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30% dintre rom#ni cred c` ]ara noastr` o va duce mai bine \n urm`torul an
Cel mai recent Eurobarometru, lansat ieri de Reprezentan]a Comisiei Europene \n
Rom#nia, indic` faptul c` 30 la
NA}IONAL

sut` dintre rom#ni cred c` ]ara
o va duce mai bine dup` 12 luni.
Doar 20% dintre cet`]enii Uniunii Europene cred asta despre

]ara lor. Dintre rom#ni, cei mai
optimi[ti sunt bucure[tenii: 75%
au \ncredere \n UE. |n ]ar`, ponPag. 4
derea este de 67%.

Cam fragil
brazilianul Stelei!
Portarul Andrey a suferit ieri o
accidentare, la primul antrenament cu „ro[-alba[trii“ Pag. 9
BUCURE{TI

Pana de curent a
provocat panic`
Circula]ia mijloacelor de transport a fost paralizat` ieri de
\ntreruperea curentului
Pag.
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Foto: Corina Dorina Olaru

DIGITAL

Tinerii bucure[teni au profitat din plin, ieri, de efectele \nc`lzirii globale, distr#ndu-se \n parcuri

|n toiul iernii, la m#nec` scurt`
BUCURE{TI

Vremea nea[teptat de cald` pentru aceast` perioad` se simte [i \n Capital` Pag. 2

Video-proiectorul
de pe nas
Israelienii au inventat ochelarii
cu lentile pe care pot fi proiectate imagini
Pag. 12

ULTIMA OR~ ... 22:25 ... Google e compania american` la care este cel mai bine s` lucrezi, conform „Fortune“...
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Case pentru tineri

ză un administrator neatestat şi
amenzi cuprinse între 200-500
lei în cazul în care este menţinut în funcţie un administrator
fără diplom`.

Carnet suspendat
pentru 16 puncte

{ANS~ Peste 20 de tineri au
primit ieri cheile apartamentelor din cartierul Tonitza. Tinerii
sunt beneficiarii contractelor
de închiriere a locuinţelor din
blocul ANL construit în sectorul
4. Acesta este primul imobil finalizat din totalul celor
cinci cuprinse în proiect. „Este
primul bloc finalizat de ANL şi
va fi urmat de alte două“, a
spus primarul Adrian Inim`roiu.
Pentru locuinţele date luni în
folosinţă beneficiarii vor plăti
chiria stabilită conform legii.

Examene pentru
administratori
TESTE Administratorii din
sectorul 2 c`rora le-a expirat
atestarea primit` din partea
administra]iei locale trebuie s`
se prezinte la prim`rie pentru
reatestare. Consiliul local a
stabilit sancţiuni cuprinse între
500 – 1.000 lei pentru asociaţiile de proprietari care angajea-

PERMIS Primul [ofer
bucure[tean care a r`mas f`r`
permis din cauza punctelor de
penalizare acumulate are 40
de ani [i a „reu[it” s` devin`
pieton \n doar dou` s`pt`m#ni.
B`rbatul are permisul suspendat pentru 30 de zile pentru c`
a folosit de dou` ori telefonul
mobil, \i lipsea o plăcuţ` cu
numerele de înmatriculare, a
ocolit refugiul prin stânga, a
f`cut un accident din cauza
nepăstrării distanţei corespunzătoare şi a depăşit viteza
regulamentar`.

Programe de
perfecţionare
CURSURI Institutul Naţional de
Administraţie (INA) lansează
o nouă ofertă de programe
de perfecţionare a pregătirii
profesionale specializate în
administraţia publică, pentru
trimestrul I al anului 2007.
Programele sunt destinate
administraţiei publice centrale,
autorităţilor şi instituţiilor
publice, tuturor categoriilor
de funcţionari publici şi altor
tipuri de salariaţi din sectorul
public şi au drept scop creşterea
performanţei în administraţia
publică românească.

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`!

Pe strada Banului.
Art Popescu
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Cardul unic nu este
la mare c`utare
Bucure[tenii nu s-au
obi[nuit s` foloseasc` noul
card unic de transport. La
ghi[eele speciale nu s-au
prezentat p#n` acum dec#t
4.000 de c`l`tori. Posesorii
cardurilor trebuie să treacă,
obligatoriu, cartelele
prin faţa cititoarelor din
mijloacele de transport.
EXPERIMENT - Conform declara]iilor f`cute de directorul
RATB, Gheorghe Aron, tariful
pentru noul abonament reprezint` suma celor două abonamente, respectiv de metrou şi
RATB, în funcţie de fiecare tip
de abonament. |n prezent, un
abonament pe toate liniile de
suprafa]` cost` 40 lei, iar unul
pentru metrou 22 lei. Cei care
opteaz` pentru noul card de
c`l`torie pot alege \ntre a pl`ti
doar abonamentul la metrou
sau pentru toate mijloacele
de transport, adic` 62 lei. Noile abonamente, denumite de
autorit`]i „contactless“ arat`
ca ni[te carduri bancare [i pot
fi încărcate [i de pe telefoane
mobile, bancomate sau internet. Deocamdată, sistemul este
experimental.
Pe l#ng` abonamente, c`l`torii mai au o op]iune, portofelul electronic, care poate fi
\nc`rcat cu orice sum` [i care
permite accesul \n orice mijloc
de transport. Portofelul electronic este o facilitate a cardului
ACTIV, ce poate fi \nc`rcat prin
centrele de abonamente RATB,
at#t independent, c#t [i \n pa-

Foto: Cristian Simion
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Cardurile de transport nu sunt \nc` preferatele bucure[tenilor
ralel cu alt titlu de c`l`torie. La
validarea cardului, validatorul
diminueaz` suma \nregistrat`
pe card cu tariful c`l`toriei.
Alimentarea
portofelului
electronic cu creditul dorit se
poate efectua doar la centrele de abonamente din re]eaua
RATB. Creditul minim care
poate fi \nc`rcat pe card este
contravaloarea unei c`l`torii

Tarife card unic de transport:
Abonament general RATB (40 lei) + lunar Metrorex (22 lei) 62 lei
Abonament dou` linii RATB (30 lei) + lunar Metrorex (22 lei) 52 lei
Abonament una linie RATB (25 lei) + lunar Metrorex (22 lei) 47 lei

RATB, iar limita maxim` este de
40 lei. Securitatea sumei pl`tite
\n avans este garantat` [i \n caz
de furt, pierdere sau deteriorare a cardului ACTIV. Cardul va
fi blocat, iar soldul r`mas va fi
transferat pe un alt card la centrele de v#nzare RATB.
{apte centre de abonamente elibereaz` carduri: Strada
Halelor (zona Unirea), Obregia (cap linie 313), Unirea (cap
linie 32), Sfântul Gheorghe,
Piaţa Reşiţa (cap linie 381),
Constantin Brâncoveanu, Piaţa
Sudului. Până în prezent s-au
vândut 4.000 de carduri.
Alexandra Du]ulescu ||||

Meteorologii anun]` c`ldur` mare
PROBLEME - Meteorologii au
anunţat temperaturi record pentru luna ianuarie, în condiţiile în
care aceasta ar trebui să fie cea
mai „rece” lună a anului. În întreaga lume la început de 2007
au fost înregistrate temperaturi
anormale: +45 grade Celsius la
Sidney şi temperaturi mai mari
cu 12 grade faţă de media normală în nordul Norvegiei.
Şi în România temperatura se
ridică mult peste media obişnuită. Dacă în anii trecuţi în ianuarie
se înregistrau în medie -4 grade
Celsius, zilele acestea am avut
temperaturi cuprinse între 2 şi
14 grade. Pentru astăzi, \n Bucureşti, meteorologii prognozează
temperaturi de 13 grade Celsius,
aşa că ar fi bine să plecaţi de acasă lejer îmbrăcaţi.
Din cauza vremii neobişnuit de
calde, medicii atrag atenţia că va
creşte riscul unor infecţii respiratorii, iar cardiacii sau bolnavii de
plămâni ar putea avea probleme
din cauza variaţiilor presiunii atmosferice şi a umidităţii aerului.

Pericolul epidemiei de gripă pare
să fi trecut datorită căldurii de
afară, spun epidemiologii. Medicii \ns` avertizează că temperaturile ridicate favorizează apariţia
altor boli contagioase.
„Virusului gripal nu-i place
căldura, ca atare nu vom avea
foarte probabil epidemie de gripă
în acest an, dacă se menţin aceste temperaturi. În schimb, aceste

temperaturi favorizează circulaţia
altor virusuri, care sunt apanajul
toamnei şi al toamnei târzii. Este
de aşteptat să avem infecţii respiratorii cu alte virusuri, nu cu virusuri gripale. Sunt în momentul
de faţă peste 200 de virusuri respiratorii în circulaţie pe teritoriul
nostru“, a precizat Adrian Streinu
Cercel, director la Institutul Matei
Dana Lascu ||||
Balş.

Foto: Corina Dorina Olaru
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Pan` de curent \n Capital`

Autoriza]ii
de construire

Zona de nord a Capitalei a r`mas ieri f`r` curent electric
mai mult de o or`. De vin` a fost o sta]ie de transformare.
Transportul \n comun, metroul [i semafoarele au creat
probleme autorit`]ilor.

CONSTRUC}II Primarul Neculai
Onţanu a semnat autorizaţia
de construire pentru două
blocuri turn care vor suplimenta cu 552 numărul de
apartamente pentru bucureşteni. Acestea vor fi dotate
cu parcări subterane cu 456
de locuri, plus 50 de locuri la
nivelul solului. Noile blocuri
turn fac parte din ansamblul
„Planorama”, construit pe
strada Doamna Ghica numărul
D.L. ||||
32 B.
PUBLICITATE

Planuri pentru 2007

Traficul din Capital` a fost bulversat de pana de curent
Am fost obligaţi să facem urgent
rost de s#nge“, a declarat managerul spitalului, Petre Coşareanu.
Pana a fost resim]it` şi la alte uni-

tăţi medicale, printre care Spitalul de Oftalmologie şi Institutul
Matei Balş, dar acestea au geneA.D. ||||
ratoare de curent.

Pia]a Eroii Revolu]iei, un alt proiect \nceput

Foto: Cristian Simion

Blocuri turn
\n „Planorama”

în staţie să debarce călătorii“,
a declarat Liviu Şoavă, director
Metrorex. Tramvaiele şi troleibuzele nu au circulat 15-20 de
minute. „La ora 15.00, circula]ia
a fost reluat`. Ne preg`tisem cu
autobuze, \ns` nu a fost nevoie“,
ne-a declarat Gheorghe Aron, directorul RATB. Pana a afectat [i
circula]ia rutier`. Semafoarele nu
au mai func]ionat în mai multe
intersec]ii.
Pana de curent a creat probleme la Spitalul Colentina. Sângele
de la hemodializă s-a coagulat, iar
intervenţia chirugicală în cazul
unui pacient a fost amânată, deşi
acesta fusese anesteziat. „Când
s-a oprit curentul a fost cumplit.

