \ntre 7
[i 18 ani, anun]` Realitatea TV.
Conform acestei cercet`ri sociologice, adolescenţii de azi se visează ori vedete de televiziune,
ori manelişti.
Modelele de urmat ale elevilor sunt vedete precum Andreea
Marin, Teo Trandafir, Mircea
Radu, Dan Negru, Andreea
Esca, Oana Z`voranu. La capitolul cântăreţi, favoriţii elevilor
sunt Nicolae Guţă şi Adrian Minune. Sondajul CURS mai relev` faptul c` tinerii nu prea au

„{i peste un an voi
fi prim-ministru“

modele din r#ndul oamenilor
de cultur`, o posibil` explica]ie
fiind aceea c` mulţi nu cunosc
astfel de personalit`]i. Potrivit
sondajului, în timp ce Teo Trandafir e preferată de 7,9% dintre
tineri, Mihai Eminescu a fost
menţionat de numai 1% dintre
ei. Mai mult, chiar dacă 80%
dintre tineri susţin că au acasă
bibliotecă, mul]i recunosc că
citesc destul de puţin. La acest
capitol, singurele cărţi de care
au auzit elevii intervievaţi sunt
„Baltagul” lui Mihail Sadoveanu
şi „Poeziile” lui Mihai Eminescu.
Sondajul CURS a fost realizat în
2005, pe un eşantion de 2.200
de elevi cu vârste cuprinse între
7 şi 18 ani. Mihaela R`ileanu ||||

Din vedet` TV, Andreea Marin a devenit [i model de via]`

Foto: EVZ

de penalizare, pe internet
Facultate pe internet, la Ia[i Punctele
FACILITATE Şoferii din judeţul Harghita pot afla de pe internet câte

PREMIER~ - Facultatea European` Virtual` pentru Educa]ia
Adul]ilor, care va putea fi urmat` de doritori din ]ar` [i din
str`in`tate, [i-ar putea \ncepe activitatea din toamna acestui an,
anun]` „Ziarul de Ia[i” \n edi]ia
de ieri. Viitoarea facultate va
func]iona \n cadrul Universit`]ii
„Al. I. Cuza” din Ia[i [i este, practic, o facultate de educa]ie la
distan]` pentru adul]i, \n special
pentru cei pleca]i \n str`in`tate
care doresc s` ob]in` o diplom`
de studii superioare. „Cursurile
vor fi \ns` disponibile [i pentru
cei din ]ar`, dar care nu se pot deplasa la facultate din diferite motive”, a declarat prof. dr. Dumitru
Oprea, rectorul Universit`]ii „Al.
I. Cuza”. De[i facultatea nu a fost
\nfiin]at` \nc`, fiind \n curs de

PROMISIUNE Premierul Călin
Popescu Tăriceanu (foto) a
declarat luni seara, la Realitatea TV, că va fi şeful executivului şi peste un an, \n
ciuda faptului c` se vorbe[te
insistent despre anticipate.
„Eu, ca premier, am reuşit o
performanţă care nu poate
fi ştearsă şi anume de a
duce România în UE. Vă garantez că şi peste un an voi
fi prim-ministru al României”, a subliniat Tăriceanu.

Sporturile de
iarn`, interzise
\n F`g`ra[
B^LEA LAC Salvamonti[tii au
interzis sporturile de iarn`
\n zonea B#lea [i avertizeaz`
c` pericolul de producere a
avalanşelor în Munţii Făgăraş
este foarte mare, anun]`
Realitatea TV. La Bâlea Lac
zăpada atinge un metru şi
jum`tate. În ultima săptămân` s-au produs patru
avalanşe, dar acestea nu
au f`cut victime. Salvatorii
montani au emis o avertizare de gradul 4, pe o scară de
la 1 la 5, ceea ce înseamnă
că avalanşele se pot produce
spontan pe porţiunile în
pantă, surprinz#ndu-i pe
schiori sau pe turiştii afla]i
pe creste.

INFORMA}II Imigranţii români din Spania s-au
prezentat în număr mare
la birourile administraţiei
publice, pentru a solicita
informaţii legate de statutul
lor, după aderarea Rom#niei
la UE. Rom#nii vor s` efectueze formalităţile necesare
în vederea obţinerii permiselor de şedere, relatează
„El Periodico Mediterraneo”,
în ediţia electronică de ieri.

Miron Cozma, aproape liber

puncte de penalizare au acumulat. Acest lucru este posibil prin accesarea site-ului poliţiei judeţene (www.hr.politiaromana.ro) şi prin completarea unui formular. Pe site-ul Inspectoratului de poliţie al judeţului
există o nouă rubrică, intitulată „Câte puncte am?”, destinată şoferilor
care au încălcat noile reglementări în materie rutieră. Cei interesa]i pot
solicita informaţii privind cumulul personal de puncte de penalizare.
Răspunsurile sunt confidenţiale [i sunt expediate pe adresele de e-mail
||||
ale solicitanţilor.

Medicul Ciomu a fost condamnat
SENTIN}~ Medicul Naum Ciomu, trimis în judecată pentru vătămare
corporală gravă din culpă în octombrie 2004, a fost condamnat ieri
de instanţa Judecătoriei sectorului 5 Bucureşti la un an de închisoare cu suspendare condiţionată a executării pedepsei şi la plata de
daune morale de 125.000 de euro. Instanţa Judecătoriei sectorului 5
a mai dispus suspendarea dreptului de practică al doctorului Ciomu
pentru o perioadă de trei ani şi plata a 9.000 de lei daune materiale. Sentinţa este atacabilă cu apel la instanţa Tribunalului Bucureşti.
În urmă cu doi ani, medicul urolog Ciomu i-a tăiat unui tânăr pe
care îl opera canalul urinar din partea inferioară a penisului, apoi
||||
i-a fragmentat organul genital în mai multe bucăţi.

Norme de gust,
miros şi aspect pentru carne
M~SURI - Noi condiţii de comercializare a cărnii şi a produselor
din carne au fost stabilite de
Ministerul Agriculturii şi Autoritatea Naţională Sanitar – Veterinară, anun]` Realitatea TV.
Setul de norme privind aspectul,
gustul, mirosul şi cantitatea de
apă din produsele de carne va
deveni obligatoriu din 8 aprilie.

Foto: Rompres

Românii asalteaz`
administra]ia
din Spania

aprobare, au sosit deja solicit`ri
din Spania, Italia [i Bangladesh, a
precizat prof. dr. Lauren]iu {oitu
de la Facultatea de Psihologie [i
{tiin]ele Educa]iei. Pentru a putea studia la aceast` facultate,
studen]ii vor avea nevoie de un
calculator [i o camer` web, pentru c` toat` activitatea didactic`
se va desf`[ura virtual [i simultan. Va exista un orar prestabilit,
numai c` studen]ii nu se vor mai
afla \n amfiteatre, ci \n fa]a computerului.
Formele de studiu vor fi cele
existente \n cadrul procesului
Bologna: studii de licen]` pe
o durat` de trei ani, studii de
masterat de doi ani [i studii de
doctorat de trei ani. Domeniile [i
specializ`rile viitoarei facult`]i
||||
nu au fost \nc` stabilite.

Dup` aceast` dat`, comercianţii vor trebui să specifice toate
aceste informa]ii pe eticheta care
însoţeşte produsul. De asemenea, producătorii vor fi obligaţi
să precizeze pe etichetă natura
tratamentului termic aplicat în
prelucrarea produsului din carne, iar în cazul conservelor, can||||
titatea de carne folosită.

TOP 10 SITE-URI {TIIN}~-TEHNOLOGIE ||||||||||||||||
P#n` la judecarea recursului, Cozma r`m#ne \n \nchisoare
DECIZIE - Fostul lider al minerilor, Miron Cozma, a fost eliberat condiţionat de Judecătoria
Sectorului 5. Magistraţii au
dezbătut ieri cererea făcută de
Miron Cozma prin intermediul
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi au concluzionat
că fostul lider al minerilor s-a întreptat.
Decizia a fost luată de acelaşi
judecător care i-a respins lui Cozma o cerere similară de eliberare,

vara trecută. Decizia a fost deja
contestat`, iar Cozma va r`m#ne
\n arest p#n` la judecarea recursului la Parchetul instan]ei supreme.
Miron Cozma a fost condamnat la 18 ani de \nchisoare pentru mineriada din 1991. Fostul
pre[edinte al Rom#niei Ion Iliescu l-a gra]iat pe Miron Cozma pe
16 decembrie 2004, dar ordinul
de gra]iere a fost revocat dup`
||||
numai o zi.
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INTERNA}IONAL
Alerte antiteroriste prin e-mail

Miercuri, 10 ianuarie 2007

Dansul tigrului

LONDRA Serviciul britanic pentru Informaţii Interne (MI5) intenţionează
să creeze un sistem electronic de avertizare în cazul alertelor antiteroriste, cet`]enii urmând să fie înştiinţa]i prin po[ta electronic` despre
nivelul riscurilor la adresa securităţii, potrivit BBC. Astfel, britanicii
se vor putea înregistra la website-ul MI5 şi vor fi înştiinţaţi în cazul
schimbării nivelului alertei antiteroriste. Surse oficiale britanice au
dezvăluit că posibilitatea creării unui sistem de avertizare electronică
||||
era analizată de mai mult timp.

Pre[edintele Richard Nixon
[i Regele Elvis, mereu \n top
WASHINGTON - O fotografie făcută la întâlnirea dintre Elvis Presley şi fostul preşedinte american
Richard Nixon este cel mai cerut
document în ultimii aproape 40
de ani la Arhivele Naţionale din
SUA, informează abc.com. Fotografia îl prezintă pe Elvis Presley
plin de bijuterii dând mâna solemn cu preşedintele Nixon.
Întâlnirea secretă dintre cei
doi a avut loc pe 21 decembrie
1970. Elvis i-a cerut lui Nixon
această întrevedere pentru a dis-

cuta despre modul în care starul
ar fi putut să-l ajute pe preşedinte \ntr-o companie împotriva
drogurilor. |ntrevederea a durat
30 de minute, timp în care Elvis
i-a arătat lui Nixon fotografia
fiicei lui şi o serie de insigne de
poliţist colectate din mai multe
state americane. Starul i-a cerut
preşedintelui să-i dea o insignă
de la Biroul pentru combaterea
traficului de droguri, pentru că
dorea să devină agent al acestui
Anca Petrache ||||
departament.
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Nou` \nregistrare
cu Saddam
IRAK O nouă înregistrare video care îl înfăţişează pe Saddam Hussein pe o targă, cu
o rană la gât, a fost publicată
pe internet. Înregistrarea
video neoficială, cea de-a
doua dată publicităţii dup`
execuţia fostului dictator,
dureaz` doar 30 de secunde.

Premierul Blair,
ecologist [i nu prea
LONDRA Premierul britanic
Tony Blair a declarat într-un
interviu pentru Sky News că
nu va renunţa la călătoriile
cu avionul pe distanţe lungi,
pentru a oferi un exemplu în
sensul reducerii poluării şi
protecţiei mediului înconjurător. El a argumentat că
lupta împotriva încălzirii
globale nu necesită „sacrificii iraţionale”, insist#nd c`
singura solu]ie este progresul
[tiin]ei.

Seisme \n Fiji
[i Uzbekistan
Foto: Rompres

SUVA Un cutremur cu magnitudinea de 6,2 grade pe
scara Richter s-a produs la
nord-est de Fiji, \ns` nu a
fost emis niciun avertisment
privind riscul unui val tsunamic. {i regiunea muntoasă
din sud-estul Uzbekistanului a fost afectată de mai
multe cutremure puternice,
unul dintre ele av#nd chiar
magnitudinea de 8 grade pe
scara Richter.

BEIJING La \nceputul fiec`rui an, locuitorii satului chinez Niandouhu,
din nord-vestul provinciei Qinghai, renun]` la straiele tradi]ionale [i
fac tot posibilul s` semene cu tigrii pe care \i pream`resc \n dansurile
lor. Dup` ce \[i \mbrac` [orturile [i cizmele din blan` de tigru, b`rba]ii
danseaz` „wu tu”, sper#nd s` goneasc` \n cele patru z`ri demonii [i
bolile [i s` atrag` norocul asupra a[ez`rii lor pentru noul an. Chiar dac`
nu seam`n` cu niciun dans cunoscut de europeni, „wu tu” este, pentru
||||
etnicii tu, un dans folk tradi]ional.

Raiduri aeriene
\n Somalia
MOGADISHU Mai multe
avioane americane au lansat
ieri atacuri în sudul Somaliei,
unde s-au refugiat grupuri de
islamişti bănuiţi că ar avea legături cu reţeaua Al-Qaeda, au
declarat martori oculari, cita]i
de agen]iile de pres`. Potrivit
acestora, avioanele americane
ar fi f`cut peste 20 de victime.
Acest raid a fost al doilea,
după ce, \n urm` cu dou` zile,
un aparat de zbor american de
tip AC-130 a atacat satul Hayo.
Conform unei surse guvernamentale somaleze, aceasta
este prima interven]ie direct`
cunoscut` a Statelor Unite \n
||||
conflictul cu Somalia.