SECTORUL 3 Prim`ria a eliberat anul trecut 1.802 autorizaţii de construire. Pentru
obţinerea unui certificat
de urbanism sunt necesare:
copie act proprietate, chitanţă
tax`, dou` planuri cadastrale
scara 1/500 şi două planuri
cadastrale scara 1/2000.
După ce a fost eliberat
certificatul de urbanism se
depun actele necesare pentru
obţinerea autorizaţiei de
construire.
Foto: Mediafax

INCIDENT - Partea de nord a ora[ului a r`mas, ieri, aproape o
or`, f`r` curent electric. Pana de
curent a fost cauzată de un scurtcircuit la o staţie din zona Obor.
Mircea P`tr`[coiu, directorul general Electrica, a explicat c` defec]iunea a ap`rut \n jurul orei
14.30.
A fost afectat` circula]ia de
suprafa]`, dar [i cea din subteran. Metrourile au fost blocate
în staţii, zeci de semafoare nu au
mai funcţionat, iar mijloacele de
transport în comun, tramvaiele [i
troleibuzele, au fost oprite. „Tensiunea s-a păstrat 5 minute după
întreruperea iluminatului, fapt
ce a permis trenurilor să ajungă
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|nc` o zon` „fierbinte“, \n care prim`ria s-a apucat de construit

LUCR~RI - Traficul \n Pia]a Eroii
Revolu]iei a fost ieri restric]ionat.
Prim`ria Capitalei a mai demarat
un proiect \n ora[, acela de modernizare a acestei zone.
Pe perioada \n care se va
lucra, benzile de circula]ie de
l#ng` liniile de tramvai vor fi
\nchise. Circula]ia \n zona {ura
Mare - Pia]a Eroii Revolu]iei se
face doar pe o singur` band` pe
sens, iar accesul \ntre sta]ia de
metrou [i liniile de tramvai se
face printr-un tunel pietonal subA.D. ||||
teran.

SECTORUL 4 Inspectorii locali
au realizat şi pentru 2007
un program de extindere a
reţelelor de apă, canalizare,
precum şi de modernizare/reabilitare a sistemului rutier.
Sunt prevăzute lucrări noi pe
26 de străzi, la reţeaua de
apă, pe 29 de străzi pentru
extinderea canaliz`rii şi pe 88
de străzi lucrări de modernizarea sistemului rutier.

Primarul,
la audien]e
SECTORUL 6 Primarul Cristian
Potera[ \[i reia programul
s`pt`m#nal de audien]e. Cei
care doresc s` stea de vorb`
cu el pot veni la prim`rie \n
fiecare zi de mar]i, de la orele
15.00, iar joia, \ntre 10.00 [i
12.00. Edilul se \nt#lne[te cu
oamenii [i \n afara programului de audien]e, \n func]ie de
solicit`ri.
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Românii sunt cei mai
optimi[ti cet`]eni europeni

„Pesc`ru[ul” lui
{erban, la Sibiu

CERCETARE - Românii sunt
printre cetăţenii europeni cei
mai nemulţumiţi de viaţă, cred
tot mai puţin în justiţie şi consideră că schimbarea situaţiei
lor actuale depinde de instituţiile UE şi ONU, rezultă din
Eurobarometrul prezentat ieri
la Bucureşti. Potrivit sondajului
de opinie, românii au păstrat
o atitudine constantă de încredere în construcţia europeană,
procentul înregistrat fiind de 67

Se integreaz` [i
gr`dinile zoologice

NUMIRE Patricia Bugnot a
fost confirmat` oficial \n
func]ia de [ef de cabinet
al comisarului european
pentru multilingvism,
Leonard Orban. |n cel mult
o săptămână urmeaz` să
fie definitivată şi anunţată
componenţa definitiv` a
cabinetului lui Orban. Parlamentul European a aprobat,
în 12 decembrie, numirea lui
Leonard Orban în postul de
comisar european pentru
multilingvism.

la sută, a declarat însărcinatul
cu afaceri din cadrul Reprezentanţei Comisiei Europene
la Bucureşti, Giorgio Ficcarelli
(foto). Conform Raportului Naţional al Eurobarometrului, realizat în toamna anului trecut,
„satisfac]ia referitoare la via]a
de zi cu zi” \n Rom#nia este
semnificativ mai sc`zut` dec#t
\n UE (48 la sut`, \n compara]ie
cu 72 la sut`, \n statele care au
aderat \n 2004, [i 85 la sut`, \n
statele care erau membre ale
UE \nainte de aceast` dat`).
Cu toate acestea, optimismul
individual al rom#nilor este
mai ridicat dec#t \n UE (40 la
sut`, comparativ cu 31 la sut`,
respectiv 35 la sut`, \n statele
UE). Potrivit Eurobarometrului,
românii par a fi cetăţenii care se
mândresc cel mai puţin cu sta-

Foto: Rompres

CRAIOVA Grădina zoologică din parcul „Nicolae
Romanescu” din Craiova va
fi mutată pe un alt amplasament până la sfârşitul
lunii mai, întrucât cuştile în
care trăiesc animalele nu
corespund normelor impuse
de UE. Primarul Antonie
Solomon a declarat ieri că în
cazul în care animalele nu
vor fi mutate până la sfârşitul primăverii, municipalitatea riscă amenzi de până la
100.000 de lei pe zi.

Sursa: Eurobarometru

Foto: Mediafax

Ultimul Eurobarometru
lansat ieri de
Reprezentan]a Comisiei
Europene \n Rom#nia
analizeaz` opiniile
rom#nilor legate de
aderarea la Uniunea
European`.

TEATRU Premiera spectacolului „Pescăruşul” de A.P.
Cehov, în regia lui Andrei
Şerban (foto), va deschide
în acest weekend programul
teatral al Capitalei Culturale
Europene 2007. „Pescăruşul” este unul dintre cele
două spectacole montate
de Andrei Şerban în vara lui
2006, după o absenţă de
aproape 15 ani de pe o scenă
de teatru românească.

Patricia Bugnot,
şeful de cabinet
al lui Orban
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|ncep lucrările la podul Calafat-Vidin
Un nou pod al prieteniei
Durat` construcţie: mai 2007 - iunie 2010
Investi]ie: 236 mil. euro
Lungime: 1,971 km

B`rci cu motor
pentru elevi
TRANSPORT Ministrul
educaţiei şi cercetării, Mihail
Hărdău, a participat ieri,
la Tulcea, la festivitatea de
predare a zece microbuze
şcolare destinate elevilor
din zece localităţi din judeţ.
De asemenea, ministrul a
anun]at că au mai fost achiziţionate cinci bărci cu motor
şi o şalupă pentru şcolile din
Delta Dunării.

România
Calafat
Vidin

Bulgaria

Europarlamentarii
[i-au \nceput
activitatea
MANDAT Cei 35 de europarlamentari români
şi-au început activitatea la
Parlamentul European, prin
participarea la lucrările grupurilor politice din care fac
parte, urmând ca ceremonia
primirii lor oficiale în forul
european să aibă loc peste o
săptămână, în prima şedinţă
plenară din acest an.

Mar]i, 9 ianuarie 2007

INVESTI}IE Compania de
construc]ii Fomento de
Construcciones y Contratas a
ob]inut un contract \n valoare
de 116 milioane de euro pentru
realizarea podului Vidin-Calafat,
\ntre Bulgaria [i Rom#nia.
Podul, cu o lungime de 1,971
kilometri, va fi utilizat at#t

pentru traficul rutier, c#t [i
pentru cel feroviar. Costul
de realizare a proiectului de
construc]ie a podului a fost
estimat la 236 milioane de euro.
Lucr`rile de construc]ie urmeaz`
s` \nceap` \n luna mai 2007 [i
vor fi finalizate p#n` la mijlocul
anului 2010.

tutul de european, doar 44 la
sută dintre respondenţi răspunzând afirmativ la această întrebare. Cei mai încântaţi de acest
statut sunt cei care s-au integrat
în 2004, 72 la sută dintre ei

afirmând acest lucru. Raportul
prezentat ieri este al cincilea
realizat în perioada pre-aderării
[i a fost realizat pe un eşantion
de 1.047 de români.
Mihaela R`ileanu ||||

Bucure[tenii conduc \n top
STATISTIC~ Rom#nia social` este departe de a fi omogen`. Exist`
[i o Rom#nie a st`rilor de spirit regionale, puternic structurat` pe regiuni de dezvoltare. Cea mai bun` stare de spirit se
\nregistreaz` \n regiunea Bucure[ti, cu un procent de 75 la sut`
din popula]ie av#nd \ncredere \n UE, fa]` de 67 la sut` la nivel
na]ional. De asemenea, bucure[tenii se declar` mul]umi]i de
traiul zilnic (53 la sut`), fa]` de doar 48 la sut` la nivel na]ional.
Studiul mai eviden]iaz` c` locuitorii Capitalei sunt mai optimi[ti
dec#t restul popula]iei (50 la sut` fa]` de 40 procente la nivel
na]ional). Regiunile cu cea mai bun` calitate a vie]ii sub aspect
subiectiv sunt Vest [i Nord-Vest. |n schimb regiunea cea mai pesimist` asupra viitorului economic al ]`rii este cea \n care se \nregistreaz` una dintre cele mai ridicate rate de emigrare temporar`
\n str`in`tate: Nord-Est.

Rom#nia, paradisul ur[ilor
V^N~TOARE - România este ţara
în care trăiesc cei mai mulţi urşi
din Europa, aproximativ 6.700
de urşi în Munţii Carpaţi, dar şi
zeci de mii de lupi, porci mistreţi,
vulpi şi cerbi, animale care sunt
vânate de oamenii de afaceri români şi străini, relatează cotidianul francez „Liberation” \n edi]ia
de ieri.
Vânătorii din Occident nu au
mai aşteptat intrarea României
în Uniunea Europeană pentru a
veni aici să vâneze, mii de francezi, germani şi italieni participând anual la diferite vânători.
Actriţa franceză Brigitte Bardot,
o apărătoare a drepturilor animalelor, a acuzat guvernul român
că încurajează uciderea speciilor ameninţate de dispari]ie. De
asemenea, preşedintele francez

Jacques Chirac a discutat despre
această problemă cu fostul premier Adrian Năstase, exprimându-şi
îngrijorarea că turismul bazat pe
vânătoare poate provoca dispariţia anumitor specii de animale.
Cu toate acestea, conform
unui diplomat din Occident aflat
în Bucureşti, România n-ar trebui
să promoveze partidele de vânătoare drept obiective turistice. „În
societatea noastră, vânătoarea
este privită ca un act gratuit de
cruzime împotriva animalelor. Ar
fi păcat ca România, care dispune
de un potenţial turistic magnific,
să fie cunoscută în Europa numai
pentru partidele de vânătoare organizate de oameni de afaceri occidentali ce caută animale pentru
a le vâna”, a afirmat acesta, citat
de Mediafax.