NASA a exterminat
via]a de pe Marte?
WASHINGTON - Cele două sonde Viking ale NASA au
descoperit forme de viaţă pe Marte în cursul misiunii
de explorare a planetei roşii, care a avut loc în urmă
cu 30 de ani, conform unei ipoteze a Societăţii Astronomice Americane.
Potrivit astrobiologilor Dirk Schulze-Makuch [i
Joop Houtkooper, este foarte posibil ca experimentele efectuate să fi contribuit la distrugerea microorganismelor marţiene. Apa vărsată pe eşantioanele de
sol marţian ar fi fost fatală pentru aceste vietăţi, al
căror metabolism depinde de peroxidul de hidrogen
(H202). Oamenii de ştiinţă care au lucrat la programele Viking în anii ‘70 nu căutau microorganisme
care depind de H202, pentru că în acea epocă nimeni
nu ştia că ele există. Cercetările asupra organismelor
capabile să trăiască în condiţii extreme, precum cele
aflate la mare adâncime, în oceane sau pe coşurile
vulcanice, au început abia în anii ‘90.
A. P. ||||

Foto: Mediafax

Ziua poli]iei irakiene
BAGDAD - |n \ncercarea de a da
senza]ia de siguran]` popula]iei
irakiene, greu \ncercate, angaja]ii
poli]iei din portul sudic Basra, pe
jum`tate dezbr`ca]i, au oferit
ieri curio[ilor posibilitatea de a
privi cum se desf`[oar` un antrenament de rutin`. La finalul exerci]iului, poli]i[tii, care au fost ieri
s`rb`tori]i, s-au l`sat imortaliza]i
\n ipostaze care de care mai \nsp`im#nt`toare.
|n cur#nd, angaja]ii poli]iei
irakiene \[i vor putea compara
mu[chii cu cei ai solda]ilor americani, pe care pre[edintele George
W. Bush a promis c` \i va trimite
\n Irak. |n ciuda opozi]iei din ce
\n ce mai mare fa]` de acest proiect, George W. Bush a decis să
suplimenteze efectivele americane în Irak cu aproximativ 20.000
||||
de soldaţi.
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|NT^MPLARE Viitorul pre[edinte al B`ncii Centrale din
Polonia, Slawomir Skrzypek
(foto), a f`cut o gaf` de
propor]ii \n [edin]a de luni
a comisiei parlamentare.
Acesta l-a men]ionat printre
viitorii s`i parteneri europeni pe fostul [ef al B`ncii
Centrale Europene, Wim Duisenberg, care a decedat \n
anul 2005. Gafa nu a afectat
decizia final` a comisiei, care
i-a aprobat candidatura.

Germania
şi Franţa nu atrag
investitori
SONDAJ Germania [i Franţa
sunt ţările cu regimurile fiscale cele mai puţin atractive
pentru firmele străine. 95%
dintre managerii intervievaţi nu ar investi pe piaţa
germană din cauza taxelor
ridicate, iar 89% dintre ei
nu ar plasa fonduri nici pe
piaţa franceză. Cele mai
atractive pieţe sunt \n Marea
Britanie, Suedia şi Olanda.

16 hypermarketuri
noi Kaufland
EXTINDERE Kaufland va
deschide 16 hypermarketuri
în Rom#nia în acest an,
ajungând astfel la 33 de
magazine. Retailerul german
a intrat pe piaţa româneasc`
cu trei magazine în 2005, iar
în 2006 a deschis înc` 14 noi
unităţi. Pe plan internaţional, Kaufland are peste 700
de magazine în Germania,
Cehia, Slovacia, Polonia,
Croaţia, Bulgaria şi România.

2,10 LEI
2,21 LEI
51,16 LEI

F`r` credite
pentru p#rtiile
de schi
M~SURI - Lipsa z`pezii a determinat b`ncile din Elve]ia s` refuze acordarea de credite operatorilor de p#rtii de schi aflate sub
altitudinea de 1.500 de metri.
„|nc`lzirea global` ar putea avea
efecte grave \n urm`toarele decenii asupra veniturilor sta]iunilor
turistice de schi din Europa”, a
declarat Shardul Agrawala, un
oficial implicat \ntr-un studiu al
riscurilor cre[terii temperaturii globale, citat de The Money
Channel. Dintre statele analizate,
Germania prezint` cel mai mare
indice de risc, urmat` de Austria,
||||
Italia, Fran]a [i Elve]ia.

*Nr. credite
Bucure[tenii au cele mai multe credite,
dar [i cei mai mul]i r`u-platnici, care au
cumulat restan]e \n valoare de peste
87 de milioane de lei

Bucureşti Cluj
Cluj
Bucureşti

1

Bihor
Bihor

3

4

5

2

bancare. Aici, num`rul creditelor nu dep`[e[te, \n niciunul
dintre cazuri, 160.000.
Bucure[tiul [i Clujul conduc
[i \n topul num`rului de carduri
bancare de]inute la sf#r[itul lunii noiembrie 2006, fiind urmate de jude]ele Timi[ [i Bra[ov.
Otilia Cristea ||||

Deficitul
comercial
a mai sc`zut
BALAN}~ Ritmul de creştere
a deficitului comercial s-a
diminuat la 42,2% în primele
unsprezece luni ale anului
trecut, de la 45% după primele
zece luni. Sc`derea s-a produs
după ce exporturile au urcat
mai rapid decât importurile în
luna noiembrie, potrivit datelor publicate ieri de Institutul
Naţional de Statistică, preluate
de Mediafax. Valoarea importurilor se menţine peste cea
a exporturilor, \ns` diferenţa
este în scădere. Exporturile
au avansat cu 20,9% faţă de
noiembrie 2005, iar importuri||||
le cu 23,1%.

Consumul de vin ro[u
s-a dublat de S`rb`tori
SEZON Produc`torii au \nregistrat v#nz`ri mai mari cu 100% la vinul
ro[u \mbuteliat [i cu 40% la vinul alb, \n perioada S`rb`torilor de
iarn`, fa]` de media lunar` a anului 2006, a declarat directorul general
al Patronatului Na]ional al Vinului, Ovidiu Gheorghe. Juc`torii de pe
pia]a vinului se a[teptau la o cre[tere medie de 20% fa]` de perioada similar` din 2005, potrivit agen]iei NewsIn. „Dac` v#nzarea medie
lunar` este de 800.000
de sticle de vin, \n perioada S`rb`torilor de
iarn`, Cotnari a v#ndut
un milion de sticle de
vin”, a declarat directorul de marketing al
Cotnari SA, Lauren]iu
Anghel. Murfatlar a
v#ndut aproape 2,5
milioane de sticle de
||||
vin \n decembrie.

Covasna Bistriţa
Bistriţa Tulcea
Tulcea Giurgiu
Giurgiu
Covasna
Năs`ud
Năsaud

37

38

39

40

113.694

Iaşi
Iaşi

139.501

Argeş
Argeş

159.899

i

176.562

STATISTICI - P#n` la sf#r[itul
lunii noiembrie a anului trecut,
rom#nii contractaser` un num`r
de aproape 17,5 milioane de
credite, reiese dintr-un studiu
al B`ncii Na]ionale Rom#ne privind „Comportamentul financiar al popula]iei [i agen]ilor economici”. Potrivit documentului,
cei care au profitat cel mai mult
de creditele bancare au fost
bucure[tenii, cu pu]in peste 3
milioane de \mprumuturi. La
mare distan]` se afl` jude]ul
Cluj, cu 642.557 de credite, urmat de Arge[ (614.868) [i Ia[i
(603.817).
Constan]a a \nregistrat cea
mai mare sc`dere a num`rului
de \mprumuturi, fa]` de aceea[i
perioad` a anului precedent,
informeaz` HotNews. Astfel,
const`n]enii au acum mai pu]in
cu aproape 100.000 de credite.
Locuitorii din S`laj, Giurgiu
[i Tulcea au fost mai rezerva]i
\n a se \ndatora la institu]iile

TREI MILIOANE DE |MPRUMUTURI |N CAPITAL~ P^N~ |N NOIEMBRIE 2006

188.868

Bucure[tiul este pe primul
loc din punctul de vedere al
num`rului de \mprumuturi
ale persoanelor fizice la
b`nci, urmat de jude]ele
Cluj [i Arge[, potrivit
datelor BNR. |n schimb, cei
mai feri]i de datorii s-au
dovedit a fi s`l`jenii.

602.751

Gaf` la Banca
Central` a Poloniei

5,05 LEI 1 franc elve]ian
1,33 LEI 1 dolar canadian
0,20 LEI 1 gram de aur

Topul creditelor la b`nci

603.817

ÎMPRUMUTURI Deşi BNR
pregăteşte un proiect prin
care s-ar elimina obligativitatea avansului la creditele
imobiliare, băncile nu vor
să renunţe s` cear` 25% din
valoarea locuinţei. Bancherii
se tem că, din cauza instabilităţii pieţei imobiliare, nu
îşi vor recupera creditele.
Normele BNR vor intra în
vigoare peste două–trei
luni, însă b`ncile au dreptul
să decidă dacă vor cere sau
nu avans.

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

614.868

Băncile nu renun]`
la avansul ipotecar

2,59 LEI

642.557

AVANTAJE Pasagerilor
curselor aeriene care au
întârzieri mai mari de cinci
ore li se vor restitui banii pe
bilete, potrivit Ministerului
Transporturilor. |n cazul întârzierilor \ntre două [i patru
ore, c`l`torii vor primi din
partea companiilor aeriene
mâncare, cazare şi transport. Clien]ii vor putea să
comunice prin telefon, fax,
telex sau e-mail pe banii
companiei.

3,38 LEI

3.041.419*

|nt#rzie avionul,
primi]i banii \napoi

S`laj
S`laj

41

Capitala conduce [i la restan]e
DATORII Cele mai multe restan]e au fost acumulate de bucure[teni, peste 87 de milioane de lei. Aceast` sum` reprezint` 30%
din totalul datoriilor neachitate din întreaga ţară, informeaz`
The Money Channel. Urm`torii r`u-platnici din top sunt locuitorii
judeţelor Călăraşi şi Ialomiţa, care acumuleaz` circa 8% din total,
urma]i de sibieni, clujeni şi ieşeni. Cei mai con[tiincio[i debitori
sunt cei din Covasna, datoriile lor \nsum#nd doar 258.000 de lei.

40 miliarde de euro, valoarea
pie]ei de retail \n 2007
DEZVOLTARE - Pia]a de retail din
Rom#nia ar putea ajunge la valoarea de 40 de miliarde euro \n
acest an, cu peste 17% mai mult
dec#t \n 2006, reiese dintr-un
studiu de pia]` realizat de Deloitte Romania, citat de site-ul financiar wall-street.ro.
|n 2006, v#nz`rile prin re]elele
de magazine de tip supermarket
[i hipermarket au \nsumat 33,5
miliarde lei, cu 17% mai mult fa]`
de 2005, c#nd valoarea pie]ei era
de 28,7 miliarde de euro. Dac`
rata de cre[tere medie anual` de
peste 17% va fi p`strat`, pia]a

de retail din Rom#nia ar putea
dep`[i valoarea de 100 miliarde
||||
euro \n 2010.

BRD, 224 de agen]ii noi
CELE MAI ACTIVE B~NCI |N 2006
LOC
1.
2.
3.
4.
5.

BANC~
BRD
BCR
Banca Transilvania
Raiﬀeisen Bank
Bancpost

INOVA}IE
4 puncte
5 puncte
2 puncte
3 puncte
1 puncte

TOP - |n contextul ader`rii,
b`ncile au c`utat anul trecut
s`-[i extind` re]elele, favoriz#nd astfel o concuren]` mai
puternic`. De asemenea, institu]iile bancare s-au aplecat
mai mult asupra sectorului
IMM-urilor. BCR, BRD, Raiffeisen Bank, Banca Transilvania
[i Bancpost au fost b`ncile cele

EXTINDERE
TOTAL
5 puncte
9 puncte
3 puncte
8 puncte
3 puncte
5 puncte
1 puncte
4 puncte
2 puncte
3 puncte
Surs`: www.bankingnews.ro

mai active \n 2006, \ndeplinind criteriile luate \n calcul de
site-ul bankingnews.ro, care a \
ntocmit clasamentul. Au fost luate \n considerare num`rul de
produse [i servicii noi lansate [i
extinderea re]elelor teritoriale.
|n 2006, BRD a deschis 224 de
noi agen]ii, iar BCR a lansat 14
||||
produse [i servicii noi.
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MM Stoica: „A pl#ns
toat` noaptea”

STEAUA - {ocat. A[a a fost
Andrey, portarul brazilian
adus de Mihai Stoica, dup`
accidentarea de luni. „A pl#ns
non-stop. Era dezn`d`jduit”, a
spus oficialul stelist, care, pentru a-l \mb`rb`ta pe Andrey, a
ie[it cu el la restaurant dup`
accidentare.
„I-am spus c` suntem
al`turi de el [i [i-a mai revenit. Nu-l vom l`sa la greu,
patronul nostru a dat un semn
de noble]e c#nd a asigurat
c` vom semna cu juc`torul”,
a declarat Stoica. MM [tie [i
cine este cel mai bun portar
din ]ar`: „Nimeni altul dec#t
Cernea“.
„A fost altul care să joace
într-o competiţie de asemenea
anvergură precum Liga Campionilor? Nu! Atunci daţi-mi
voie să-l proclam cel mai bun
portar din România“, a spus
ieri Mihai Stoica.
Andrey va fi ast`zi la clinica
Isokinetic din Bologna, unde i
se va pune diagnosticul, tot
\n Italia fiind [i restul lotului,
dar la Coverciano, delega]ia
stelist` decol#nd spre „Cizm`”
\n cursul dup`-amiezei de ieri.

S-a topit ghea]a la Düsseldorf
PREZENTARE {edin]` foto incendiar` pe arena echipei de hochei
DEG Metro Stars din Düsseldorf, unde modelul Simona a pozat
ieri \n lenjerie intim`. Fotografiile vor face parte dintr-un catalog
destinat atragerii c#t mai multor vizitatori la t#rgul de mod` care
va avea loc luna viitoare \n ora[ul german.
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Iovan monitorizeaz`
selec]ionabilii
NA}IONAL~ Jucătorii echipelor Rapid şi Steaua
viza]i s` fie selecţionaţi în
prima reprezentativă vor
fi monitorizaţi de secundul naţionalei, Ştefan Iovan, în partidele amicale pe
care aceştia le vor disputa
în turneele de pregătire. De
asemenea, Dan Apolzan va fi
prezent în ziua de 7 februarie la
amicalul Olanda – Rusia şi pe
28 martie la jocul oficial Slovenia – Olanda, pentru a urmări
evoluţia adversarelor României
din preliminariile Euro 2008.

Popa vrea coali]ie
anti-Bucure[ti

martie, a anunţat, ieri, directorul circuitului de la Sepang,
Ahmad Mustafa. Efectuarea de
teste în Malaezia a fost stabilită
pentru a reduce costurile. Dacă
nu ar fi fost adoptată această
soluţie, echipele de Formula
1 ar fi trebuit să revină în Europa pentru teste după MP al
Australiei, iar apoi să meargă
în Malaezia, pentru cursa de la
Sepang.

A cincea [ans`
pentru „U” Cluj
BASCHET Echipa masculin`
de baschet „U” Mobitelco Cluj
este cotată de agenţiile engleze
de pariuri cu şansa a cincea la
câştigarea FIBA EuroCup Challenge, din cele opt formaţii
rămase în competiţie care vor
disputa, joi, manşa tur a sferturilor de finală, cu o cot` de
7-1. Clujenii vor \nt#lni joi, \n
deplasare, pe Apollon Limassol. Dacă va trece de echipa
cipriot`, „U” va întâlni în semifinale câştigătoarea din partida
Mlekarna Kunin - Samara.

Ciprian Voiculescu ||||

PREMIER~ Pentru prima dat`
de c#nd a intrat \n Marele Circ,
Malaezia va găzdui încercări
private de Formula 1, acestea
fiind programate după Marele
Premiu al Australiei, din luna

Accidentarea este
serioasă. Mâine (n.r.
azi) vom afla diagnosticul.
Este un accident nefericit,
care poate surveni oricui.
E greu să se întâmple
în fotbalul mondial ca
un jucător pe cale să
semneze un contract să se
accidenteze la primul
antrenament
Mihai Stoica

Optimist
{ANS~ „Deşi Sevilla este
favorită certă la câştigarea
trofeului, eu spun că avem
şanse mari, în primul rând
pentru că nu avem presiune,
suntem outsideri. Când am
fost outsideri, de fiecare dată
am făcut surprize incredibile,
de ce nu s-ar întâmpla la fel şi
acum? Am eliminat Valencia,
Betis... Singura echipă în faţa
căreia nu eram favoriţi şi am
fost eliminaţi a fost Villarreal”,
||||
a spus Stoica.

DECES - Un motociclist sud-african, Elmer Symons (foto), a
decedat ieri în urma unui accident suferit în timpul celei de-a
patra etape a Raliului Dakar,
desfăşurată între Er Rachidia şi
Ouarzazate (Maroc). Organizatorii au primit un semnal în jurul
orei locale 09.16 şi au sosit la faţa
locului opt minute mai târziu,
dar medicii nu au putut decât să
constate decesul sportivului.

Este cel de-al 24-lea
competitor decedat

Etap` de schi
am#nat`

Foto: Rompres

Foto: Mediafax

Malaezia va g`zdui
teste de Formula 1

DIZGRA}IE Fabio Capello,
antrenorul lui Real Madrid, i-a
cerut pre[edintelui Calderon
s`-i v#nd` pe Beckham [i Ronaldo. „Dac` pute]i, vinde]i-i
\n perioada de transferuri din
aceast` iarn`! N-am nevoie de
ei pentru proiectul meu“, ar fi
spus tehnicianul. Capello crede
c` Ronaldo are o influen]`
negativ` asupra compatrio]ilor
s`i, Robinho [i Marcelo,
antrenorul italian invoc#nd
mai multe escapade nocturne
ale brazilienilor. Nici Beckham nu st` mai bine, Capello
sf`tuindu-i pe conduc`tori s`
nu-i prelungeasc` contractul,
scadent \n var`.

REPROGRAMARE Etapa de la
Chamonix, din cadrul Cupei
Mondiale de schi alpin, care
cuprindea o coborâre şi o
supercombinată, a fost anulată
din cauza temperaturilor
ridicate şi a ploii, au anunţat,
ieri, organizatorii. Probele de
la Chamonix erau programate
pentru zilele de 20, respectiv 21
ianuarie.

Z#mbetul brazilianului s-a transformat \n lacrimi

Prima victim`
a raliului
Dakar 2007

Beckham [i Ronaldo
pe f`ra[

INTEN}IE Tehnicianul ie[ean
Ionu] Popa iese din nou la
ramp`, prin declara]ia de
ieri c` vrea s` formeze o
coali]ie \mpotriva echipelor
din Bucure[ti. „Cred că a
venit momentul ca o echipă din
provincie să participe în cupele
europene, indiferent c` este
vorba despre Poli Timişoara sau
CFR Cluj. Cred că ar trebui să
iniţiem o coaliţie a cluburilor
din provincie, care să stopeze
prin orice mijloace, bineînţeles,
regulamentare, hegemonia
grupărilor din Capitală”, a spus
Popa.

Foto: Mediafax

Foto: Rompres

Managerul Stelei a
dezv`luit c` brazilianul
a fost extrem de afectat
de accidentare, care l-ar
putea ]ine pe tu[` cel
pu]in [ase s`pt`m#ni.
Cum Andrey e KO, Stoica
a stabilit [i cine e cel mai
bun portar din ]ar`.

Elmer Symons (29 de ani),
şeful unei întreprinderi specializate în exportul de piese mecanice din Statele Unite spre Africa
de Sud, participa pentru prima
dată la Raliul Dakar. Acesta este
cel de-al 24 deces \nregistrat \n
aceast` competi]ie, \ncep#nd cu
anul 1979, data organiz`rii primei edi]ii.
Etapa de ieri a revenit, la categoria moto, spaniolului Marc
Coma, \n timp ce la categoria
auto s-a impus echipajul compus
Jean-Luis Schlesser / Arnaud
Debron.
C.V. ||||
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SCANDAL Florentin Petre, juc`torul lui }SKA Sofia, exclude varianta
conform c`reia el [i al]i colegi de echip` s-ar fi dopat. „Este exclus
ca eu s` fi luat substan]e interzise. Dac` un juc`tor s-ar fi dopat pe
blat, rezultatele ar fi ap`rut imediat la control. La fiecare meci din
Cupa UEFA se fac astfel de controale. N-am pus gura pe Metan. Noi,
juc`torii, \i \ntreb`m tot timpul pe medici ce medicamente ne dau.
Dac` e ceva dubios, eu nu iau“, a declarat Petre \ntr-un interviu
acordat „Evenimentului Zilei”. }SKA este implicat` \ntr-un scandal de dopaj \n Bulgaria, fostul medic al echipei recunosc#nd c` a
||||
cump`rat stimulente de efort de la o companie bulgar`.

ACCIDENTARE - Tenismanul Rafael Nadal, numărul
doi mondial, a abandonat, ieri, după primul set al
întâlnirii cu australianul Chris Guccione, din primul
tur al turneului de la Sydney. Spaniolul a suferit o
accidentare la coapsa dreaptă, cu mai puţin de o
săptămână înainte de debutul Openului Australiei.
Nadal, condus cu 4-3 în primul set, a chemat preparatorul fizic pentru a i se face un masaj la coapsa
dreaptă. La scurt timp după ce a primit îngrijiri medicale, spaniolul a abandonat, în timp ce era condus
cu 6-5, decizia fiind luată „de teamă ca accidentarea
să nu se agraveze“. El ]ine neap`rat s` joace la Openul de la Antipozi, deoarece a ratat acest turneu [i
anul trecut, tot din cauza unei accident`ri.
„Sper să mă refac în două zile, cu ajutorul masajului şi al fizioterapiei. Sper să fiu sută la sută
pregătit fizic, pentru că îmi doresc foarte mult să
joc la Openul Australiei, un turneu pe care nu l-am
putut disputa anul trecut şi care este foarte impor||||
tant pentru mine“, a spus Rafael Nadal.

„Micul Balaci” risc` suspendarea
CRAIOVA Patronul Universităţii Craiova, Adrian Mititelu, a declarat, ieri,
că mijlocaşul Andrei Ionescu, numit de o parte a presei “Micul Balaci”,
care refuză să îşi prelungească înţelegerea cu gruparea olteană, va
fi suspendat pentru o perioadă de doi ani. „I-am oferit 500.000 de
dolari pentru cinci ani, dar a refuzat. Andrei mi-a zis că vrea să plece
în Olanda, unde are o echipă care îl doreşte. Dacă nu se răzgândeşte,
din vară va sta doi ani. Mi-a zis că-şi asumă riscul. Cred că în capul
lui a fost că mă impresionează, dar se înşală. Păi nu vine el la mine şi
îmi spune că el iubeşte PSV Eindhoven. Întâi să-şi iubească soţia, adică
||||
Universitatea, şi apoi amanta, Eindhoven“, a spus Mititelu.

Foto: Rompres

Nadal ar putea rata
Australian Open

Fl. Petre neag` c` s-ar fi dopat

Dinamo s-a apucat de treab`
Echipa lui Rednic [i-a
reluat ieri antrenamentele,
la reunire fiind prezente şi
noile achiziţii, Vranjkovic,
Bălace şi Homei.

Mai vor juc`tori
De[i au transferat cinci
fotbali[ti \n inter-sezon, dinamovi[tii sper` s` se \nt`reasc` cu \nc` trei juc`tori
pentru returul campionatului
[i „dubla” cu Benfica din Cupa
UEFA. „Sunt mulţumit de lot,
nu am de ce să nu fiu. Cei cinci
care au venit până acum sunt

UMOR Noua achizi]ie a
lui Poli Timi[oara, nigerianul Omoduemuke,
s-a mirat c#nd a aflat c`
dinamovi[tilor li se mai
spune [i „c#inii ro[ii”.
„Aveţi câini roşii în România? Nu i-am văzut niciodată. A, Dinamo! Ştiu doar
că este o echipă de fotbal,
atât. N-am nimic împotriva
lor, dar eu sunt acum la
Timişoara şi trebuie să dau
totul aici”, a spus el, spre
||||
hazul colegilor.

Tame[ [i B`l]oi,
la Pite[ti

Foto: Rompres

REUNIRE - La prima [edin]` de
preg`tire au lipsit, \n schimb,
stranierii Romanovs, Smirnovs,
Mendy, Blay şi Ze Kalanga, care
vor sosi azi în România.
Cel mai dezinvolt dintre noii
„c#ini” a fost B`lace, acesta
fiind convins c` se va integra
u[or \n echip`. „M` [tiu cu mai
mul]i b`ie]i. Pe Claudiu Niculescu [i pe Mo]i \i cunosc de la
Craiova, dar acum pot spune c`
to]i sunt super b`ie]i. Am ajuns
la Dinamo [i am [ansa s` ating
performan]a la care am visat
at#ta vreme. Sper s` c#[tig`m
campionatul [i s` juc`m \n
Liga Campionilor“, a declarat
B`lace.

C#ini ro[ii
\n Rom#nia?