Taxele de la Giurgiu, la guvern
ANALIZ~ Situaţia taxelor din Giurgiu a fost ieri discutată la guvern,
de c`tre o comisie formată din jurişti, secretarul de stat în cadrul
Ministerului Administraţiei şi Internelor, Victor Paul Dobre, şi primarul oraşului Giurgiu, Lucian Iliescu. Primul ministru C`lin Popescu
Tăriceanu a solicitat ieri o analiz` a taxelor stabilite de administraţia
locală din Giurgiu [i identificarea unei solu]ii \n cel mai scurt timp.
Premierul consideră că taxele impuse de autorităţile de la Giurgiu ar
trebui desfiinţate. De[i taxele de ecologizare şi de tranzit percepute
în vama Giurgiu au fost suspendate pe o perioadă nedeterminată,
negocierile de ieri dintre transportatori şi autorităţile locale din
Giurgiu nu s-au soldat cu o decizie definitiv`. Taxa de ecologizare,
instituită de consiliul local este unică în Europa şi variază între 45 şi
250 de lei, în funcţie de autovehicul. Autorităţile locale au declarat
că banii colectaţi prin această taxă ar urma să fie folosiţi pentru
întreţinerea infrastructurii din Vama Giurgiu.
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Vagon de metrou deraiat \n SUA
WASHINGTON - 18 persoane au
fost r`nite u[or duminic`, dup`
ce un vagon de metrou a deraiat
\n apropierea sta]iei Pia]a Mount
Vernon, din Washington.
Martorii au declarat că, la
un moment dat, cu c#teva secunde \nainte de producerea
incidentului, trenul a \ncetinit.
A urmat o zdruncinătură puternică, moment \n care garnitura
de metrou a ieşit de pe şine [i
s-a lovit de peretele tunelului. |n
cele [ase vagoane ale trenului se
aflau aproximativ 120 de persoane, potrivit washingtonpost.com.
Chiar dac` nimeni nu a fost grav
r`nit, de[i [apte persoane au fost
transportate la spital, accidentul
este unul dintre cele mai serioa-

se înregistrate în decurs de 31 de
ani, de la înfiinţarea metroului.
Cauza deraierii a rămas necunos-

Cel mai mic stat din lume
a fost scos la v#nzare
SEALAND - Cel mai mic stat din
lume, o fostă platformă militară
cu o suprafaţă locuibilă de 550
de metri pătraţi, Sealand, situat
în Marea Nordului, a fost scos la
vânzare pentru 10 milioane de
lire sterline. Principatul Sealand,
\nfiin]at \n urm` cu 40 de ani de
către excentricul britanic Roy Bates, nu este recunoscut de nicio
alt` ]ar`. În 1967, fostul maior al
armatei britanice a ocupat platforma Roughs Tower împreună
cu familia şi a declarat că aceasta
poate fi ridicată la rangul de stat
pentru că este situată în apele internaţionale. În urma unui proces

cu statul britanic, Bates a intrat în
posesia statului. În 1974, Bates,
care între timp s-a autoproclamat
„Roy de Sealand”, a adoptat mai
multe simboluri ale suveranităţii:
o constituţie, un imn naţional,
un drapel, monedă oficială („dolarul de Sealand” având aceeaşi
paritate ca dolarul american) şi
paşapoarte.
|n Sealand se poate ajunge doar pe calea aerului sau cu
ajutorul unui vapor. Principatul
oferă, potrivit proprietarilor, calităţi deosebite: „vedere infinită
asupra mării, garanţia unei linişti
||||
totale şi lipsa impozitelor”.

cută. Nu este prima dat` c#nd un
astfel de vagon deraiaz`.
Anca Petrache ||||

ară în statele americane New
York şi New Jersey a fost parţial
restricţionată, ieri, din cauza
unor scurgeri de gaze resimţite
în zonele Manhattan şi Hudson
River. „Circulaţia trenurilor a fost
suspendată în Manhattan, New
Jersey şi Hudson River, pentru
investigaţii ale departamentului
pompierilor”, a declarat purtătorul de cuvânt al companiei feroviare PATH. Potrivit postului de
televiziune CBS, mirosul puternic
de gaze a obligat autorităţile să
evacueze mai multe şcoli şi clădiri
de locuit situate în Manhattan [i
||||
\mprejurimi.

George H. W. Bush,
operat la [old
SUA Fostul preşedinte
american George H. W.
Bush, în vârstă de 82 de ani,
a fost externat din clinica
Mayo, situată în Rochester,
Minnesota, unde a fost supus
unei intervenţii chirurgicale
la şold. Bush, fost pilot în
timpul celui de-al doilea
război mondial, şi care
şi-a sărbătorit cea de-a
80-a aniversare sărind cu
paraşuta, a fost operat la 3
ianuarie.

Kate Middleton
\mpline[te 25 de ani

IERUSALIM Israelul construieşte cel mai mare avion fără pilot din
lume, care va fi utilizat în operaţiunile la mare distanţă şi pentru
distrugerea rachetelor balistice în momentul lansării, a anunţat,
ieri, un oficial din serviciile de securitate israeliene. Avionul fără
pilot, numit Eitan şi construit de compania de stat Israel Aircraft
Industries, are o întindere a aripilor de circa 35 de metri, similară
celei unui Boeing 737. Eitan urmează să efectueze primul zbor în
||||
următoarele zile.

S-a rec`s`torit la 107 ani
ABUJA - Cel mai bătrân pastor protestant din Nigeria, reverendul Samuel Akinbode Sadela, s-a recăsătorit la 107 ani, pentru a treia oară,
cu o femeie cu 77 de ani mai tânără. Reverendul a luat-o de nevastă
pe Christiana, \n v#rst` de doar 30 de ani. „Dumnezeu e forţa mea.
Sunt puternic şi plin de energie”, a spus mirele după ceremonia care
a avut loc în Lagos.
Sadela a fost căsătorit pentru prima oară între 1934 şi 1955, iar toţi
cei şapte copii din acel mariaj au murit, uci[i de so]ie. S-a recăsătorit
||||
în 1965, dar partenera lui de via]` a murit în 2001.

NEW DELHI Un leopard, vechi locatar al unei gr`dini zoologice din localitatea indian` Vadodara, a pus pe jar autorit`]ile dup` ce a fost g`sit la 100 de kilometri distan]` de parcul
zoo. Neg`sind un loc \n care s` se simt` \n siguran]`, animalul a ales s` se refugieze \n
baia unei familii din Ahmedabad. |n uralele mul]imii str#nse s` urm`reasc` deznod`m#n||||
tul acestui incident, leopardul a fost tranchilizat [i readus \n cu[ca sa din Vadodara.

Stephen Hawking va c`l`tori \n spa]iu
Stephen Hawking, profesor de matematică la Universitatea Cambridge, suferă de
la v#rsta de 21 de ani de o
afecţiune degenerativă, maladia lui Charcot, care constă
în paralizarea progresivă a
corpului şi în imposibilitatea
de a vorbi. Fizicianul se deplasează cu ajutorul unui scaun cu rotile şi comunică prin
intermediul unui computer şi
al unui sintetizator de voce.
C#nd i s-a pus diagnosticul,
medicii erau convin[i c` nu va
dep`[i v#rsta de 23 de ani. ||||

Scurgeri
de gaze \n
Manhattan
NEW YORK Circulaţia ferovi-

5

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

Record absolut la avioane

Leopard fugit de la zoo

LONDRA - Astrofizicianul britanic Stephen Hawking, care
[i-a s`rb`torit ieri cei 65 de
ani, a declarat într-un interviu pentru „Daily Telegraph”
că va efectua, \n 2009, o călătorie în spaţiu cu unul dintre primele zboruri turistice
organizate de compania privată Virgin Galactic. Conform
cotidianului, Richard Branson a promis să sponsorizeze
zborul cercet`torului. Costul
unei astfel de călătorii poate ajunge la 100.000 de lire
sterline.

www.compact.info.ro

PUBLICITATE

LONDRA Prietena prin]ului
William a fost surprins` ieri
de paparazzi din Londra,
\n timp ce mergea gr`bit`
prin capitala britanic`.
T#n`ra, care a [ocat opinia
public` refuz#nd invita]ia
reginei Elisabeta de a-[i
petrece Cr`ciunul la palat,
\[i s`rb`tore[te ast`zi cei 25
de ani.
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Produse electronice
adaptate pentru
IPTV
ALINIERE Marile companii de electronice [i-au
adaptat produsele pentru
IPTV (Internet Protocol TV
- televiziune prin internet).
Faptul c` IPTV a \nceput s` ia
amploare a f`cut ca Apple,
Microsoft [i Sony s` \[i
adapteze produsele noilor
cerin]e ale consumatorilor.
Astfel vor ap`rea consolele
Xbox 360, televizoarele ce
recep]ioneaz` IPTV [i mult
a[teptatul iTV.

Slovenia pl`te[te
cu euro
ADERARE Trecerea Sloveniei la euro de la 1 ianuarie
2007 s-a desf`[urat f`r`
dificult`]i, a fost concluzia
Comisiei Europene, dup` ce
Slovenia a devenit cea de-a
treisprezecea ]ar` din zona
euro. Pe 3 ianuarie, circa
40% din moneda na]ional`
a Sloveniei (tolarul) fusese
retras` din circula]ie, iar
pl`]ile cash în euro reprezentau 54% din toate pl`]ile
în bani ghea]`.

C#[tiguri record
la Audi \n 2006

BILAN} Divizia de automobile de lux a Volkswagen,
Audi, se aşteaptă să anunţe
nivele record de venituri
pentru anul 2006, după al
unsprezecelea an consecutiv
de creştere a vânzărilor
anuale. „Împreună cu cifra
de vânzări, 2006 va reprezenta un record absolut în
toate sectoarele”, a declarat
noul şef al Audi, Rupert
Stadler.

Firmele \[i pot
imprima singure
tipizatele
MODIFIC~RI Imprimeria Na]ional` nu va mai
avea monopol pe tip`rirea
documentelor pentru
societ`]ile comerciale,
\ncep#nd de anul acesta. Potrivit ministrului de
finan]e, Sebastian Vl`descu,
agen]ii economici vor putea
s`-[i imprime tipizatele
individual, solicit#nd de la
Ministerul de Finan]e o serie
unic` pentru companie.
Firmele vor mai fi obligate
s` anun]e c#te tipizate vor
imprima pe an.

3,38 LEI

2,60 LEI

5,02 LEI 1 franc elve]ian
1,33 LEI 1 dolar canadian
0,20 LEI 1 gram de aur

2,10 LEI
2,21 LEI
50,90 LEI

Re]eta succesului, prescris`
de magnatul Donald Trump
Donald Trump, un american de 2,6 miliarde de dolari,
este \n momentul de fa]` pre[edintele consiliului de
administra]ie al organiza]iei Trump, cea mai important`
companie de pe pia]a operatorilor hotelieri.
PORTRET - Celebrul om de afaceri, \n v#rst` de 60 de ani, pare
s` aib` totul: succes, renume,
un loc \n topul celor mai boga]i
oameni din lume (278), o so]ie
superb`, patru copii, un parfum ce-i poart` numele [i chiar
propriul show de televiziune.
Compania sa, care num`r` peste 15.000 de angaja]i, de]ine
hoteluri de lux precum Trump
Palace, Hotelul International
Trump, Seven Springs Mansion ori Plaza Hotel. Tot el este
cel care a construit renumitul
Trump Taj Mahal, cel mai luxos
cazino-hotel din lume, potrivit
siteului wall-street.ro.
N`scut \n 1946, \n Queens,
Trump a \nceput la 13 ani cursurile Academiei Militare din
New York, unde a c#[tigat mai
multe premii academice, dar
s-a eviden]iat [i \n activit`]i
sportive. Cu diplom` \n finan]e
\n buzunar, ob]inut` \n 1968,

a \nceput s` lucreze la compania imobiliar` condus` de tat`l
s`u.
Afacerile pe cont propriu lea demarat prin transformarea
caselor sale de vacan]` \n afaceri profitabile, urm#nd apoi
calea succesului. |ns` au existat
[i cobor#[uri. |n 1993, Trump
a fost aproape de faliment, din
cauza cazinourilor sale, \nglodate \n datorii. Colapsul a fost
evitat cu sprijin financiar din
partea familiei. Dup` zece ani,
Donald Trump a devenit vedeta
unui celebru reality-show, cu o
audien]` de zeci de milioane de
telespectatori. Astfel, brandul
Trump a ajuns pe eticheta unei
colec]ii de \mbr`c`minte pentru
b`rba]i (Donald J. Trump), a
unei ape minerale (Trump Ice),
pe coperta c`r]ii „How to Get
Rich”, pe sticla de vodc` Trump
sau pe revista „Trump”.
Otilia Cristea ||||

„The Apprentice” \i ofer`
c#[tig`torului „jobul vie]ii”
CONCURS Reality-show-ul, difuzat de NBC, care l-a consacrat pe
magnatul Donald Trump, se nume[te „The Apprentice” („Ucenicul”) [i este difuzat, \n aceast` perioad`, pe Antena 3. Miza concursului este o slujb` pe via]` \n compania lui Trump. Concuren]ii
sunt \mp`r]i]i \n dou` echipe [i au c#te o sarcin` s`pt`m#nal`.
Echipa mai slab` pierde s`pt`m#nal c#te un membru, iar cel
care r`m#ne ultimul c#[tig` „jobul vie]ii”. Cei care decid cine va
fi „concediat” sunt Donald Trump [i oamenii lui de \ncredere,
George Ross [i Carolyn Kepcher.