Mircea Rednic (\n centru) a condus ieri primul antrenament al „c#inilor“ din anul 2007
un plus şi vor crea o concurenţă
mai mare decât cei care au plecat. Săptămâna viitoare vor mai
veni trei fotbalişti. Chiar dac`
nu vine Bangoura, mai sunt doi
atacanţi, dintre care vom alege
soluţia cea mai bună“, a explicat Rednic strategia lui Dinamo.

Greu de spus dacă Dinamo a slăbit prin plecarea
lui Ganea, având în vedere că exista un sistem al
rotaţiei în acel compartiment şi nu se poate spune că era
un titular. Ganea a fost, totuşi, un jucător care şi-a făcut
datoria faţă de club. S-a comportat exemplar, chiar
dacă a mai avut câteva ieşiri
Mircea Rednic

Cristian Marcu ||||

Foto: Rompres

Controla]i
la s#nge

Burdujan [i-a etalat bustul la vizita medical`

RAPID - Lotul giule[tenilor a
trecut ast`zi de prima vizit` medical` a sezonului, ei fiind testa]i de
doctorul Marian Dumitru chiar la
Pro Rapid. La cererea lui R`zvan
Lucescu, juc`torii vor avea parte
de \nc` o verificare a st`rii de
s`n`tate, pe data de 30 ianuarie,
dup` \ntoarcerea echipei din Insulele Canare. Dup` controlul
medical, echipa a efectuat un
antrenament, sub comanda lui
Lucescu junior antren#ndu-se [i
cinci fotbali[ti de la Rapid II.
De la antrenament au lipsit
Vali Negru, Viorel Moldovan [i
Karamyan, în timp ce camerunezul Edel Apoula şi australianul
Griffiths sunt aşteptaţi să sosească
în România vineri, 12 ianuarie. ||||

PUBLICITATE

CEDA}I La reunirea de ieri
nu au fost prezen]i Iulian
Tames [i Alex B`l]oi. Cei doi
fotbali[ti vor juca din retur la
FC Arge[. Tame[ a fost transferat definitiv de Dinamo la
FC Arge[, semn#nd un contract pe trei ani si jum`tate
cu gruparea din Trivale, iar
atacantul Alex B`l]oi a fost
cedat p#n` la finalul campionatului la echipa arge[ean`.
|n tur, B`l]oi a fost \mprumutat de Dinamo la O]elul
||||
Gala]i.
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„Ob]in mai u[or un
rol \n str`in`tate“

Nicole Kidman, la premiera
„God grew tired of us"
Actriţa Nicole Kidman s-a făcut remarcată la premiera ultimului
său film, „God grew tired of us". Evenimentul a avut loc ieri, la Los
Angeles. Filmul spune povestea a trei băieţi din Sudan care s-au
îmbarcat într-o călătorie spre America. În film, Nicole Kidman este
naratorul poveştii.

PE SCURT |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scooby-Doo a rămas fără tată
Iwao Takamoto, creatorul celebrului personaj
de desen animat SCOOBY-DOO, dar şi al unor
personaje din seriile „The Flintstones" şi „The
Jetsons", a murit. Desenatorul în v#rstă de 81
de ani a încetat din viaţă în urma unui infarct,
transmite Reuters. Takamoto i-a creat pe
Scooby-Doo, pe slăbănogul lui stăpân Shaggy
şi pe prietenii acestora Velma, Daphne şi Fred,
la sfârşitul anilor '60, pe când lucra la studioul
de animaţie Hanna-Barbera.


Keith Richards joac` în „Piraţii din Caraibe"
Chitaristul trupei Rolling Stones, KEITH
RICHARDS, va apărea pe marile ecrane în
cel de-al treilea film din seria „Piraţii din
Caraibe". Filmul va rula în cinematografe la
sf#rşitul acestui an, transmite AFP. Anunţul
a fost făcut public în timpul unei conferinţe
de presă la Las Vegas a corporaţiei Walt Disney.
„Trebuie să vedeţi filmul, ca să ştiţi dacă va
cânta la chitară", a declarat producătorul Jerry
Bruckheimer.


Beyonce, duet cu Shakira
BEYONCE a înregistrat o piesă acompaniată de solista de muzică
latino-americană Shakira. Colaborarea dintre cele două artiste
a avut loc cu ocazia lansării în limba spaniolă a ultimului album
semnat Beyonce, „B'Day“. Potrivit accesshollywood.com, duetul nu
fusese inclus pe prima variantă a albumului şi este singura piesă la
care a colaborat cu Shakira, a precizat cântăreaţa.


Meryl Streep ameninţă Hollywood-ul
Actriţa MERYL STREEP, în vârstă de 57 de ani,
ameninţă că va renunţa la actorie dacă nu va fi
ofertată cu roluri interesante. Conform ziarului
britanic „Daily Express", vedeta este indignată
de faptul că nu mai joac` în filme, pentru că
studiourile hollywoodiene nu sunt interesate
şi de actriţele în vârstă. „Mă gândesc serios
să renunţ, dacă nu vor exista roluri care să nu
înfăţişeze femeile de vârsta mea ca bătute în
cap sau detestabile", a declarat actriţa.


Retrospectiva celor mai bune filme
ale anului, la cinema Studio
Timp de o săptămână, \ncep#nd cu 2 februarie, la cinema STUDIO,
spectatorii vor putea (re)vedea zece filme alese pe baza voturilor
presei de specialitate. Organizatorii au invitat criticii şi jurnaliştii de
film să voteze la categoriile: cel mai bun film care a rulat pe ecranele
româneşti în 2006, cel mai bun film românesc al anului 2006, cel mai
bun regizor român al anului, cea mai bună actriţă a anului într-un
film românesc şi cel mai bun actor al anului într-un film românesc.

- De ce ai r`mas fidel`
postului MTV?
- Nu a existat ceva mult
mai bun dec#t postul la care
lucrez, de[i am primit multe
oferte din partea altor televiziuni. Nu m` reprezentau
acele formate de emisiuni.
De[i foarte mul]i VJ au plecat,
eu am r`mas. La un moment
dat prezentam [i [ase emisiuni la MTV, pentru c` trebuia
s` ]in locul demisionarilor.
- Peste 10 ani vei fi tot
aici?
Nu, \n niciun caz. Oricum,
nu e bine c` am devenit imaginea acestui post.
- E[ti foarte criticat`
pentru presta]ia ta actoriceasc`...
|n Rom#nia se critic` orice.
|nt#i ]i se d` \n cap, indiferent dac` ai f`cut bine sau
nu. Sunt unii actori care nu
au terminat o facultate de
specialitate [i au mai mult
succes datorit` multor altor lucruri. Probabil c` sunt
criticat` din cauz` c` nu am
profesat foarte mult \n acest
domeniu. Oricum ob]in mai
u[or un rol \n str`in`tate
dec#t aici, pentru c` pe cei de
afar` nu-i intereseaz` ce am
f`cut \n Rom#nia.
- Cum ai ajuns s` joci \n
multe produc]ii str`ine?
Am participat la castinguri. Dar cred c` a contat
foarte mult faptul c` vorbesc
foarte bine engleza. Cel mai
greu rol a fost cel din „Return
of the Living Dead: Necropolis”, \n care am interpretat un pu[ti de 17 ani, chiar
dac` eu aveam 23 de ani. De
asemenea, era foarte mult
s#nge [i mi s-a p`rut destul
de complicat. Cred c` m-ar re-

Foto: Cristian Simion

Dup` opt ani \ntr-o
televiziune muzical`,
Diana Munteanu,
prezentatoarea emisiunii
„Dance Star” de la MTV,
consider` c` nu i s-ar
potrivi altceva mai bine
dec#t postul de VJ. Asta
nu a \mpiedicat-o s`
\[i testeze talentul [i \n
alte domenii, cum ar fi
cinematografia, juc#nd
\ntr-o serie de produc]ii
autohtone [i str`ine.

Diana Munteanu pl`nuie[te s` intre [i \n afaceri
prezenta cel mai mult un rol
\ntr-o comedie.
- Te tenteaz` o carier`
muzical`?
Nu, de[i am c#ntat \n
„{coala vedetelor“.
- Te-ai schimbat de c#nd
\l cuno[ti pe Claudiu Niculescu?
Nu, [i nu a[ renun]a la carier` de dragul lui, a[a cum
s-a scris prin pres`. |n plus,
nu m` afecteaz` faptul c` e
fotbalist iubitul meu. Nu am
astfel de prejudec`]i. Nici

m`car nu sunt microbist`,
nici nu [tiu dac` va c#[tiga
sau nu Dinamo campionatul.
Laura Dud`u ||||

M-am s`turat s`
tot aud pe strad`
«uite-o pe aia de la
MTV», indiferent dac`
persoana respectiv`
\mi [tie sau nu
numele
Diana Munteanu

Obsedat` de bronz din pricina
unei alergii
OBICEI De fiecare dat`, Diana afi[eaz` un ten excesiv de
bronzat. |ns` dorin]a de a sta c#t mai mult la soare \[i are originea \ntr-o fric` mai mult sau mai pu]in justificat` a prezentatoarei: „Acum [apte ani mi-a ap`rut o alergie pe fa]` care nu
trecea cu nimic, pentru c` doctorii nu au putut s`-i afle cauza.
|nt#mpl`tor am stat mai mult la soare [i am v`zut c` mi-a
trecut. De fric` s` nu \mi reapar`, m` bronzez foarte mult”.

B1 TV, amendat pentru Irinel Columbeanu
SCANDAL - Postul de televiziune
B1 TV a fost amendat, mar]i,
cu 25.000 de lei de către Consiliul Naţional al Audiovizualului.
Sancţiunea a fost aplicată pentru
difuzarea, în noaptea de Revelion, a unor imagini de la reşedinţa lui Irinel Columbeanu (foto),
în care acesta face reclamă la
ciment şi material termoizolant
produs în fabricile sale.
Amenda a fost pusă pe seama
faptului că postul TV s-a folosit
de audienţa din noaptea de Re-

velion pentru a face publicitate.
La numai două ore, canalul de
televiziune a mai încasat o amendă de 25.000 de lei: emisiunea
„Naşul“ a fost sancţionată pentru
două ediţii care s-au l`sat cu jigniri între participanţi.
Gyorgy Frunda a fost jignit
de Aurelian Pavelescu şi a părăsit emisiunea, iar profesorul
Emil Moise a plecat din studio,
în urma injuriilor care i-au fost
aduse de Gigi Becali, prezent în
Iulia Roman ||||
emisiune.
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Trupa R.E.M., în Rock and Roll Hall of Fame
ONOARE - Celebrul grup R.E.M.
va ajunge în Rock and Roll Hall of
Fame, transmite AFP. Forma]ia a
devenit cunoscut` cu hitul „Radio
Free Europe“, în 1981, şi apoi cu
albumul „Out of Time“, în 1991,
pe care se găsesc melodiile „Losing my religion“ şi „Shiny happy
people“. Trupa a îndeplinit pentru

prima dată anul acesta exigenţele
Hall of Fame: 25 de ani de la lansarea primului album. Al`turi de
R.E.M. vor mai fi recompensa]i
Van Halen, Patti Smith, Grandmaster Flash şi Furious Five. „Evident că ne simţim onoraţi... să
ne găsim alături de Patti Smith
şi Grandmaster Flash. Este foarte

incitant”, a declarat solistul trupei R.E.M., Michael Stipe, pentru
postul MTV. „Desigur că Bill va
fi cu noi, pe scenă”, a adăugat
acesta referindu-se la bateristul
Bill Berry, care a părăsit grupul
în 1997. Ceremonia Rock and roll
Hall of Fame 2007 va avea loc pe
||||
12 martie, la New York.

Hilary Swank, stea pe Walk of Fame
DISTINC}IE - Hilary Swank, în
vârstă de 32 de ani, a primit o
stea pe celebrul „bulevard al
gloriei“ de la Hollywood, cartier
istoric al cinematografiei americane, ea fiind cea de-a 2.325-a
personalitate din lumea showbizului care obţine această distincţie, transmite AFP. Starul a reuşit
o performanţă rară la Hollywood: să obţină două premii Oscar
la categoria „cea mai bună actri-

ţă” înainte de a împlini 30 de ani.
De origine modestă, fostă campioană la înot, Hilary Swank a
putut fi văzută recent în filmul
„Dulcele sărut al Daliei“, în regia
lui Brian de Palma. Săptămâna
trecută a fost lansat în America
de Nord cel mai nou film al său,
„Freedom writers”, care prezintă
povestea unei învăţătoare dintr-un cartier defavorizat din Los
||||
Angeles.

Noi licen]e pe 2007
EMISIE Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a acordat în şedinţa de ieri mai multe licenţe audiovizuale prin satelit, pentru un nou
post de televiziune de muzică - Musicmax, un post de radio numit
Radio Jazz, pentru versiunea românească a postului muzical VH1 [i
Antena 2. Cele două posturi, Musicmax [i Radio Jazz, vor fi operate
de compania Tematic Cable SRL, iar VH1 varianta autohton`, de Music
Television System, care operează şi postul MTV România. Antena 2 a
primit de la CNA o nouă licenţă audiovizuală de satelit, cea anterioară expir#nd la sf#rşitul anului trecut. Noua licenţă a fost obţinută
după o serie de prelungiri succesive ale termenului de intrare în
emisie.
L.D. ||||

Michael Stipe, vocalul forma]iei R.E.M.

James Cameron regizeaz` un nou
film dup` 10 ani de la Titanic
REVENIRE - James Cameron (foto) va regiza primul film, dup`
imensul succes pe care
l-a ob]inut cu pelicula
„Titanic“, cu care a câştigat Oscarul pentru
regie, în 1998, potrivit
Reuters. Este vorba
de „Avatar“, la care
semnează şi scenariul,
ce va apărea în cinematografe în 2009, a
anunţat compania Fox
Filmed Entertainment.
Noua produc]ie va fi
un film science-fiction
de aventuri, iar personajele vor fi virtuale.
„Avatar” red` povestea
unui fost controlor de

trafic marin care este
trimis, împotriva dorinţei sale, să exploreze îndepărtata planetă
Pandora, unde este
luat prizonier de băştinaşi şi se îndrăgosteşte
de o localnică.
Pentru rolul principal, al aventurierului
de 22 de ani Jack Sully,
Cameron a vrut o faţă
nouă, aşa că s-a oprit
la actorul australian
Sam Worthington. Nici
Cameron, nici studiourile Fox nu vor să depăşească bugetul de 200
de milioane de dolari,
aşa cum s-a întâmplat
cu filmul „Titanic“. ||||

Vânzări-record pentru al [aptelea volum
din seria „Harry Potter"
PERFORMANŢĂ - Ultimul volum din seria
„Harry Potter”, scrisă
de romanciera britanică
J. K. Rowling (foto), se
află în fruntea topurilor
de vânzări on-line pe
celebrul site Amazon.
Ascensiunea direct în
vârful vânzărilor s-a produs la doar opt ore după
ce utilizatorii site-ului
au primit permisiunea
de a-şi rezerva un exemplar. Christopher North,
şeful departamentului
de vânzare de carte al
site-ului, crede că „Harry Potter and the Dea-

thly Hallows” ar putea
stabili un nou record de
încasări între volumele întregii serii. Astfel,
Amazon a primit peste
1,5 milioane de cereri
de rezervare din lumea
întreagă. |n schimb,
data lansării oficiale pe
piaţă a cărţii nu a fost
anunţată, informează
mirror.co.uk.
Scriitoarea a stârnit
curiozitatea admiratorilor celebrului roman
când a anunţat că două
dintre personajele principale ale seriei vor muri
în acest ultim volum. ||||

PUBLICITATE
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Porsche, v#nz`ri
peste a[tept`ri
PROFIT Porsche România, importatorul mărcilor
Volkswagen, Audi, Skoda,
Seat şi Porsche, a vândut
în 2006 peste 43.000 de
automobile, cu 34% peste
rezultatele din 2005. Cele
mai cump`rate modele
din cadrul grupului au fost
cele două generaţii Skoda
Octavia, cu peste 11.000 de
unităţi (cumulat) şi Volkswagen Polo, cu aproape 5.000
de unităţi.

PSA Peugeot Citroën, pe minus

NEGATIV Concernul francez
PSA Peugeot - Citroën a vândut anul trecut 3,36 milioane
vehicule în toată lumea,
ceea ce înseamnă o scădere
cu 0,7% faţă de 2005.
Principala piaţă a grupului
PSA este Franţa, unde are o
cotă de 31,3%, cu 764.800
vehicule comercializate (minus 2,6%). Cele mai vândute
modele ale anului 2006 au
fost Peugeot 206, cu 474.000
exemplare, şi Peugeot 207,
cu 308.000 unităţi.

Daewoo Craiova,
profit \n 2006
V^NZ~RI Compania Daewoo
Craiova a v#ndut anul
trecut \n ]ar` peste 23.000
de ma[ini, cu 13% mai
mult dec#t \n 2005, c#nd
v#nz`rile au dep`[it cu pu]in
20.500 de unit`]i, conform
reprezentan]ilor companiei.
Cel mai solicitat model al
produc`torului craiovean
a fost Daewoo Matiz, care
reprezint` jum`tate din
totalul v#nz`rilor.

Record Volkswagen
LIDER Principalul producător auto european,
Volkswagen, a \nregistrat
v#nz`ri cu 9,3% mai mari
fa]` de 2005, la nivelul
record de 5,73 milioane de
autovehicule în 2006, pe
fondul creşterilor semnificative înregistrate de toate
mărcile companiei. Marca
VW şi-a consolidat poziţia
de lider pe piaţa din Europa
de Vest, vânzările fiind în
creştere cu 5,6% faţă de
anul anterior.

Premiere la Detroit
Salonul de la Detroit, numit
oficial North American
International Auto Show
(NAIAS), este primul salon
auto interna]ional care \[i
deschide por]ile \n 2007.
EVENIMENT - Unul dintre cele
mai mari saloane auto din lume
se desf`[oar` \n aceste zile la
Detroit (SUA). North American
International Auto Show sau,
pe scurt, NAIAS, are o tradi]ie
impresionant`, prima expunere
a unor automobile pentru publicul larg av#nd loc la Detroit
\n anul 1907. |n 2007, salonul
auto [i-a deschis por]ile oficial
pe 7 ianuarie, dar numai pentru
jurnali[ti.
Pentru
publicul
larg,
expozi]ia va fi disponibil` din
13 ianuarie p#n` pe 21 ianuarie. |n prima zi a salonului s-au
acordat premiile pentru „North
American Car of the Year” [i
„North American Truck of the
Year”. Saturn Aura a c#[tigat
„North American Car of the
Year” („Ma[ina anului \n America de Nord”), iar Chevrolet
Silverado s-a situat prima la categoria „North American Truck
of the Year” („Camioneta anului
\n America de Nord”).
La Detroit [i-au anun]at
prezen]a anul acesta peste 80
de expozan]i din \ntreaga lume.
Timp de nou` zile, publicul va
putea admira prototipuri [i concepte interesante, dintre care
multe nu vor ajunge niciodat`
\n produc]ia de serie. Printre
premierele de anul acesta de la

Jurnali[tii privesc cu interes noul MINI Sidewalk, una dintre atrac]iile de la NAIAS 2007
Detroit se num`r`: BMW Seria
3 Cabrio, Mazda Tribute HEV,
MINI Sidewalk, Mitsubishi Lancer, Nissan Rogue, Pontiac G6
GXP, Pontiac Torrent GXP, Porsche Cayenne, Chevrolet Camaro Convertible-concept, Chevrolet Equinox Sport, Chrysler
Nassau-concept, Dodge Avenger, Ford Interceptor-concept,
Jaguar XF, Jeep Trailhawk-concept, Kia Kue, Lincoln MKRconcept, Mercedes-Benz Ocean
Drive, Mitsubishi Prototype X,
Rolls-Royce Drophead Coupe,
Toyota FT-HS-concept, Volvo
XC60-concept. Bogdan Biszok ||||

100 de ani de la prima edi]ie
ISTORIE Primul salon
auto din Detroit s-a
]inut \ntr-o ber`rie
- “Beller's Beer
Garden” din Riverside
Park, pe 9 decembrie
1907, [i a adunat 33
de automobile de la
17 produc`tori. Pre]ul
biletului de intrare
era de 50 de cen]i.
Fotografia al`turat`
prezint` o imagine
de la Salonul auto
din 1910.

Modelul Mercedes SL600,
cromat \n totalitate
TUNAT - Rentech, unul dintre cei
mai renumi]i tuneri de pe pia]`,
uime[te din nou cu una dintre crea]iile sale. Inginerii de la
Rentech au cromat \n \ntregime
un Mercedes SL600. Aceast`
opera]iune a costat circa 200.000
de dolari [i a adus o serie de
modific`ri roadsterului. Astfel,
din cauza adaosului de crom care
a ridicat masa total` a ma[inii,
tunerii au schimbat c#teva dintre
componentele metalice ale Mercedesului cu piese [i subansamble

din fibr` de carbon. Dar se pare
c` a meritat, de vreme ce ma[ina
a devenit, \n scurt timp, celebr`.
A ap`rut pe coper]ile numeroaselor reviste de specialitate [i, de
asemenea, a fost expus` la SEMA
Auto Show 2006. Mercedesul cromat dispune de un motor V12 de
5.5 litri cu turbocharger [i intercooler care genereaz` 650 CP, la
5500 rpm. Modelul accelereaz`
de la 0 la 100 km/or` \n 3.9 secunde [i atinge viteza maxim` de
||||
318 km/or`.

Primera, cel mai
v#ndut Nissan

CIFRE Nissan a v#ndut anul
trecut pe pia]a rom#neasc`
aproximativ 3.000 de ma[ini,
\n cre[tere cu 39% fa]` de
anul 2005, c#nd rom#nii au
cump`rat pu]in peste 2.100
de ma[ini, au comunicat
reprezentan]ii Renault-Nissan Rom#nia. Cel mai cerut
model Nissan \n Rom#nia
a fost Primera, cu 839 de
unit`]i v#ndute, urmat
de Navara (635) [i de
Almera (589).

Miercuri, 10 ianuarie 2007

Noul Fiat va putea fi achizi]ionat la câteva săptămâni de la lansare

Fiat lanseaz` noul Bravo
ITALIAN - Noul model Bravo al
celor de la Fiat va avea prezentarea oficial` pe 29 ianuarie.
Proiectat de Centrul de Stil Italian Fiat, automobilul este produs
la uzina din Piedimonte S. Germano.
Cu acest model, cei de la Fiat
[i-au propus s` cucereasc` Europa. Noul Bravo va avea cinci
uşi, 434 cm în lungime, 179 cm
în lăţime şi 149 cm în înălţime.
Capacitatea portbagajului va fi
de 400 de litri. Motorizarea va

\ncepe de la 1.4 litri şi 90 cai putere (CP) şi va continua cu propulsoarele turbodiesel - 1.9 litri
Multijet de 120 şi 150 CP. Odată
cu prezentarea lui Fiat Bravo se
va lansa oficial şi noul logo Fiat.
Luca de Meo, responsabilul Fiat
pentru această schimbare, spune
că „este un semn tangibil al
relansării mărcii Fiat în întreaga
Europă, al noilor provocări şi al
planurilor noastre şi va fi adoptat gradual de toate celelalte
||||
modele Fiat”.

Renault Clio, alt model în Turcia

C#nd ma[ina este curat`, seam`n` cu o oglind` pe patru ro]i

PRODUC}IE Grupul auto francez Renault va \ncepe s` produc` noul
model Clio în Turcia la sf#r[itul anului, conform oficialilor companiei.
Renault a fost, în 2006, liderul clasamentului producătorilor auto
din Turcia, în funcţie de volumul vânzărilor, cu 59.400 de unităţi
comercializate. Grupul francez are o cotă de 15,9% din piaţa turcă de
autovehicule. Renault este, de asemenea, una dintre cele mai bine
vândute mărci de import din România, în principal prin modelul Clio.

VIA}~ S~N~TOAS~

Miercuri, 10 ianuarie 2007
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Telefonul mobil pentru bronzare
INOVAŢIE - Philips va lansa un
sistem prin care telefoanele mobile vor putea indica posesorilor
momentul optim de expunere la
soare, în funcţie de locul unde
se află. Conform site-ului newscientist.com, reţeaua de telefonie mobilă care va oferi acest
serviciu se va folosi de propriii
senzori de detectare a nivelului
de raze ultraviolete, răspândiţi în
toată ţara, sau de cei aparţinând
departamentului naţional de
meteorologie. Dacă persoana
respectivă introduce în telefon şi

factorul loţiunii de bronzare, va
afla şi perioada optimă de expunere la soare.
În plus, amatorii vor putea
achiziţiona un accesoriu care îi
atenţionează, printr-o alarmă,
că timpul de bronzare a expirat.
Noua invenţie în materie de telefonie s-a dovedit a fi cu atât mai
utilă cu cât prognozele meteo
pot furniza doar un indice aproximativ al razelor ultraviolete din
ziua următoare, iar dispozitivele
personale de măsurare a razelor
||||
ultraviolete nu sunt precise.

Fitnessul,
asociat cu religia
INEDIT Antrenoarea de fitness, Susie Neubaur, din
statul Clermont (SUA) a
dezvoltat o nouă metodă de
antrenament, numită „Body
by God", potrivit abcnews.
com. Astfel, la sala de fitness
"Lord's Gym", pereţii sunt
tapetaţi cu mesaje religioase
motivaţionale şi intructorii
de aerobic recit` citate din
scriptură, în timp ce fac
exerciţii.