Donald Trump (st#nga), al`turi de primul „ucenic“, Bill Rancic
CELE {APTE PRINCIPII ALE LUI DONALD TRUMP
1. Trebuie s` ai din na[tere suficient` inteligen]`.
2. Trebuie s`-]i plac` ceea ce faci.
3. Nu abandona niciodat` ceea ce ai \nceput.
4. |ncrederea \n sine este cea mai important`.
5. Divide et impera – Dezbin` [i cucere[te.
6. Trebuie s`-]i p`strezi calmul \n majoritatea situa]iilor.
7. Trebuie s` fii loial.
Surs`: www.wall-street.ro

Bilete de avion mai ieftine Loganul Break va fi lansat
pe pie]ele occidentale
EXTINDERE - Dacia va lansa la
începutul acestui an modelul Logan MCV [i pe pie]ele occidentale
unde compania este prezent`.
Logan MCV a fost inaugurat
pe pia]a autohton` \n urm` cu
trei luni. Ma[ina este versiunea
break a modelului Logan în trei
volume, care poate fi configurat
în două variante, cu cinci sau cu

Banca germană
Eurohypo vine
\n Rom#nia
INAUGURARE Banca germană Eurohypo, specializată
în finanţări imobiliare şi
proiecte din sectorul public,
va deschide, în perioada imediat următoare, o
filial` \n Bucureşti, pentru
consolidarea poziţiei pe
piaţa Europei Centrale şi de
Est. Reprezentanţii băncii
au afirmat că România oferă
multe oportunităţi, în special în domeniul investiţiilor
imobiliare.

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

şapte locuri. Pre]urile vor fi apropiate de cele practicate la noi \n
]ar`, \ns` vor fi stabilite de fiecare
dealer în funcţie de piaţ`, au afirmat reprezentan]i ai companiei.
În România, pre]urile sunt
cuprinse \ntre 8.200 euro pentru
varianta Ambiance [i 11.600 euro
pentru varianta Laureate, potrivit
||||
Mediafax.

Noi recorduri la plata cu cardul
Orice avion din statele membre UE poate s` opereze liber \n Rom#nia
CONCUREN}~ - Tarifele biletelor
de avion vor sc`dea treptat, iar
calitatea serviciilor va cre[te, \n
urma deschiderii totale a pie]ei
rom#ne[ti de servicii aeriene.
De la 1 ianuarie, orice companie
aeriană cu capital majoritar european, ce respectă normele de securitate europene, poate circula
fără restricţii în România.
Astfel, concuren]a va cre[te,
iar pre]urile biletelor urmeaz`

s` scad`, a declarat ieri directorul Direcţiei Aviaţie Civilă din
Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Bogdan
Donciu, pentru NewsIn.
România a implementat deja
toate normele europene referitoare la securitatea traficului
aerian, astfel încât aderarea la
Uniunea European` va avea un
impact major asupra românilor
||||
care vor călători cu avionul.

STATISTICI - Datele referitoare
la comer]ul electronic \n perioada S`rb`torilor demonstreaz` c`
rom#nii se familiarizeaz` tot mai
mult cu plata on-line sau cu cardul, \n locul banilor cash. Astfel,
numărul tranzacţiilor cu cardul
procesate prin sistemul ePayment
a ajuns la aproape 10.000 în luna
decembrie a anului trecut, conform Amos News.
Aceast` cifr` depăşe[te cu
mai mult de 1,5 ori cifra echivalentă a anului 2005. Raportat la
media lunară a primelor 11 luni

din 2006, luna cadourilor a înregistrat o creştere de aproximativ
||||
140 de procente.
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Chivu, la Real sau \nc` cinci ani la Roma?
DISCU}II - Real Madrid a pierdut
duminic` sear` partida sus]inut`
\n deplasare cu La Coruna, scor
0-2, iar ieri Fabio Capello a fost
b`gat \n [edin]` de pre[edintele
Calderon. Tehnicianul madrilen
a pus ultimele dou` \nfr#ngeri
(0-3 acas` cu Huelva [i cea de duminic`) pe seama jocului slab al
mai multor fotbali[ti: „Unii dintre
ei nu au presta]iile a[teptate, iar
ap`rarea gafeaz` mult”.

Cap de list`
Foto: Rompres

Se pare c` la [edin]a fulger
desf`[urat` ieri la baza sportiv`
de la Valdebebas (l#ng` Madrid),
Capello a readus \n discu]ie numele lui Cristi Chivu, pe care
\l apreciaz` foarte mult. Pus \n

capul listei de transfer`ri
chiar de pre[ e d i n te l e
Calderon,
Chivu este
\n viziunea
madrilenilor omul
potrivit pentru a
redresa
situa]ia
actual`.
De[i interesul
Realului este cunoscut, p#n` \n
prezent ace[tia nu
au f`cut niciun pas
pentru a-l aconta pe
Chivu. Duminic` \ns`,
pe site-ul sportal.it,
impresarul funda[ului
rom#n, Andrea Pretti,

a declarat c` are \n program o
vizit` la Madrid, oficialii de la
Real dorind s` discute despre
mutarea lui Cristi pe „Bernabeu”.

Chivu ar putea
prelungi pe 5 ani cu
AS Roma
Asear`, \n ciuda
dispozi]iei lui Pretti
de a trata cu Real,
Chivu [i-a exprimat \nc` o
dat` dorin]a de a r`m#ne
la Roma, unde diriguitorii din capitala Italiei \i
propun un nou contract,
pe cinci ani, astfel c` impresarul s`u va fi nevoit
s`-i refuze pe madrileni. ||||

Pre[edintele FIFA le-a cerut scuze italienilor

Ganea \n alb-vi[iniu

GRE{EAL~ Joseph Blatter şi-a cerut scuze, ieri, la Roma, faţă de
componenţii naţionalei Italiei pentru absenţa sa de la ceremonia
de decernare a trofeului după finala Cupei Mondiale, din 9 iulie
2006. Elveţianul, care i-a oferit un premiu lui Gianluigi Buﬀon,
s-a întâlnit cu jucătorii italieni în cadrul unei ceremonii la care
campionii mondiali au fost decoraţi cu titlul de „Cavaler“, una
dintre cele mai înalte distincţii civile în Italia.

PE SCURT ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liga I \ncepe
pe 24 februarie
PROGRAM Dup` ce, \n ultimele zile, mai multe echipe
din prima lig` s-au ar`tat
surprinse de vestea c` sezonul
de prim`var` va \ncepe pe 24
februarie (\n loc de 3 martie),
ieri, Federa]ia Rom#n` de
Fotbal a confirmat data de start
a competi]iei interne. Aceasta
este 24 februarie, ultima etap`
a returului fiind programat` pe
26 mai. Sferturile de finală ale
Cupei României sunt programate pentru 28 februarie;
semifinalele, pe 18 aprilie, iar
finala, pe 23 mai.

Dorinel Munteanu
e liber s` joace

kany şi am decis să ne retragem
din toate acţiunile contra lui
Dorinel. Oricum nu am fi primit
banii de la el”, a spus Mureşan.
Întrebat dacă decizia a fost
influenţată de selecţionerul
Pi]urcă, Mure[an a negat: „Nu
ne-a influenţat nimeni. Îi dăm
dezlegarea lui Dorinel şi poate
să joace chiar şi împotriva
noastră”.

PREZENTARE
- Transferul
iernii, Ganea la Rapid, a
fost prezentat ieri oficial de
gruparea din Grant, R`zvan
Lucescu fiind prezent la
eveniment. De[i se spunea c`
Ganea a fost adus tocmai pentru a tulbura vestiarul „feroviarilor”, cei doi au z#mbit
la conferin]a de pres`, iar
golgeterul campionatului a declarat c` accept` concuren]a
din ofensiv`.
„Ganea va aduce un plus
Rapidului, sperăm că ne va ajuta să ne îndeplinim obiectivele
de a câştiga Cupa României
şi de a ocupa locul doi. Pentru acest lucru aveam nevoie
de Ganea“, a spus antrenorul
Răzvan Lucescu.

Gyenes, locul 52
RALIU Sportivul român
Emanuel Gyenes a ocupat locul
52 la categoria moto în etapa
a treia a Raliului Dakar 2007,
desfăşurată, ieri, între Nador
şi El Rachidia, pe parcursul a
648 kilometri, [i ocup` pozi]ia
a 58-a la general. La categoria
moto, etapa a fost câştigată de
spaniolul Marc Coma. La categoria auto, a treia etapă a fost
câştigată de echipajul Giniel
De Villiers/Dirk von Zitzewitz,
urmat de Carlos Sainz/Michel
Perrin şi francezii Stephane
Peterhansel/Jean-Paul Cottret.

Ironicul R`zvan
Pe parcursul conferin]ei de
pres`, tehnicianul rapidist a fost
luat la \ntreb`ri de jurnali[ti
[i a recunoscut c` sper` ca
armeanul Karamyan s` r`m#n`
\n Giule[ti.
Tehnicianul a avut o reacţie
ironică în momentul în care

Foto: Mediafax

Safina [i Ljubicici,
primii lideri

RENUN}ARE Preşedintele
lui CFR Cluj, Iuliu Mureşan, a
declarat că va renun]a la toate
litigiile cu Dorinel Munteanu.
„Am discutat cu patronul Pasz-

TENIS Jucătoarea rusă de tenis
Dinara Safina, care a câştigat
săptămâna trecută turneul de
la Goald Coast, este primul
lider al clasamentului WTA în
2007, fiind urmat` de Jelena
Jankovici [i Martina Hingis. La
b`ie]i, primul lider al anului
este croatul Ivan Ljubicici, care
a câştigat săptămâna trecută
turneul de la Doha. Ljubicici
este urmat \n clasament de Novak Djokovici [i Xavier Malisse.

Ganezul revine la Rapid dup` [ase ani [i jum`tate
directorul general al FC Rapid,
Constantin Zotta, a dezminţit
că persoane din conducerea
clubului negociază cu antrenorul Ioan Andone. „Oricum, negocieri cu antrenorii
la Rapid vor fi săptămânal“, a
spus râzând Lucescu.
Ciprian Voiculescu ||||

Va[tag vrea pre[edin]ia
Federa]iei Rom#ne de Box

Foto: Mediafax

SMS NEWS |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HANDBAL — Na]ionala masculin` a Rom#niei a c#[tigat
duminică, în deplasare, cu scorul de 30-24 (17-16), partida cu
Bulgaria, contând pentru grupa a III-a de calificare în playoﬀ-ul Campionatului European din 2008. Următoarea partidă
a României va avea loc pe 12 ianuarie, la Tbilisi, în compania
Georgiei.
FORMULA 1 — Echipa Ferrari îşi va prezenta noul monopost
pentru Campionatul Mondial de Formula 1, duminică, 14
ianuarie. Prezentarea va avea loc pe circuitul privat de la
Fiorano, din apropierea sediului scuderiei de la Maranello. A
doua zi, brazilianul Felipe Massa va realiza primele teste pe
noul monopost.

Foto: Mediafax

Atacantul venit de la
Dinamo va purta la Rapid
tricoul cu num`rul 19. El a
admis c` titlul este jucat
[i a declarat c` accept`
concuren]a din atacul
giule[tean.

ALEGERI - Fostul antrenor coordonator al lotului naţional de
box, Francisc Vaştag (foto), şi-a
depus, ieri, candidatura pentru
preşedinţia Federaţiei Române
de Box, la alegerile programate
pe data de 28 ianuarie. Vaştag
îi va avea contracandidaţi pe
fostul preşedinte Rudel Obreja
şi pe preşedintele Box Club Locomotiva 009 Bucureşti, Nicolae
Ghiţă. Acesta din urm` se laud`,
\n CV-ul ata[at candidaturii, c`
are „cele mai mari conturi bancare din Germania“, pe care le
poate accesa însă doar începând
din decembrie 2007, [i din care
vrea s` sprijine financiar boxul
||||
rom#nesc.