Indicele UV este transmis prin intermediul mesageriei scrise sau vocale

|ntre 9 [i 12 ani, fetele risc` s` devin` obeze
PERICOL - Fetele cu vârste cuprinse între 9 şi 12 ani sunt mult
mai expuse riscului de a deveni
supraponderale decât adolescentele. Aceasta este concluzia la
care au ajuns, în urma unui studiu, medicii pediatri americani,
potrivit cnn.com. Specialiştii nu
au examinat şi băieţi, pentru
a vedea dacă sunt la fel de vulnerabili. La realizarea acestei
cercet`ri au participat 2.300 de
fete, albe şi de culoare, cu vârsta
minimă de 9 ani.
Cercetătorii au măsurat greutatea, tensiunea şi colesterolul
participantelor la experiment
până când acestea au împlinit 18
ani. Astfel, 7% dintre fetele albe
şi 17,4% dintre cele de culoare
aveau probleme cu greutatea
încă de la nouă ani. La fiecare
dou`sprezece luni, până la vârsta
de 12 ani, 2% şi, respectiv, 5%
dintre fete câştigau semnificativ
în greutate. Riscul de obezitate

scade simţitor, după \mplinirea vârstei de 12 ani. Medicii
recomandă părinţilor supravegherea permanentă a greutăţii în
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această perioadă critică, întrucât
fetele supraponderale riscă să-şi
menţină greutatea, odată ajunse
||||
la maturitate.

Supraponderalele au presiunea arterială şi colesterolul ridicate

Instinctele,
mai puternice
decât raţiunea
STUDIU Cercetătorii de la University College London au descoperit
că deciziile bazate pe instincte
sunt mult mai bune, în anumite
situaţii, decât cele raţionale.
Conform bbc.co.uk, cercetătorii au
ajuns la această concluzie în urma
unui studiu la care au participat
zece voluntari. Subiecţii au fost
aşezaţi în faţa unei imagini cu 650
de simboluri identice şi o versiune
întoarsă a acestora. Li s-a cerut să
indice pe ce parte a ecranului se
află imaginea inversată a obiectului. Participanţii au reacţionat
mai repede atunci când au avut la
dispoziţie un timp scurt de gândire. Subiecţii au rezolvat testul cu
o precizie de 95%, spre deosebire
de cei 70%, care au r`spuns corect
atunci când nu au fost limitaţi de
timp. Cu toate acestea, este dificil
să distingem momentele în care
putem apela la instincte faţă de
cele care necesită uzul raţiunii. ||||

Certificat european
de sănătate
provizoriu
FACILITATE Casa Na]ional`
de Asigurări de Sănătate a
Municipiului Bucureşti va
elibera certificatele de înlocuire provizorie a cardului
european de asigurări sociale
de sănătate. Facilitatea se
adresează asiguraţilor care au
programate călătorii în ţările
membre ale Uniunii Europene
până la data de 15 ianuarie.
Certificatele provizorii se
vor elibera în maximum 24
de ore de la depunerea la
sediul CNASB din strada Valter
Mărăcineanu numărul 1-3.
Programul de lucru cu publicul este de luni până vineri,
între orele 8.30 -17.30, şi
sâmbătă, de la 8.30 la 13.30.

Berea,
indispensabil`
\n cosmetic`

Cum s` fim din nou
\n form` dup` S`rb`tori
S`rb`torile de iarn` reprezint` o \ncercare grea pentru
siluet`. Florentina Opri[, realizatoarea emisiunii „Sport cu
Florentina” de la Prima TV, difuzat` \n fiecare diminea]`
de la ora 8.00, recomand` practicarea unui set de exerci]ii
pentru a sc`pa de surplusul de kilograme.
Ziua 1
Realiza]i un program de mobilitate, deoarece mu[chii au
nevoie at#t de tonifiere, c#t [i
de \ntindere. A[eza]i-v` pe covor cu picioarele dep`rtate, cu
fa]a la perete
[i dep`rta]i
c#t pute]i de
mult picioarele. Sprijini]i
palmele de podea l#ng` fese [i
men]ine]i pozi]ia c#t
mai mult, av#nd spatele drept. Apropia]i apoi
picioarele, sprijini]i t`lpile
de perete cu genunchii \ntin[i,
\n timp ce \ncerca]i s` atinge]i
cu m#inile peretele din fa]`.

Apleca]i-v` f`r` s` arcui]i prea
mult spatele.

Ziua a 2-a
Cinci minute de alergare vor
fi suficiente pentru o \nc`lzire
u[oar`. Executa]i 30 de

s`rituri, \ncerc#nd
s` s`ri]i c#t mai
aproape de tavan,
ateriza]i cu genun-

chii \ndoi]i. |n acest mod, lucra]i
musculatura gambelor, feselor
[i a coapselor. Apoi, cinci minute, plimba]i-v` prin camer` pe
v#rfuri, \n timp ce inspira]i, [i
ridica]i bra]ele, iar la expirare
cobor#]i bra]ele [i merge]i pe
t`lpi.

Ziua a 3-a
Pentru a v` tonifica musculatura abdomenului inferior,
face]i urm`torul set de
exerci]ii:culca]i-v`
pe spate, bra]ele
pe l#ng` corp,
\ndoi]i genunchii,
apropia]i t`lpile,
dep`rta]i genunchii [i, \n aceast`
pozi]ie, apropia]i [i
dep`rta]i ritmic genunchii

de piept, \ncerc#nd s` ridica]i
bazinul de pe covor. Repeta]i de
30 de ori. Continua]i, r`m#ne]i
pe spate culcat cu picioarele
\ntinse, cu c`lc#iele \nspre tavan, \ncerca]i s` aduce]i genunchii c#t mai aproape de fa]`,
men]in#nd picioarele \ntinse, [i
ridica]i bazinul u[or. Repeta]i de
30 de ori.
Iulia Roman ||||

Mai multe informa]ii
www.florentina.ro

Maladia Alzheimer,
prevenit` de
acidul folic

Eliminarea toxinelor
DIET~ Dup` abuzul de alimente, mi[carea trebuie
s` se combine [i cu o cur` de detoxifiere. Dac`
consuma]i o zi sau dou` numai fructe, legume [i
lichide, lucrurile vor fi din nou sub control. Pute]i
m#nca f`r` zah`r sau sare orice cantit`]i de fructe [i
legume, \n afar` de cire[e, banane [i struguri.

FRUMUSE}E Berea a devenit
un ingredient cosmetic la
modă în industria frumuseţii.
Graţie proprietăţilor sale
antioxidante, extractul din
drojdie de bere figurează
pe lista celor mai folosite
ingrediente din produsele
cosmetice. În Cehia au apărut
primele spa-uri, unde clienţii
se pot delecta cu băi, masaje
şi produse cosmetice al căror
principal ingredient este berea, potrivit site-ului www.
chodovar.cz.

Florentina Opri[
garanteaz`
rezultatul
acestor
exerci]ii dup` o
s`pt`m#n`

DESCOPERIRE Acidul folic
(vitamina B9) poate reduce
riscul de apariţie a maladiei
Alzheimer. În urma unui
studiu realizat de cercet`torii
americani, efectuat pe un
eşantion de 965 de persoane,
cu vârsta peste 65 de ani, s-a
ajuns la concluzia că voluntarii care consumau o cantitate mai mare de vitamina
B9 din alimente au fost mai
puţin predispuşi la această
maladie. Acidul folic se
găseşte în legume cu frunze
verzi, precum spanacul, în
citrice şi în fasole sau sub
formă de suplimente alimentare, disponibile în farmacii.
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CONCERT &
PARTY

Gentelman’s night

DJ Botanik şi DJ Star
Twice
21.00
Până la 23.00 intrarea liberă
După: intrare liberă fetele, 5 lei băieţii
Str. Sfânta Vineri nr. 4
Telefon: 313.55.92
www.twice.ro

DJ Marika & N-Eatgroove
22.00

Tonka Soul Café
Str. Biserica Amzei nr. 19
Telefon: 317.83.42
21.30

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

20.00

Cremcaffe Espresso Bar
Str. Toma Caragiu nr. 3
Telefon: 313.97.40

23.00

Coproduc]ie, dram`, 1967
Regia: Henry Verneuil
Cu: Anthony Quinn, Virna Lisi,
Gregorie Aslan

Movieplex
Cinema Pro

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

Scala
Glendale Studio

First girls night

13.30, 16.30,
19.30, 22.30
14.00, 16.45,
19.30, 22.30
12.00, 15.00,
18.00, 21.00
12.00, 14.30,
17.00, 19.30
15.00, 18.00, 1.00

ARUNCAT LA CANAL

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

„Coolin Me Softly” cu Licaman
21.00

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

Erasmus party
22.30

Erotic Show
Terminus
Str. George Enescu nr. 5
Telefon: 318.16.67
www.terminus.ro

Movieplex
City Cinema

Hollywood Multiplex
Movieplex

13.00, 15.15,
17.30, 19.45
13.00, 15.15,
17.15, 19.15
13.45, 15.45,
18.00, 19.45, 21.45

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

VERNISAJ |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

IA-O DE LA CAP~T!
Australia, dram`, 2005
Regia: Rowan Woods
Cu: Cate Blanchett, Sam Neil

Hollywood Multiplex

Cinema Union

14.15, 19.00,
21.30
18.30, 22.45

Anglia-SUA, S.F., 2006
Regia: Alfonso Cuaron
Cu: Clive Owen, Julianne Moore
Hollywood Multiplex
Movieplex

17.45
15.30

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

13.15, 18.30
15.45, 20.15
22.30

CUM ST~ TREABA CU AI MEI
SUA, comedie, 2005
Regia: Raymond De Felitta
Cu: Peter Falk, Paul Reiser
Cinema Union

18.00

Premier`
Hollywood Multiplex
Movieplex
City Cinema
Patria

13.15, 16.15,
19.15, 22.15
14.00, 16.30,
19.15, 22.00
13.30, 15.15,
17.45, 20.15, 22.45
13.00, 15.30,
17.45, 20.00

DOAMNA DIN AP~
SUA, dram`, 2006
Regia: M. Night Shyamalan
Cu: Paul Giamatti, Bryce Dallas
Howard
Festival

13.00, 16.00, 19.00

DRUMUL SPRE
GUANTANAMO

22.30

SUA, ac]iune, 2006
Regia: Andrew Davis
Cu: Ashton Kutcher, Kevin Costner
Hollywood Multiplex
Movieplex
Gloria

ERAGON

Movieplex
City Cinema

12.45, 15.15,
20.15, 22.45
13.15, 18.15,
20.30, 22.45
16.45, 19.00

FARAONUL
Polonia, dram`, 1966
Regia: Jerzy Kawalerowicz
Cu: George Zelnik, Barbara Brylska
Cinema Eforie

13.00

FIECARE SE CREDE NORMAL
SUA, aventur`, 2006
Regia: Jonathan Dayton, Valerie
Faris
Cu: Greg Kinnear, Toni Collette
Premier`
Hollywood Multiplex
17.15, 19.45
Movieplex
13.00, 18.00, 20.00
Studio
10.00, 12.00,
14.00, 16.00,
18.00, 20.00

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

KEY LARGO
SUA, thriller, 1948
Regia: John Huston
Cu: Humphrey Bogart, Lauren
Becall
Cinema Eforie

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

18.45

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

19.15, 22.00
13.15, 17.45,
22.15

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

22.00
21.30

RENDEZ-VOUS PE AVENUE
MONTAIGNE

Hollywood Multiplex
Movieplex
Europa

15.45
16.15
13.00, 15.00,
17.15, 19.30

UN AN BUN

16.45
14.15, 20.45

Teatrul Bulandra
Sala Izvor
Telefon: 314.75.46

16.15

VACAN}A

15.30, 20.45
13.30, 18.45,
21.45

VĂ GĂSESC FERMECĂTOR
Franţa, dramă, 2005
Regia: Isabelle Mergault
Cu: Michel Blanc,
Medeea Marinescu,
Wladimir Yordanoﬀ
Hollywood Multiplex

Dup`: Vasile Alecsandri
Regia: Iarina Demian
Cu: Emilia Popescu, Adriana
Trandafir, Tudor Chiril`, Delia
Nartea

13.00

IDOLUL {I ION ANAPODA

19.00

19.00

POIANA BOILOR
Dup`: A. P. Cehov
Regia: Hora]iu M`l`ele
Cu: Eugen Raco]i, Delia Seceleanu,
{erban Georgevici
Teatrul de Comedie
Sala Studio
Telefon: 315.91.37

19.00

De: William Shakespeare
Regia: Felix Alexa
Cu: Marius Bodochi, Irina Movil`,
Ileana Olteanu
18.30

EVENIMENTE

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

APARI}IE NOU~ DE CARTE

CAFENEAUA
De: Sam Bobrick, Ron Clark
Regia: Hora]iu M`l`ele
Cu: Hora]iu M`l`ele, Dana Dogaru,
Emilia Popescu