Ţinând cont de
diferenţa de puncte
dintre Dinamo şi Rapid,
lupta pentru titlu în ceea
ce ne priveşte e terminată.
R`m#ne s` lupt`m
pentru locul al doilea
Ionel Ganea

Cotidian
sportiv gratuit
\n Portugalia
LANSARE Un grup de investitori americani au pus bazele
primului cotidian gratuit cu
profil sportiv din Portugalia,
„Diario desportivo”, acesta
ap`r#nd ieri pentru prima dat`.
Distribuit \n Lisabona [i Porto
\n transportul \n comun, pe
stadioane [i \n supermarketuri,
jurnalul cu tiraj de 100.000 de
exemplare va ap`rea de luni
p#n` vineri. Cu o redac]ie de
doar 12 jurnali[ti [i cu o concuren]` format` din „Record”,
„A Bola” [i „O Jogo”, ziarul
gratuit \[i propune o audien]`
de 1,2 milioane de cititori pe
edi]ie p#n` \n aceast` var`. ||||
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Probleme
cu Bangoura

L-au deochiat pe Andrey
Considerat de oficialii
steli[ti drept viitorul titular
\n na]ionala Braziliei,
portarul Andrey s-a
accidentat dup` doar 15
minute de antrenament.
Cu sau f`r` brazilian,
obiectivul Stelei r`m#ne
calificarea \n Liga
Campionilor.

Ne[u [i Opri]a, absen]i
Dup` ce au f`cut vizita
medical` ieri diminea]`, steli[tii
s-au reunit \n Ghencea, de la
primul antrenament al anului

Indiferent cât de
grav este accidentat
portarul brazilian şi cât
de mult va lipsi, noi
vom semna în aceleaşi
condiţii contractul cu
Andrey
Gigi Becali

Foto: ProSport

GHINIONIST - A[teptat duminic` de o armat` de jurnali[ti,
preluat cu ma[ina personal` de
MM Stoica, portarul brazilian
Andrey Nazario Afonso nu s-a
bucurat prea mult de primele
mi[c`ri pe gazonul din Ghencea. Ieri dup`-amiaz`, brazilianul a rezistat doar 15 minute
la primul antrenament oficial al
Stelei.
Dup` o s`ritur`, Andrey a
c`zut secerat, el acuz#nd dureri
la genunchiul st#ng. Imediat,
l#ng` el [i-au f`cut apari]ia
Mihai Stoica [i impresarul s`u,
precum [i echipa medical`. Andrey a r`mas pe teren cu capul
\n palme, el put#nd rata din
cauza accident`rii cantonamentul din Italia al Stelei.

Brazilianul (primul din dreapta) a cedat dup` doar 15 minute de efort, spre disperarea staﬀului tehnic
lipsind doar Ne[u [i Opri]a,
ambii afla]i \n recuperare. Nici
Carlos nu a fost prezent, \ns`
acesta se va desp`r]i de Steaua,
clubul neav#nd vreo preten]ie
financiar` \n cazul unui transfer al portughezului. La [edin]a
de preg`tire a fost prezent [i
mijloca[ul Marius Croitoru,
cealalt` achizi]ie a Stelei din
aceast` iarn`.
Ciprian Voiculescu ||||

Oli: „Primul obiectiv este Liga Campionilor”
PLANURI La conferin]a de pres` de ieri, Cosmin Ol`roiu a vorbit
despre obiectivele Stelei din acest an. „Primul este participarea
din nou în Liga Campionilor. Al doilea obiectiv este Cupa UEFA.
Avem o misiune foarte grea cu FC Sevilla, trebuie să ne jucăm
şansa, chiar dacă avem cel mai dificil adversar. Dac` trecem de
Sevilla, putem discuta de câştigarea Cupei UEFA”, a spus Ol`roiu,
care a comentat [i un eventual transfer al lui Dic`: „E o singur`
ofert`, \ns` Dic` este un juc`tor esen]ial pentru noi. În momentul
în care ar pleca, probabil am juca cu un al doilea vârf sau cu trei
vârfuri, am fi o echipă mai agresivă, poate şi mai dinamică”.

Fanii dinamovi[ti vor s` cotizeze
pentru modernizarea stadionului
INI}IATIV~ - Suporterii dinamovişti au demarat, prin intermediul internetului, un
plan de acţiune în vederea modernizării
stadionului din Şoseaua Ştefan cel Mare,
intenţionând chiar să contribuie cu bani
pentru ca echipa antrenată de Mircea Rednic să poată evolua acasă în meciurile din
Liga Campionilor.
De asemenea, zvonurile conform
cărora Dinamo nu ar juca pe teren pro-

priu meciurile din Liga Campionilor, în
cazul în care ar câştiga campionatul, i-a
determinat pe administratorii site-ului
htttp://www.dinamomania.net să înceapă
strângerea a mai mult de 10.000 de
semnături pentru o petiţie care urmează
să fie înaintată ministrului administraţiei
şi internelor Vasile Blaga, Primăriei Municipiului Bucureşti, conducerii CS Dinamo
||||
şi FC Dinamo.

Franziska van Almsick
a devenit mamă

EVENIMENT - Înotătoarea germană Franziska van Almsick, în vârstă de 28 de
ani, a devenit pentru prima oară mamă,
dând naştere unui băieţel care va fi numit Hugo. Franziska van Almsick nu a
făcut public multă vreme faptul că este

însărcinată, rezumându-se să declare:
„Vor apărea schimbări în viaţa mea şi sunt
nerăbdătoare să le trăiesc”. Tatăl copilului
este prietenul înotătoarei, Jurgen Harder,
un antreprenor din Heidelberg în vârstă de
||||
47 de ani.
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DINAMO Antrenorul Mircea Rednic a declarat, ieri,
că gruparea de liga a doua
engleză Stoke City nu mai
este dispusă să-l împrumute
pe atacantul din Guineea,
Sambegou Bangoura, singura
variantă viabilă de a-l obţine
pe fotbalist fiind transferul
definitiv. Cum suma solicitat`
de englezi sare de un milion
de euro, tehnicianul apreciaz`
c` transferul este \n impas.
„Jucătorul vrea să vină la
Dinamo, numai că englezii nu
mai vor să-l împrumute, vor
să-l vândă definitiv. Din cauza
faptului că s-a scris atât de
mult despre faptul că Dinamo
îl vrea pe Bangoura, a căzut
totul în ceea ce priveşte un împrumut al său”, a spus Rednic.
Dinamo se va reuni ast`zi, la
ora 10.00, singurele nout`]i
fiind un portar [i un stoper
din Letonia, funda[ul Homei [i
||||
mijloca[ul B`lace.

Benfica, egal
cu Bayern
ADVERSAR Aflat` la Dubai, pentru
un mini-turneu demonstrativ al`turi de Lazio, Olympique
Marseille [i Bayern München,
viitorul adversar din Cupa UEFA al
dinamovi[tilor, Benfica Lisabona,
a remizat ieri cu Bayern, scor 0-0,
dup` un meci atractiv. |n cealalt`
partid` a turneului, Lazio a \nvins
pe Olympique Marseille cu scorul
||||
de 3-1.

10

www.compact.info.ro

BLITZ ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

PEOPLE

Mar]i, 9 ianuarie 2007

„Monica B#rlădeanu e
Cristi Puiu se consideră incapabil de a face filme cu succes
la public, deşi pelicula sa, „Moartea domnului Lăzărescu”,
s-a bucurat de apreciere atât în rândurile criticilor, cât şi
în cele ale publicului.

Actriţa de origine franceză EVA GREEN, cea mai recentă „Bond
Girl", din filmul „James Bond - Casino Royale", se numără printre
nominalizaţii la Rising Star, informează bbc.co.uk. Cu aceast`
distincţie sunt recompensate tinerele talente în cadrul ceremoniei de decernare a premiilor BAFTA, programată pe 11 februarie.
Câştigătorul este ales în urma voturilor publicului, transmise online sau prin SMS.

PE SCURT |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napalm Death, concert la Bucure[ti
Trupa britanică NAPALM DEATH, activă de peste 20 de ani pe
scena metalului extrem, va concerta pe 25 ianuarie, \ncep#nd
cu ora 19.00, în sala mare a Casei de Cultură a Studenţilor din
Bucure[ti. Evenimentul va fi deschis de formaţiile Protest Urban
din Constanţa şi Accident şi Life in Tokyo, amândouă din Republica
Moldova. Primii 250 de fani pot cumpăra bilete cu 45 de lei, restul
costând 55 de lei.


Angelina Jolie o critic` pe Madonna
Actriţa americană ANGELINA JOLIE a atacat-o în
mod direct pe Madonna, declarând că procesul prin care cântăreaţa doreşte să adopte un
băieţel din Malawi este „ilegal", informează
dailymail.co.uk. Jolie, mamă adoptivă a doi
copii, a declarat într-un interviu pentru revista
franceză „Gala“ că Madonna nu ar fi trebuit
niciodată să viziteze o ţară săracă africană cu
singurul scop de a „alege" un copil.


Audienţele TV, m`surate de GfK România
Compania GfK a fost desemnată câştigătoare a licitaţiei pentru
măsurarea, în perioada 2008 – 2012, în exclusivitate, a audienţei
televiziunilor din România, a anunţat, ieri, într-o conferinţă de
presă, Ralu Filip, preşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA). Prezentarea ofertelor a început anul trecut cu oferta
companiei Mediaresearch din Cehia, a continuat cu TNS-AGB International, măsurătorul actual al audienţei, şi cu GfK.

pentru că este o actriţă foarte
bună, punct! Nu comentez.
- A reuşit pelicula să
schimbe ceva din mentalitatea oamenilor?
Cred că oamenii doar au
constatat faptele şi asta e
tot. Filmele au efect asupra
celor care sunt deja câştigaţi
de partea Binelui, ca să mă
exprim ca în „Star Wars“.
A existat un om care făcea
miracole şi asta nu i-a făcut
pe oameni mai buni. Dacă
un miracol nu te trezeşte
din amorţire, atunci cum ar
putea-o face un film?
Iulia Roman ||||

Marea reuşită
a filmului «Moartea
domnului Lăzărescu»
este că a fost o
producţie autohtonă
de la cap la coadă,
o peliculă realizată
integral cu bani
româneşti
Cristi Puiu

Foto: Cristian Simion

Eva Green, nominalizată la premiile BAFTA

- De ce crede]i c` nu pute]i
face filme cu succes la public?
- Chiar dacă „Moartea
domnului Lăzărescu” a fost
filmul cu cel mai mare succes în 2005, acest succes este
foarte discutabil şi nesemnificativ. Filmul a costat în jur
de 400.000 de euro. Pentru
a recupera această sumă ar fi
trebuit să avem aproximativ
un milion de spectatori, iar
noi am avut doar 28.000.
- Dacă domnul Lăzărescu
moare, mai există speranţă
pentru societatea bolnavă?
Filmul este într-adevăr
pesimist. Nu ştiu răspunsul. E
o întrebare care a dat şi va da
de furcă în continuare oamenilor. Rolul filmelor nu este
de a da răspunsuri la marile
întrebări ale oamenilor, ci de
a ridica întrebări.
- Dacă sunteţi atât de exigent cu colegii de breaslă,
pe nedrept premiaţi de CNC,
cum vă explicaţi că Monica
Bârlădeanu joacă alături de
actori consacraţi?
Am distribuit-o pe Monica

La concursul CNC, scenariile înscrise de

Teo are planuri
mari \n 2007

Filme de Oscar la PRO TV
NOUTATE - Mari succese de boxoffice, printre care se \nscriu şi
mai multe producţii premiate cu
Oscar sau Globul de Aur, vor fi difuzate de PRO TV în 2007. Printre
acestea se num`r`: „O fată de milioane“, distinsă cu patru premii
Oscar şi două Globuri de Aur,
„Sin City“, „Troia“, „Misterele fluviului“, un thriller care a câştigat
două premii Oscar şi două
premii Globul de Aur, „Crash
– Poveşti din L.A“ , cel mai bun
film al anului 2006 în viziunea

Academiei Americane de Film,
„Terminalul” [i altele. Pentru
genul comedie, postul din Pache
Protopopescu aduce una dintre
cele mai reprezentative producţii
ale genului, „Al naibii tratament!”
cu Adam Sandler şi Jack Nicholson.
Un alt succes de box-office
programat de PRO TV este „Shrek
2”, un film de animaţie de două
ori nominalizat la Oscar şi la
Globul de Aur, cu un uriaş succes
||||
de încasări.

Foto TV mania


„Apocalypto“, lider de box-oﬀice
[i \n Rom#nia
Dup` ce a fost lider de box-oﬃce \n Statele Unite, unde dup`
primul weekend s-a bucurat de \ncas`ri de aproximativ 14.2
milioane de dolari, \n Romania pelicula APOCALYPTO a adus \n cinematografe \n numai trei zile aproape 13.000 de spectatori. Cu un
buget estimat la 40 de milioane de dolari, „Apocalypto“ reprezint`
filmul de revenire a lui Mel Gibson \n calitate de regizor.


Andra, primul album de muzic` popular`
ANDRA [i fratele ei S`ndel (foto) vor fi protagoni[tii unui proiect muzical. Solista de numai
20 de ani va lansa \mpreun` cu fratele ei primul
album de muzic` popular` din carier`. „De la
frate la sor`” este titlul noului material realizat
\mpreun` cu MediaPro Music, care va ap`rea
pe pia]` la sf#r[itul acestei luni. Cele 14 melodii
sunt inspirate din zona Banatului, unde Andra [i
S`ndel s-au n`scut [i au copil`rit.


Jennifer Aniston, mam` adoptiv`
Actriţa JENNIFER ANISTON a declarat recent c` inten]ioneaz` s`
adopte un copil. Potrivit revistei „National Enquier", vedeta, \n
v#rst` de 37 de ani, a declarat c` este destul de afectat` de recenta
desp`r]ire de actorul Vince Vaughn [i c` se g#ndeşte serios să
adopte un copil abandonat.

Telespectatorii vor putea vedea \n cur#nd personajele din „Shrek 2“

PROIECTE - După un an destul de
agitat, Teo Trandafir şi-a petrecut
Crăciunul în familie. De Revelion a ap`rut la Realitatea TV,
alături de Dan Chişu, iar după
Sărbători şi-a luat un mic concediu, plecând în străinătate.
Ce îşi doreşte Teo pentru 2007?
„Să-mi fie sănătoasă fata, să pot
conduce Romantica, primul post
de televiziune la care m-aş uita
şi eu 24 de ore din 24, pe care îl
lansăm în martie, şi să fac în aşa
fel încât oamenii care lucrează la
el să fie fericiţi”, poveste[te Teo
\n interviul publicat \n ultimul
num`r al revistei „TV mania“. Şi
încă ceva, mai adaugă vedeta:
„să încep să spun întocmai ceea
ce gândesc. Cam asta…”.
Teo a început anul cu mult
optimism şi promite că nu va
dura mult până când va putea fi
v`zut` din nou în show-ul pe care
||||
îl pregăteşte la Romantica.
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o actriţă bună, punct!”
Cristi Puiu
renunţă la
banii publici
ATITUDINE Cineastul premiat
la Cannes a stârnit un
adevărat scandal când
a declarat că va boicota
permanent concursul de proiecte organizat de Centrul
Naţional al Cinematografiei.
Mai mult, Cristi Puiu renunţă
şi la finanţarea primită
în 2005, pentru proiectul
„Hrană pentru peştii mici".
Regizorul îşi motivează
atitudinea prin faptul
că „deciziile juriului au
fost luate la întâmplare".
Spre indignarea regizorului, pe lista câştigătorilor
desemnaţi de CNC se află
regizori, precum Sergiu
Nicolaescu, care în ultima
vreme nu au realizat niciun
film de luat \n seam`. Cristi
Puiu a înscris la concursul
CNC din 2006 două scenarii nefinalizate, pentru a
obţine credite, dar niciunul
dintre acestea nu a trecut de
selecţia comisiei. La rândul
său, Eugen Şerbănescu, directorul general al Centrului
Naţional al Cinematografiei,
consideră exagerată reacţia
lui Cristi Puiu şi speră că regizorul va reveni asupra ei.
Cristi Puiu, „După blocuri" şi „Tanti Geta", au primit notele 5.75, respectiv 5.50

Mihai Trăistariu, cea mai bună
voce masculină de la Eurovision
SUCCES - Mihai Trăistariu a fost
invitat \n Germania, la Hamburg, pentru a i se \nm#na pe 20
ianuarie, titlul de „Cea mai bună
voce masculină” de la Eurovision.
Distinc]ia este acordat` pe baza
voturilor fan-cluburilor Eurovision şi ale unor asociaţii implicate
în promovarea evenimentului.
Potrivit reprezentanţilor cântăreţului, în urma numărării celor
peste 400.000 de voturi, exprimate pe parcursul a trei luni, Mihai
a câştigat titlul de „Cea mai bună
voce masculină din istoria concursului”, locul 2 a fost obţinut de
un solist din Bosnia, iar pe locul
3 s-a situat un turc de origine
spaniolă.
Cântăreţul va primi cu aceast`
ocazie o medalie. În urma punctajului-record obţinut la Eurovision
2006 (172 de puncte), România
a trecut pe locul 18 în topul celor
2.500 de melodii cântate la cele 51
de ediţii ale concursului, iar primii
20 de interpreţi primesc câte o
medalie. De asemenea, vizitatorii
site-ului www.esctoday.com au
votat „Tornero“ ca fiind „Cântecul
anului” la Eurovision 2006. L.D. ||||

|n cadrul ceremoniei de la Hamburg, solistul
va sus]ine un scurt recital

„Anatomia lui Grey” vine la TVR 1
SERIAL - TVR 1 a pregătit telespectatorilor
un nou serial de succes pentru începutul
acestui an. Este vorba despre „Anatomia
lui Grey“ (Grey's Anatomy), o producţie
S.U.A. 2005, care va fi difuzat` \ncep#nd
de azi de la ora 21.50. Serialul surprinde
povestea dramatică a unui grup de cinci
chirurgi, care se zbat pentru slujbă şi pentru viaţa personală în mod constant. Seria
îi are în distribuţie pe internii, rezidenţii

şi asistenţii Ellen Pompeo (Dr. Meredith
Grey), Patrick Dempsey (Dr. Derek Shepherd), Sandra Oh (Dr. Cristina Yang), T.R.
Knight (Dr. George O'Malley). „Anatomia
lui Grey“ a câştigat un premiu Globul de
Aur, pentru cea mai bună actriţă în rol secundar - Sandra Oh, un Premiu Emmy şi
nu mai puţin de 16 nominalizări în cadrul
aceloraşi importante gale, la diverse alte
L.D. ||||
categorii.
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Kylie Minogue, cea mai
stilată femeie din lume
APRECIERE - Cântăreaţa australiană Kylie
Minogue a fost numită „Cea mai stilată femeie din lume” de către ediţia britanică
a revistei „Glamour”. Solista a surclasat
celebrităţi precum Kate Moss, situată
abia pe poziţia a patra a clasamentului,
şi Victoria Beckham, care a ocupat locul
doi în top.
„Am văzut o Kylie mai nouă şi mai blândă“, a motivat această alegere Jo Elvin, editorul revistei. Acesta a lăudat stilul solistei,
pe care l-a apreciat drept „personal şi
clasic“, unul cu care foarte multe dintre
femei se identifică.
Deoarece imaginea lui Kylie şi preferinţele solistei în materie de modă
se bucură de atâta apreciere, muzeul londonez „Victoria&Albert
Museum“ va găzdui, în luna
februarie, o expoziţie dedicată
artistei, potrivit site-ului contactmusic.com. Printre exponate, vizitatorii vor putea
admira costumele de scenă
ale interpretei şi fotografii
ale acesteia din întreaga
sa carieră.
Conform aceluiaşi clasament, Gwen Stefani şi
actriţele Sienna Miller
şi Rachel Bilson au fost
apreciate drept bine
îmbrăcate, în timp ce
vedete precum Beyonce, Britney Spears şi
fotomodelul Jordan
s-au numărat printre
vedetele cu cel mai
prost gust în materie
de modă. Iulia Roman ||||
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Telefon McLaren
Mercedes

MODEL Pasiona]ii de Formula 1 din Spania abona]i
la Vodafone au motive reale
de bucurie. Operatorul va
pune \n v#nzare telefonul
mobil Sharp McLaren Mercedes 770SH, pentru a marca
trecerea pilotului Fernando
Alonso de la echipa Renault
la McLaren Mercedes \n
sezonul 2007. Telefonul are
o camer` foto de 1.3 MP,
MP3 player, miniSD card
slot [i USB. Dimensiuni:
101x49.9x17.1mm, 110g.

Ochelarii cu video-proiector

VIZUAL - Compania israeliană Lumus a realizat un video-proiector
miniatural care transformă lentilele ochelarilor normali într-un
ecran video personal. Tehnologia,
care putea fi văzută până acum
numai în filme precum „Mission:
Impossible“, proiectează pe lentile o imagine video care nu poate
fi văzută de altcineva în afară de
persoana care poartă ochelarii
respectivi.
Ochelarii high-tech pot fi
folosiţi ca ochelari normali,
însă atunci când li se accesează
funcţia specială crează o imagine

pe care ochii o percep în acelaşi
fel ca pe cea pe care o pot vedea
la un televizor cu diagonală mare
aflat la trei metri distanţă. Singura diferenţă dintre aceşti ochelari
şi cei normali este o cutiuţă mică
de culoare neagră ataşată de unul
dintre braţele laterale prin intermediul căreia se recepţionează
semnalul video, care este proiectat apoi pe lentile. Compania
a fost deja contactată de mai
mulţi fabricanţi importanţi de
telefoane şi dispozitive mobile şi
se aşteaptă ca produsul să iasă pe
||||
piaţă în 2007.

Alian]` \n
domeniul hard
discurilor

ACORD Cei mai mari
produc`tori de hard discuri,
Hitachi, Samsung, Seagate
Technology şi Toshiba, [i-au
unit for]ele \ntr-o alian]`
numit` Hybrid Storage Alliance. Scopul acesteia este
de a promova tehnologia
hibrid` care combină capacitatea ridicată şi eficienţa
de cost a hard discurilor cu
viteza de răspuns, consumul redus de energie şi
durabilitatea, caracteristice
memoriilor flash.

Investi]ii de
10 milioane € \n IT
FONDURI Banca European`
pentru Reconstruc]ie [i
Dezvoltare (BERD) va investi
10 milioane de euro \n companii din domeniul IT din
Rom#nia [i Bulgaria, prin
intermediul unui fond de
investi]ii, potrivit site-ului
BERD. Fondul, care va purta
numele NEVEQ, \[i propune
s` str#ng` \n total 40 de
milioane de euro, care vor fi
investi]i \n companii mici [i
mijlocii furnizoare de servicii
[i programe IT.