Editura Curtea Veche
Colec]ia Byblos
Pre]: 21,50 lei

EXPOZIŢII
„Dacia Augusti Provincia”
Portretele colosale ale \mp`ra]ilor
Domi]ian, Traian, Hadrian [i

PUBLISHING
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
Reprezentant V#nz`ri: Mariana Z`rnescu
Reprezentant V#nz`ri: Andrei Gr`dinaru
Traﬀic Manager: Mirela Rusu

Anaid Art Gallery
Str. Slobozia nr. 34
Telefon: 337.11.87
Ultima zi - 15 ianuarie

19.00

Galeria Grigore Mora
Str. Grigore Mora nr. 39-41
Telefon: 0723.404.617
Ultima zi - 15 ianuarie

„Ultima cin`”
Expozi]ie de fotografii
De: Lars Bergstrom,
Mats Bigert
Galeria Nou`
Str. Academiei nr. 15
Telefon: 0722.661.953
Program:
Mi-D: 11.00-19.00
Ultima zi - 21 ianuarie

Expozi]ie de sculptur`
Antoine Bourdelle,
vector al modernit`]ii
Muzeul Na]ional de Art`
Program:
Mi-D: 10.00-18.00
Calea Victoriei nr. 49-53
Telefon: 313.30.30
Ultima zi - 28 ianuarie

VERNISAJE

„Manejul spaniol”
De: Michel del Castillo
10.00

„Extins/Bijuterie [i accesoriu
contemporan”
Expun: Ana Alexe,
Angi Apostol, Carla Szabo,
Cristina Dragomir,
Kuki Constantinescu,
Lusiana Libidov,
Mihaela Zvinca,
Mihaela Tarhuna,
Roxana Davidescu

T#rg de s`rb`tori
cu v#nzare
Obiecte din lut, sculpturi,
picturi pe sticl`

De: John Steinbeck
Regia: Ioa Cojar
Cu: C`t`lin Bordea, Andrei
Pandele, C`lin Puia

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

ALBĂ CA ZĂPADA ŞI CEI
ŞAPTE PITICI

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

18.30

De: G. M. Zamfirescu
Regia: Ion Cojar
Cu: Magda Catone, Mi[u Fotino,
Matei Alexandru

Studioul de teatru Casandra
Telefon: 310.35.74

Gallienus; fragmente din reliefuri
[i statui
Muzeul Na]ional de Istorie
Calea Victoriei nr. 12
Telefon: 315.70.56
Ultima zi – 15 ianuarie

CHIRI}A OF BÂRZOIENI

VISUL UNEI NOP}I DE VAR~

TEATRU

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

19.00

OAMENI {I {OARECI

Movieplex

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

Ac]iunea c`r]ii se pretrece \ntr-un or`şel aragonez,
Huesca, asupra c`ruia planeaz` înc` fantasmele celui
de-al Doilea R`zboi Mondial şi ale R`zboiului Civil.
Treptat se dezv`luie iţele unei complicate plase de intrigi
şi comploturi ce unesc şi dezbin`, pe rând, guvernarea
civil`, clerul şi saloanele lumii mondene. Carlos Sanchez,
fiul cârciumarului din oraş, atins de o mistic` nebunie
care îl face s` se cread` alesul Domnului, devine miza,
ţinta şi, într-un final, victima acestor jocuri de putere.
Într-un crescendo atent construit, Michel del Castillo ne
poart` printr-o vast` tragi-comedie ecleziastic` şi civil`.

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

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

Hollywood Multiplex
Movieplex

Jocuri de putere

Teatrul de Comedie
Sala Mare
Telefon: 315.91.37

Fran]a, dram`, 2006
Regia: Daniele Thompson
Cu: Cecile de France, Valerie
Lemercier, Albert Dupontel

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

18.15
15.30
16.15, 19.00

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

SUA, fantastic, 2006
Regia: Stefan Fangmeier
Cu: Garrett Hedlund, Edward
Speleers, Sienna Guillory
Hollywood Multiplex

18.00

|N SLUJBA VIE}I

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

Hollywood Multiplex

|n cele peste 20 de tablouri, pictorul Sorin Chirimbu
a \mbinat luminile, culorile, umbrele [i penumbrele
exprim#nd cu diferite intensit`]i durata unei zile. Sunt
surprinse magistral gondole plutind pe vestitele canale,
Catedrala San Marco cu celebrul s`u clopot, zidurile vechi,
purt#nd amprenta dureroas` a trecerii timpului. Pictorul
reu[e[te s` surprind` prin jocuri de umbre, lumini [i
altern`ri de unghiuri de vedere minunata Vene]ie.
Tablourile fac parte din colec]ii particulare, achizi]ionate
de cunosc`tori [i iubitori de art`, put#nd fi admirate, de
ast`zi, la Centrul de Cultur` al M.A.I.

City Cinema

12.45, 15.00,
17.30, 20.00
13.00, 18.00,
20.00, 22.00
14.00, 16.00,
18.15, 20.30

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

Marea Britanie, dram`, 2006
Regia: Michael Winterbottom, Mat
Whitecross
Cu: Riz Ahmed, Farhad Harun

O zi la Vene]ia

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

14.00, 22.15
15.00, 22.00

20.00

HAPPY FEET – MUMBLE,
CEL MAI TARE DANSATOR

Hollywood Multiplex

COPIII TAT~LUI
16.15

Premier`
Hollywood Multiplex

Best of cu Paul Rogge

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

Movieplex

SUA, dram`, 2006
Regia: Mel Gibson
Cu: Dalia Hernandez, Gerardo
Taracena

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

21.15
10.30, 13.30,
16.30, 19.30
13.00, 18.45, 21.45
14.15, 21.30

CLASA DE T~NT~L~I

APOCALYPTO

Atmosfer` route 66 & Harley
Davidson

Hollywood Multiplex
Corso

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

FLORI FR^NTE
Coproduc]ie, comedie, 2005
Regia: Jim Jarmusch
Cu: Bill Murray, Julie Delpy
Cinema Union

C^RTI}A

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

Cinema Eforie

PARTY

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

Movieplex
City Cinema

Live piano bar

A 25-A OR~

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

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

19.00

FILME

KARAOKE
Cafeneaua Actorilor
Bd. Nicolae Bălcescu nr. 2
Telefon: 0721.900.842

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

Amsterdam Grand Café
Str. Covaci nr. 6 (Lipscani)
Telefon: 313.75.80

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

DJ Ruky

15.15, 17.15
16.30

CASINO ROYALE

Ladies Cocktail Night

DJ

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

Hollywood Multiplex
Movieplex

Cesky
Str. Dianei nr. 11
Telefon: 314.14.79
www.cesky.ro
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„O zi la Vene]ia”
De: Sorin Chirimbu
Centrul de cultur` al MAI
Foaierul Nicolae Grigorescu
Str. Mihai Vod` nr. 17
Telefon: 303.70.80

17.00

„Transparen]e
de la concret la efemer”
De: Bogdan Mateia[
Galeria „C`minul Artei”
Str. Biserica Enei nr. 16
Telefon: 303.70.80

18.00

COTIDIAN GRATUIT
editat de S.C. Ringier România SRL.
Director general: Thomas Landolt
B-dul. Dimitrie Pompeiu 6, 020337 Bucure[ti 2
Tipografia: Ringier Print
Director: Victor }erineanu
Tiraj: 150.000 exemplare pe zi
ISSN: 1842 - 113X
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TVR 1

0.35

PRO TV

13.45

Satya

10.40 Sibiu, oraş european al
culturii (r)
11.00 Garantat 100% (show de
întâlniri) (r)
12.00 Reflector (r)
12.30 Dinastia (documentar) (r)
13.00 Hannah Montana (s, SUA)
13.30 Desene animate. Club Disney
14.00 Jurnalul TVR
15.00 Deliciile bucătăriei
15.30 Oameni ca noi
16.00 Convieţuiri
17.00 Jurnalul TVR
17.20 Patru minute... (dramă, SUA)
19.00 Jurnalul TVR
20.20 Impresioniştii (s, Anglia)
21.20 Ochiul magic
22.15 Un european ca mine
22.45 Jurnalul TVR
23.15 Lumea citeşte!
0.00 Viaţa ca-n filme (s, SUA)
0.35 Satya (poliţist, India)
2.15 Jurnalul TVR (r)

|n lupt` cu natura
dezl`n]uit`

9.10 Omul care aduce cartea
9.15 Tânăr şi neliniştit (s, SUA) (r)
10.15 Om sărac, om bogat (comedie,
România) (r)
11.15 O afacere efervescentă (comedie, SUA) (r)
13.00 Ştirile PRO TV
13.45 În luptă cu natura dezlănţuită
(acţiune, SUA)
16.00 Tânăr şi neliniştit (s, SUA)
17.00 Ştirile PRO TV
17.45 Om sărac, om bogat (comedie,
România)
18.55 Ştirile sportive
19.00 Ştirile PRO TV
20.30 Minţi diabolice (thriller, SUA)
22.15 La Bloc (r)
23.00 Ştirile PRO TV
23.45 Renegatul (s, SUA)
0.45 La Bloc (r)
1.10 Omul care aduce cartea (r)
1.15 Ştirile PRO TV
2.15 Minţi diabolice (thriller, SUA)

ACAS~

HALLMARK

9.00 Culoarea păcatului (s, Brazilia)
11.00 Pariul iubirii (s, Mexic) 13.30
Jurământul (s, SUA/Columbia) 14.30
Iubire ca în filme (s, România)
(r) 15.30 Suflete rănite (dramă
romantică, Mexic) 16.30 Iubire de
mamă (s, Mexic/SUA) 17.30 Poveştiri
adevărate 18.30 Rebelde (s,
Mexic) 20.30 Iubire ca în filme (s,
România) 21.30 S.O.S., viaţa mea!
(s, Argentina) 23.30 Jurământul
(s, SUA/Columbia) (r) 0.30 Poveştiri
adevărate (r) 1.30 Iubire ca în filme
(s, România) (r)

ANTENA 1

PRIMA

TVR 2

0.00

16.30

22.10

Detectivul Stone

5.15 Vivere - A trăi cu pasiune (s,
Italia) (r)
6.00 În gura presei
7.00 Dimineaţa devreme
9.00 În gura presei (r)
10.00 Concurs interactiv
11.00 Vivere - A trăi cu pasiune (s,
Italia)
12.00 Vocea inimii (s, România)
13.00 Observator
13.45 Din dragoste (r)
16.00 Observator
17.00 9595 - te învaţă ce să faci
19.00 Observator
20.30 Pârtia de snowboard (comedie, SUA)
22.30 Animat Planet Show
23.00 Observator
0.00 Detectivul Stone (s, Canada).
Cu: Stuart Margolin, Chris
Martin, Natascha Girgis
2.00 Concurs interactiv
3.00 Observator (r)

10.00 Motociclete americane 11.00
Curse şi fiare vechi 12.00 Tehnologie
extremă 13.00 Detonatorii 14.00 Ray
Mears şi tehnicile indigenilor 15.00
Cum se fabrică 16.00 Maşini pe
alese 17.00 Automobile americane
recondiţionate 18.00 Motociclete
americane 19.00 Vânătorii de
mituri 20.00 Tehnologie extremă
21.00 Petrol, sudoare şi platforme
22.00 Dr. G, medic legist 23.00
Constructorii de motociclete 0.00
Dezastrul “perfect” 1.00 Lucruri
care mi-au schimbat viaţa

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

20.30

COMEDIE

Pârtia de
snowboard
miliardar, răpindu-i copilul în schimbul unei sume
de bani impresionante.
Ozzie se află, întâmplător, în aceeaşi şcoală
în care fusese răpit copilul bogătaşului. El n-are
de ales şi va trebui acum
să se folosească de toate
cunoştinţele lui în materie de calculatoare pentru a-şi doborî inamicul.

Rick (Jason London, foto)
se reface după despărţirea
de iubita lui. Împreună cu
Anthony, Luke şi Pigpen
el se distrează practicând
sporturi de iarnă. Când
John Majors (Lee Majors)
decide să facă din muntele lor preferat o atracţie
comercială, cei patru prieteni lasă deoparte visul
lor de a avea un centru de
închiriere de snowboard şi
trec la atac. „Lupta“ se va
da pe pârtia de schi.