NOU - Sony Ericsson a prezentat de cur#nd
noul model de telefon Walkman W200. Acesta poate stoca până la 37 de piese (sau aproximativ patru albume) şi, atunci când vrei o
schimbare, radioul FM îţi permite să te conectezi imediat şi să asculţi emisiunea ta preferată.
W200 este nu numai un music player, dar şi
un telefon multimedia. Dispune de o cameră
VGA cu zoom digital 4x şi are un album foto
integrat pentru a stoca fotografii. De
asemenea, funcţia de mesaje video
este completă, oferind navigare
HTML totală pe internet şi aplicaţii
cum ar fi push e-mail şi sincronizare
cu PC-ul. Produc`torii promit c` telefonul
Walkman W200 va fi disponibil \n magazine
||||
din martie 2007.

S-a lansat
traducătorul
vocal simultan

Laptopurile vor
func]iona opt ore
INVEN}IE Cercet`torii de
la Samsung au anun]at
realizarea unei noi tehnologii pentru alimentarea
laptopurilor, numit` Direct
Methanol Fuel Cell (DMFC).
Acesta va permite notebook-urilor s` func]ioneze
f`r` \ntrerupere aproximativ
opt ore. Finlandezii de la
Nokia [i-au ar`tat interesul
pentru aceast` tehnologie,
dorind s` realizeze astfel
de acumulatori pentru
telefoanele mobile.

multimedia

Ochelarii pot fi conecta]i la media playere portabile

POLIGLOT Compania americană
SpeechGear a prezentat recent,
în cadrul unui cunoscut târg
anual de electronice, un program
capabil s` traduc` în mai multe
limbi diferite în timp real. Acesta,
denumit Compadre Interact,
poate fi instalat pe computerele
obişnuite şi permite utilizatorului să vorbească aparatului şi
să audă traducerea. Programul
poate repeta sau reface expresiile
pe care nu le-a tradus corect în
prima fază, spre deosebire de alte
programe de traducere aflate în
prezent pe piaţă care se limitează
la o listă de fraze tip, care corespund unor tipologii de traducere.

Nokia a v#ndut
bine \n 2006
CIFRE - Nokia, cel mai mare producător de telefoane mobile la
nivel mondial, a vândut aproape
40 milioane de terminale multimedia şi aproximativ 70 milioane
de telefoane cu player muzical în
2006, a anunţat grupul finlandez.
Piaţa pentru „telefoane inteligente“ a urcat la 90 de milioane
de unităţi în 2006 şi ar putea
avansa până la 250 de milioane
de dispozitive în 2008, potrivit
Nokia. Grupul finlandez este
liderul pieţei mondiale a terminalelor mobile, estimată la un
miliard de unităţi anual, cu o cotă
||||
de circa 35%.

CD-ul, pe cale de dispari]ie
Compact Discul (CD), unul
dintre cele mai populare
suporturi pentru muzic`
\n anii '90, a devenit
o tehnologie dep`[it`.
Locul s`u a fost luat de
formatul digital.
MUZIC~ - De la apari]ia sa \n
1996 formatul MP3 a \nceput
s` c#[tige tot mai mult teren \n
fa]a CD-ului, un rol important
av#ndu-l apari]ia \n acela[i
an a Winamp-ului cel mai popular program de redare a
muzicii digitale. Formatul digital a influen]at [i continu` s`
influen]eze foarte mult v#nzarea de CD-uri. CD-ul a ap`rut
\n anii '90 [i ast`zi este din ce
\n ce mai pu]in folosit ca suport
pentru ascultarea muzicii fiind
\nlocuit cu formatul digital
MP3.
Conform unui raport de
cercetare al companiei Nielsen
Soundscan, muzicienii americani au vândut cu 4,9% mai
puţine albume pe suport clasic de tip CD sau pe internet
în 2006, comparativ cu 2005.
Vânzările de melodii în format
digital au crescut \n schimb cu
60%, iar numărul de albume
digitale vândute s-a dublat comparativ cu 2005.
Schimbarea de la CD la MP3
nu este numai una de format,
dar [i de genera]ii. Circa 25%
din cump`r`torii de muzic` pe
CD fac parte din segmentul de
v#rst` 45-50 de ani. Cel`lalt
segment important de clien]i

CD-urile vor deveni \n cur#nd obiecte de colec]ie asemenea discurilor vinil
este reprezentat de tineri care
sunt mari consumatori de muzic` \n format digital. Utilizatorii de MP3 playere sunt, \n general, tinerii \ncep#nd cu v#rsta
de 16 ani, activi [i pasiona]i de
tehnologie. Playerele digitale
au mare succes [i \n r#ndul utilizatorilor de calculatoare, care
folosesc func]ia de stocare a
playerelor \n locul CD-ului sau
a dischetelor. Bogdan Biszok ||||

DVD-ul se lupt` cu internetul
SCHIMBARE DVD-ul, ap`rut cu mai bine de 10 ani \n urm`, prime[te \n ultimul timp tot mai multe semnale de alarm` din partea
internetului. Companii precum Wal-Mart [i BitTorrent au decis s`
comercializeze filme pe site-urile proprii. Wal-Mart, cel mai mare
retailer din lume [i, \n acela[i timp, cel mai mare comerciant de
filme din SUA, a anun]at c` va introduce serviciul de comercilizare
anul acesta. BitTorrent a precizat c` a \ncheiat deja acorduri cu
opt companii media, printre care Century Fox, Paramount [i MTV
Networks, iar filmele vor putea fi vizionate de luna viitoare.

EDUCA}IE

Mar]i, 9 ianuarie 2007
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La studii, \n str`in`tate

Început de an
european
la Botoşani

Pentru a promova schimbul intercultural \n r#ndul
tinerilor, mai multe companii au dezvoltat în colaborare
cu autorităţile statelor-destinaţie programe specializate
prin care elevii, studenţii şi absolvenţii români pot studia
sau munci în străinătate.

STEGULEŢE Conducerea
Grupului Şcolar de Industrie
Uşoară din Botoşani a ales
să ofere elevilor instituţiei
un început de an european.
Profesorii au împărţit elevilor
1.500 de steguleţe, pe care
şcolarii şi le-au pus în piept.
Anul trecut, Grupul Şcolar a
primit 700.000 de euro din
fonduri PHARE, bani ce au
fost cheltuiţi pentru reabilitarea clădirilor şi pentru dotarea cu materiale didactice.

OPORTUNITATE - American Experience Romania şi Departamentul de Stat american au
dezvoltat programul „Work &
Travel“, prin care peste 3.000 de
studenţi români au beneficiat de
dreptul de a munci legal în SUA,
în cei 4 ani de la înfiinţare. Recrutarea se desfăşoară în perioada
ianuarie-martie 2007, iar cele
mai bune joburi sunt plătite cu
10-12 dolari pe oră. Condiţiile
impuse candidaţilor sunt: să
aibă între 18 şi 30 de ani; să
cunoască engleza cel puţin la
un nivel mediu; să aibă situaţia
şcolară bună şi să fie student
la zi. Detalii suplimentare la
www.americanexperience.ro

Canterbury Christ Church
University, prin reprezentantul
său în România, firma EduProject, oferă studenţilor rom#ni
posibilitatea de a studia la
universităţi de prestigiu din
Marea Britanie. Costul studiilor
este de 3.070 lire sterline/an, la
care se adaugă costurile de cazare şi masă. Studen]ii trebuie s`
obţin` un certificat de aptitudini
lingvistice IELTS sau TOEFEL.
Informaţii suplimentare, pe
www.eduproject.ro

La şcoală, în Spania

„Study & Work“ \n Australia

Elevii români se pot înscrie
în şcolile spaniole. Principala
condiţie este aceea de a-şi
echivala diplomele preuniversitare şi anii de studiu efectuaţi
în România. Ei se pot înscrie
la cursurile aceluiaşi an pe
care l-ar fi urmat în România.
Informaţii despre formalităţile
de echivalare a diplomelor şi
anilor de studiu pot fi obţinute

ZIP Youth & Student Travel
organizează, pentru al doilea an
consecutiv, programul „Study,
Work and Travel“ în Australia.
Doritorii pot efectua stagii de
la 3 luni până la 3 ani, pe parcursul cărora pot studia şi pot
munci la Sidney. Participanţii
trebuie să aibă peste 18 ani
[i atestat IELTS. Informaţii la
www.ziptravel.ro Dana Lascu ||||

de la Secţia Consulară a Ambasadei Spaniei la Bucureşti, str.
Tirana nr.1, sector 1.

Oferte \n Marea Britanie

Şcoală de muzică,
evacuată

Ofertele de studiu peste hotare se diversific`

{coli de duminic` în Spania
PROIECT Reprezentanţii Ministerului Educaţiei [i Cercet`rii (MEC)
din România au discutat cu oficialii spanioli posibilitatea de a
înfiinţa „şcoli de duminică” pentru copiii românilor care trăiesc
în Spania. Programa acestor şcoli ar urma să conţină ore de
limba, istoria şi geografia României, studiate sub îndrumarea
unor profesori români, echivalate apoi în ţara noastră. MEC duce
aceste tratative ca răspuns la solicitările românilor din Spania,
nemulţumiţi că la întoarcerea în ţară copiii lor nu îşi pot susţine
examenele, având multe diferenţe de dat la aceste materii. Potrivit
proiectului, aceste „şcoli de duminică” ar urma să fie finanţate din
bugetul ministerului, care vrea să poarte asemenea tratative şi cu
alte ţări în care comunitatea românească este mare.

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

|n 2007, Universitatea din Gőttingen
împlineşte „v#rsta“ de 270 de ani
TRADI}IE - „Georg-August
Universität“ din Göttingen
ocupă locul 28 în clasamentul celor mai bune instituţii
de învăţământ superior din
Europa şi locul 85 în Top
500 la nivel mondial.
Universitatea germană a
fost fondată în anul 1737 şi,
de-a lungul istoriei sale, a
reuşit să atragă cercetători
de renume, ale căror studii au crescut prestigiul
institu]iei în lume. Numele
acesteia este legat astăzi
de 40 de premianţi Nobel,
care au muncit şi trăit aici.
„Georg-August“ este organizată în 13 facultăţi şi

deţine una dintre cele mai
mari biblioteci din Germania, care adăposteşte 4,5
milioane de volume, peste
16.000 de publicaţii academice şi 12.635 de documente.
În dotarea bibliotecii,
„piesa de rezistenţă“ o
reprezintă „Biblia Gutenberg“, care face parte din
patrimoniul UNESCO şi
care poate fi admirată şi
studiată printr-un program
digital. Pe lângă sediul central, în campusul universitar sunt alte 143 de mici
biblioteci satelit, specializate pe discipline de studiu.

În acest moment, instituţia
are înscrişi peste 24.000 de
studenţi, dintre care circa
11 la sut` sunt studenţi
străini. Ei au posibilitatea
de a alege dintre circa 150
de cursuri la discipline diferite pe care „Georg-August
Universität“ le ofer`.
Universitatea are semnate 79 de parteneriate de
cercetare şi organizeaz`
numeroase schimburi de
experienţă cu instituţii
similare din lume. |n plus,
„Georg-August“ este cel mai
mare angajator din zonă,
în cadrul ei lucrând peste
||||
13.400 de salaria]i.