SUA, 1997
Regia: Roger Christian
Cu: Patrick Stewart, Vincent
Kartheiser, Brenda Fricker

SUA, 2001
Regia: Brendan Malloy
Cu: Jason London, Lee Majors, Willie Garson

20.30 THRILLER

Minţi diabolice
Pasionat de pirateria pe
computer, Ozzie (Vincent Kartheiser, foto
dreapta), un adolescent
rebel, care se ocupă de
spargerea de coduri, îşi
găseşte refugiul în faţa
unui calculator ori de
câte ori simte nevoia. La
un moment dat, situaţia
scapă de sub control şi se
vede constrâns să-şi pună
la contribuţie imaginaţia
debordantă. Un specialist
în sisteme de securitate
vrea să se răzbune pe un

Rezolvarea rebusului din num`rul trecut
ASCULTATOR-SFERE-POCI-CA-MISEL-G-URLA-IDEALN-ASPRU-MA-DOM-RECTE-EXPLOATATE-IAURT-TEL-IZCOAGULA-FISIC-HAIN
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Rezolvarea integramei din num`rul trecut
N-D-M-D-GENETICE-IESI-AZ-IZBAVIRI-BUN-NOD-MUNTOASE-TE-CLER-DI-MUTRA-TROPAIT-VIBRATIE
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Dezleg`rile Sudoku
din edi]ia de ieri.

SURS~ PROGRAME TV:

Al [aptelea cer

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

TV SPORT

DISCOVERY

6.00 Faţă în faţă (SUA) 8.00
Conspiraţia tăcerii (dramă, SUA)
10.00 Lumi diferite (s, SUA) 11.00
Ed (s, SUA) 12.00 Prinţ şi cerşetor
(dramă, Anglia/Ungaria) 14.00
Conspiraţia tăcerii (dramă, SUA)
16.00 Lumi diferite (s, SUA) 17.00
Ed (s, SUA) 18.00 Prinţ şi cerşetor
(dramă, Anglia/Ungaria) 20.00 O
viaţă salvată (dramă, SUA) 22.00
Brigada omucideri (s, SUA) 23.00
Eroare fatală (dramă, SUA) 1.00 O
viaţă salvată (dramă, SUA) 3.00
Brigada omucideri (s, SUA)

www.compact.info.ro

7.00 Ştirile TV Sport 7.30 Jocuri de
Vacanţă 9.00 Ştirile TV Sport 11.00
Tenis, Turneul Kooyong 15.45
Fotbal, Cupa Dubai 2007: Finala
Mic` 17.45 Promotor 18.15 Ştirile
TV Sport 18.45 Fotbal, Cupa Dubai
2007: FINALA 20.45 TV Sport Special
21.30 Ştirile TV Sport 22.00 Fotbal,
Cupa Ligii Angliei - Semifinala 1:
Waycombe Wanderers - Chelsea
23.55 Sexy Sport Clips 0.00 Ştirile
TV Sport 0.30 Sexy Sport Clips 0.35
Nopţi albe la TV Sport: Chelsea Charlton
PUBLICITATE

15

HBO

Luni

9.00 Dinotopia (aventură, SUA) (r)
10.00 Tonomatul DP2
11.30 Lege şi ordine (s, SUA) (r)
12.25 Şcoala părinţilor (r)
13.00 Omul între soft şi moft (r)
14.00 ABC... de ce?
14.30 Poveste fără sfârşit (s,
Canada/Germania)
15.00 Împreună în Europa!
16.00 Jurnalul TVR (r)
16.30 E Forum
17.00 Dinotopia (aventură, SUA)
18.00 Lecţia de... istorie
18.35 Lege şi ordine (s, SUA)
19.25 Cum să nu ne îmbrăcăm
20.00 Bugetul meu
20.30 Bazar
21.00 Ora de ştiri
22.10 Luni (comedie, Japonia)
0.00 Transfer (s)
0.30 Familia mea dementă (s)
1.00 Jurnalul Euronews pentru
România

PRO CINEMA
12.45 Viaţa la Casa Albă (s, SUA)
(r) 13.45 Taz-Mania (s, SUA)
14.15 O familie ciudată 14.45
Entertainment News (r) 15.00
Joan din Arcadia (s, SUA) (r) 16.15
Entertainment News 16.30 Prietenii
tăi (s, SUA) (r) 17.00 Calea misterelor
(s) 18.00 Verdict: Crimă! (s, SUA)
19.00 Walker, poliţist texan (s, SUA)
20.00 Entertainment News 20.20
Joan din Arcadia (s, SUA) 21.30
Prietenii tăi (s, SUA) 22.00 Poli]istul
cibernetic III (acţiune, SUA) 0.00
Schimbul trei (s, SUA)

23.10

F`r` control

4.20 Recviem pentru copilărie
(dramă, coproducţie)
6.00 Hustle (dramă, SUA)
7.35 Crescându-l pe Waylon (comedie, SUA)
9.05 Cinema, cinema, cinema (s)
9.35 O boală necruţătoare (dramă,
Canada)
11.05 Arome (comedie, SUA)
13.05 Catwoman (acţiune, SUA)
14.50 În căutare de prieteni (dramă,
Norvegia)
16.20 În căutarea lui Forrester
(dramă, SUA)
18.35 Presa face legea (comedie,
SUA)
20.00 Cămaşa de forţă (thriller,
coproducţie)
21.40 Sfinţi şi soldaţi (dramă, SUA)
23.10 Fără control (thriller, SUA)
1.00 Părinţi şi copii (comedie,
SUA)
2.20 Trei (aventură, coproducţie)

MTV
6.00 MTV Wake Up 7.00 Breakfast
Club 9.30 MTV Popular Music 11.00
Making the video 11.30 MTV Urban
12.30 MTV Siesta 13.30 Dance floor
chart (r) 14.30 8th & Ocean 15.00
MTV Classroom 16.00 MTV News
16.30 MTV Popular Music 18.00
Total Reqest Live 19.00 Popular
Music 20.00 MTV Super Hits 20.30
US Top 20 21.30 MTV News (r) 22.00
Punk’d 22.30 Where My Dogs At?
23.00 MTV Popular Music 0.00
Latino Music 1.00 MTV Club Zone (r)
2.00 Fool Moon
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HOROSCOP |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| SUDOKU |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERBEC

21 MARTIE - 20 APRILIE

Indecizia cu care vă manifesta]i va fi penalizată de to]i cei din anturaj, a[a că este
necesar să stabili]i cum ac]iona]i. Este posibil să căuta]i un nou partener de alcov,
fiind stresat de atitudinea celui actual!
S–Q B–V N–V
TAUR
21 APRILIE - 20 MAI
Nu sunte]i convins că dori]i o rela]ie de
durată, ci mai degrabă una care să vă asigure că nu ve]i mai fi singur. Majoritatea
famili[tilor se consideră exploata]i de persoana iubită [i reac]ionează cu duritate.
S–Q B–Q N–Q
GEMENI
21 MAI - 20 IUNIE
Ave]i nevoie de mult ajutor casnic, mai ales
azi, [i este foarte posibil să alege]i un partener de moment după acest criteriu. Ve]i
descoperi că nu vă poate înlocui nimeni, dar
nu vă sim]i]i mai agreabil, ci dezamăgit.
S–V B–Q N–V
RAC
21 IUNIE - 22 IULIE
Aranja]i, renova]i sau doar încerca]i să face]i
un nou aranjament la locul de muncă. Prietenele [i amicii vă sar în ajutor, însă au idei
foarte bizare. Pur [i simplu ve]i prefera să
pleca]i mai devreme.
S–Q B–Q N–Q
LEU
23 IULIE - 22 AUGUST
Vi se repartizează activită]i suplimentare
[i chiar sunte]i mul]umit, în primul rând
pentru că plata se va face pe loc. Cei foarte
noroco[i vor termina chiar azi [i ajung acasă
mai boga]i.
S–W B–V N–V
FECIOAR~
23 AUGUST - 22 SEPTEMBRIE
Sări]i imediat în ajutorul unei cuno[tin]e,
fără să ]ine]i cont că nu dispune]i de energia [i timpul necesare, [i descoperi]i că va
trebui să termina]i singur treaba. Revolta
dv. va fi, din păcate, târzie [i fără rost!
S–Q B–W N–W
BALAN}~
23 SEPTEMBRIE - 22 OCTOMBRIE
Da]i dovadă de competen]ă profesională, sunte]i apreciat (mai ales din punct de
vedere financiar), dar tot nu dispare starea
de nelini[te din ultima perioadă. Men]ine]i
totu[i singur echilibrul familial necesar.
S–V B–Q N–W

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

CAPRICORN
22 DECEMBRIE - 19 IANUARIE
Experien]a dv. este exploatată de noii angaja]i [i vă trezi]i că unele dintre activită]ile
dv. cele mai performante sunt repartizate
altora. Reac]iona]i cu prea multă diploma]ie,
pe care [efii o consideră dezinteres.
S–Q B–Q N–Q
V~RS~TOR
20 IANUARIE - 18 FEBRUARIE
Adept al schimbărilor spontane, nu refuza]i
niciun fel de nou experiment, în orice domeniu. Vă motiva]i atitudinea prin plictiseala din ultima perioadă [i prin lipsa unui
partener sentimental mai în]elegător.
S–V B–Q N–W
PE{TI
19 FEBRUARIE - 20 MARTIE
Este evident pentru to]i cei care vă cunosc
că v-a]i schimbat mult [i că numai [efii dv.
se bucură de interesul pe care îl acorda]i
domeniului profesional. Nu lua]i în seamă
niciun fel de critică [i foarte bine face]i!
S–Q B–Q N–Q
LEGEND~: S = Sex; B = Bani; N = Noroc
V - sus; Q - mediu; W - jos

Rubric` realizat`
de Tina Rizea
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SUDOKU presupune completarea careului de 81 c`su]e dup` O SINGUR~ REGUL~: orice rând, orice coloan` [i oricare
p`trat de 3x3 c`su]e s` con]in` o singur` dat` fiecare cifr` cuprins` \ntre 1 [i 9.

REBUS ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DELEGA}II
1
ORIZONTAL: 1) Abnegaţie. 2) De asemenea
– Nicovală (reg.). 3) Extrem de cizelate în
2
expresie. 4) În file! – Refăcut la faţadă. 5) A
3
spune – Cupă! 6) Reacţie la frig – Ciupercă de
foc. 7) Devotat – Nimic filozofic. 8) Cenuşie
4
– Bâtă. 9) Greaca veche – Loc la teatru. 10)
5
Solitar.
6
VERTICAL: 1) Geţi – Melodie lentă de dans. 2)
Arătare în public – Lei! 3) Talaz – Arbore cu
7
tulpină dreaptă şi lemn elastic. 4) Grozăvii
8
– Întins. 5) Sănătoşi – Hain. 6) A da ceva unei
persoane. 7) Bune la inimă – Culă! 8) Şcolar
9
– Haină de casă. 9) Nea! – Domenii exclusive
10
ale cuiva. 10) Pâine plată – Emoţie pe scenă.
INTEGRAM~ |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| BANCURI

SCORPION
23 OCTOMBRIE - 21 NOIEMBRIE
Sunte]i acaparat de activită]ile profesionale
[i îi lăsa]i nesupraveghea]i pe cei mai tineri
dintre parteneri ori colaboratori. Sunte]i
prea preten]ios, pentru că la cea mai mică
eroare îi „amenda]i” imediat.
S–Q B–V N–Q
S~GET~TOR
22 NOIEMBRIE - 21 DECEMBRIE
Dorin]a de a experimenta, de a vă perfec]iona în domenii noi poate afecta activită]ile dv. de zi cu zi. Adversarii dv. din ultima perioadă de abia a[teaptă să vă mai
bârfească pu]in.
S–W B–V N–V
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Cl`di]i

Cioplitor \n
st#nc`

C#ntec de
pas`re

Slavi estici

Materiale
de modelat
pentru
copii

Lupt`
\n doi
D` ocol
arenei

|ndoliere
Bolnavi

A lua cuiva
armele
Hain`
roman`

Garan]ie
Acut!
Boal` de
urechi

Trandafir

Sau

Salariat

Acid
Foc
de arm`
A lectura

P`trat
agricol

|n vale!
Actorul
american
din imagine
(Dean)

Apreciere
estimativ`

Se \nt#lnesc odat` un medic, un
inginer [i un programator [i \ncep
s` se certe despre care a fost cea
mai veche profesie din lume:
- Dumnezeu a creat femeia din
coasta lui Adam, a[a c` medicina
e cea mai veche profesie, spune
medicul.
- Dumnezeu a separat ordinea de
haos, asta fiind o treab` pur inginereasc`, spune inginerul.
La final, spune programatorul:
- Da’ cine crede]i c` a creat haosul?



Toiagul lui
Dionysos

Din nou

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

Un tip intr` \ntr-un bar [i zice:
- {ase whisky duble!
La care, barmanul:
- Trebuie s` fi avut o zi grea.
- Da, tocmai am aflat c` fratele
meu mai mare e homosexual.
A doua zi, acela[i tip intr` \n acela[i
bar [i cere acelea[i b`uturi.
Barmanul \ntreab` acela[i lucru [i
tipul r`spunde:
- Da, tocmai am aflat c` [i fratele
meu mai mic e homosexual.
A treia zi scena se repet`. Barmanul zice:
- La dracu! A mai r`mas cineva \n
familia ta c`ruia s`-i plac` femeile?
-Da, nevast`-mea!...

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 Imobiliare & Turism .... VINERI Night Fever