Biblioteca Central` a Universit`]ii din Göttingen de]ine 4,5 milioane de volume

PUBLICITATE

RETROCEDARE Şcoala
general` de muzică şi arte
plastice nr. 5 din Capitală a
fost evacută ieri, după ce imobilul în care funcţiona a fost
câştigat în instanţă de către
foştii proprietari. Directorul
şcolii a amânat mutarea, deşi
ştia de această situaţie încă
din toamnă. Primarul Liviu
Negoiţă a anunţat că a găsit
spaţii provizorii, în incinta
Şcolilor nr. 86 [i nr. 16.
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CONCERT &
PARTY

P-]a Alba Iulia 2
Telefon: 320.26.00

Cinema Pro
Scala

Live piano bar
Glendale Studio

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

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

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

Oldies Party
Oldies Club
Calea Moşilor nr. 91
Telefon: 0723.666.551
Expirat
Str. Brezoianu nr. 4
Telefon: 0726.804.142
www.expirat.org

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

KARAOKE

21.00

Punk rock show

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

Underworld
Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 3
Telefon: 0721.569.329

Karaoke day and night

Rock and Roll Night

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

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

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

21.00

PARTY

Atmosfer` route 66 & Harley
Davidson

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

Happy hours
Cesky
Str. Dianei nr. 11
Telefon: 314.14.79
www.cesky.ro

Live music
Cafepedia

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

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

FLORI FR^NTE

Club Hook
Str. Mântuleasa nr. 27
Telefon: 0722.355.377

Movieplex
City Cinema

Cinema Union

Sear` hard & heavy

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

Cinema Eforie

18.00

City Cinema

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

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

Hollywood Multiplex
Movieplex
13.30, 16.30,
19.30, 22.30
14.00, 16.45,
19.30, 22.30

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

DINCOLO DE TRECUT

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

Olive (Abigail Breslin) este o fetiţă de şapte ani care
visează să câştige concursul de frumuseţe „Little Miss
Sunhine“. Familia o susţine şi toţi pornesc într-o
dubiţă veche spre California. Drumul de trei zile, plin
de peripeţii, îi va ajuta pe membrii familiei Hoover să
se regăsească şi să se apropie unul de celălalt. Tatăl
micuţei îşi doreşte să vândă programul său intitulat
„Calea spre succes în 9 paşi“. Unchiul Frank este un
homosexual sinucigaş, iar bunicul este un petrecăreţ
neîntrecut care s-a apucat de heroină la bătrâneţe.
Şi, ca cercul de ciudaţi să fie complet, fratele lui Olive,
Dwayne (Paul Dano), este un adolescent pasionat de
Nietzsche, dar care, în acelaşi timp, viseaz` să intre la
Academia Militar` şi să devină pilot.

SUA, dram`, 2006
Regia: Night Shyamalan
Cu: Paul Giamatti, Bryce Dallas
Howard
Festival

Cinema Union

|N SLUJBA VIE}II

14.00

DRUMUL SPRE
QUANTANAMO

Hollywood Multiplex

ERAGON

MARIE-ANTOINETTE
SUA, dram`, 2006
Regia: Sofia Coppola
Cu: Kirsten Dunst,
Janson Schwartzman,
Rip Torn
Hollywood Multiplex
19.15, 22.00
Movieplex
13.15, 17.45, 22.15

Avanpremier`
Hollywood Multiplex
Movieplex

22.00
21.30

RENDEZ-VOUS PE AVENUE
MONTAIGNE

CUM SE FACE?

S^NZIANA {I PEPELEA

Studioul de teatru Casandra
Telefon: 310.35.74

EVENIMENTE
16.15

APARI}II NOI DE CARTE
„Ceas r`u”
De: Garcia Marquez Gabriel

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

Galeria Căminul Artei
(la parter)
Str. Biserica Enei nr. 16
Telefon: 314.18.18
Ultima zi - 10 ianuarie 2007

Muzeul Na]ional de Istorie
Calea Victoriei nr. 12
Telefon: 315.70.56
Ultima zi – 15 ianuarie

„Extins/Bijuterie
[i accesoriu contemporan”
Expun: Ana Alexe,
Angi Apostol,
Carla Szabo,
Cristina Dragomir,
Kuki Constantinescu,
Lusiana Libidov,
Mihaela Zvinca,
Mihaela Tarhuna,
Roxana Davidescu
Anaid Art Gallery
Str. Slobozia nr. 34
Telefon: 337.11.87
Ultima zi - 15 ianuarie

19.00

T#rg de s`rb`tori
cu v#nzare
Obiecte din lut,
sculpturi, picturi pe sticl`
Galeria Grigore Mora
Str. Grigore Mora nr. 39-41
Telefon: 0723.404.617
Ultima zi - 15 ianuarie

19.00

Spectacol de improviza]ie
Cu: Mihaela Alexandru, Smaranda
Ciceu

PUBLISHING

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

20.00

TEATRU SPORT
16.00

SUA, comedie, 2006
Regia: Nancy Meyers

{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

18.30

Dup`: Roberto Mazzuco
Regia: C`t`lin Naum
Cu: Ioana Radu, Cristi Hoga[, Virgil
Mardare

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

SUA, ac]iune, 1958
Regia: Orson Welles
Cu: Charlton Heston,
Janet Leigh

18.30

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

Dup`: Vasile Alecsandri
Regia: Dan Tudor
Cu: Mircea Albulescu, Ileana
Olteanu, R`zvan Oprea

15.45
16.15
13.00, 15.00,
17.15, 19.30

EXPOZIŢII
Expoziţie de acuarele
„Măşti”
De: Sanda Vincenz Brediceanu

„Dacia Augusti Provincia”
Portretele colosale
ale \mp`ra]ilor Domi]ian,
Traian, Hadrian [i
Gallienus; fragmente
din reliefuri [i statui

BURGHEZUL GENTILOM

Hollywood Multiplex
Movieplex
Europa

REDAC}IE

16.00

BILOXI BLUES

Casa de Cultur` a Studen]ilor
Sala Pod
Calea Plevnei nr. 61
Telefon: 315.25.42

Movieplex

13.00

De: Neil Simon
Regia: Iarina Demian
Cu: Tudor Chiril`, Paul Ipate,
Constantin Di]`

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

Cinema Eforie

Editura Curtea Veche
Colec]ia Byblos
Pre]: 20,00 lei

SUA, musical, 1934
Regia: Ernst Lubitsch
Cu: Maurice Chevalier, Jeanette
MacDonald

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

Editura Humanitas
Pre]: 24,08 lei

„Sectan]ii”
De: Iuri Mamleev

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

Teatrul de Comedie
Sala Mare
Telefon: 315.91.37

VACAN}A

SUA, fantastic, 2006
Regia: Stefan Fangmeier

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

UN AN BUN

22.30

Hollywood Multiplex
15.30, 20.45
Movieplex
13.30, 18.45, 21.45

TEATRU

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

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

Cu: Cameron Diaz, Kate Winslet

Cinema Eforie

STIGMATUL R~ULUI

Anglia, comedie, 1964
Regia: Stanley Kubrick
Cu: Peter Sellers, George C. Scott
Cinema Eforie

16.00

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

13.00, 16.00, 19.00

DR. STRANGELOVE

„Sectan]ii” este cea mai
cunoscută scriere a lui
Iuri Mamleev, o cartetotem care i-a consolidat reputaţia de scriitor
metafizic „negru“ şi de
continuator al tradiţiei
lui Andrei Platonov
în literatura rusă. Inspirat
de ideile cercului Iujin
şi ale grupului de artişti
Lianozovo — grupări
underground din epoca
Hruşciov — cartea
conţine „coşmarul lumii
întregi... creat într-o
situaţie de disperare,
când se părea că toate
speranţele s-au năruit,
inclusiv credinţa în
Dumnezeu“ (Mamleev).
„Romanul sumbru [i dement al lui Iuri Mamleev
a revolu]ionat literatura
rus`.” scrie „Le Monde“

V~DUVA VESEL~

Australia, dram`, 2005
Regia: Rowan Woods
Cu: Cate Blanchett, Sam Neil

Hollywood Multiplex
Movieplex
Gloria

Co[marul lumii \ntregi

Hollywood Multiplex

IA-O DE LA CAP~T!

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

DOAMNA DIN AP~

Fiecare se crede normal

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

PRESTIGIUL

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

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

Hollywood Multiplex 14.15, 19.00, 21.30
Movieplex
18.30, 22.45

20.00

HAPPY FEET – MUMBLE,
CEL MAI TARE DANSATOR

Hollywood Multiplex

CLASA DE T~NT~L~I

SUA, comedie, 1942
Regia: Ernst Lubitsch
Cu: Anthony Quinn,
Virna Lisi

Movieplex

14.00, 22.15
15.00, 22.00

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

A FI SAU A NU FI

Premier`
Hollywood Multiplex

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

C^RTI}A

PREMIER~ |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

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

16.45
14.15, 20.45

Coproduc]ie, comedie, 2005
Regia: Jim Jarmusch
Cu: Bill Murray, Julie Delpy

21.00

Clubbing a la Studio

City Cinema

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

Hollywood Multiplex
Corso

FILME

Big noise with Hefe

15.15, 17.15
16.30

CASINO ROYALE

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

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

Hollywood Multiplex

FILIERA KEBAB

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

Black Party

Ziua bancherilor

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

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

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

Alternative Lounge

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

20.00

Hollywood Multiplex 13.00, 15.15, 17.30
Movieplex
13.00, 15.15,
17.15, 19.15
City Cinema
13.45, 15.45,
18.00, 19.45, 21.45

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

Cu: Garrett Hedlund,
Edward Speleers,
Sienna Guillory
Movieplex

ARUNCAT LA CANAL

Sear` folk
DJ Ruky

12.00, 15.00,
18.00, 21.00
12.00, 14.30,
17.00, 19.30
15.00, 18.00, 21.00

Mar]i, 9 ianuarie 2007

19.00

„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

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

PROGRAM TV

Mar]i, 9 ianuarie 2007

TVR 1

0.00

Via]a ca-n filme

PRO TV

ANTENA 1

PRIMA

TVR 2

pe muchie
23.45 Prietenie
de cu]it

0.00

22.00 Totul despre sex

0.20

11.00 Profesioni[tii (r)
12.00 Semne (r)
12.30 Parteneri de week-end (r)
12.50 Anatomia lui Grey (s, SUA)
13.00 Hannah Montana (s, SUA)
13.30 Desene animate. Club Disney
14.00 Jurnalul TVR
15.00 Deliciile bucătăriei
15.30 Oglinda retrovizoare
16.00 Krónika
17.00 Jurnalul TVR
17.20 Celebrităţile timpului tău
17.30 Culoarea prieteniei (dramă,
SUA)
19.00 Jurnalul TVR
20.20 Talk - Show
22.45 Jurnalul TVR
23.15 Dinastia (documentar)
23.45 Celebrităţile timpului tău
23.55 Integrame despre integrare
0.00 Viaţa ca-n filme (s, SUA)
0.35 Gala Premiilor “Ioan Chirilă”
1.40 Asaltul elicopterelor (r)

10.15 Om sărac, om bogat (comedie,
România) (r)
11.15 Dispăruţi fără urmă (s, SUA) (r)
12.15 La Bloc (r)
13.00 Ştirile PRO TV
13.45 O afacere efervescentă (comedie, 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 Operaţiune riscantă (dramă,
SUA)
22.15 La Bloc (r)
23.00 Ştirile PRO TV
23.45 Prietenie pe muchie de cuţit
(dramă, SUA)
0.45 La Bloc (r)
1.10 Omul care aduce cartea (r)
1.15 Ştirile PRO TV
2.15 Bătălie pe role (S.F., SUA) (r)

ACAS~

www.compact.info.ro

HALLMARK

8.00 Iubire de mamă (s, Mexic/
SUA) (r) 9.00 Culoarea păcatului
(s, Brazilia) (r) 11.00 Pariul iubirii
(s, Mexic) 13.30 Jurământul (s,
SUA/Columbia) 15.30 Suflete rănite
(dramă romantică, Mexic) 16.30
Iubire de mamă (s, Mexic/SUA)
17.30 Poveştiri adevărate 18.30
Rebelde (s, Mexic) 20.30 Iubire ca
în filme (s, România) 21.30 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)

Pedeaps` capital`

5.15 Vivere - A trăi cu pasiune (s)
6.00 În gura presei
7.00 Dimineaţa devreme
9.00 În gura presei (r)
10.00 Concurs interactiv
11.00 Vivere - A trăi cu pasiune (s,
Italia)
12.00 Vocea inimii (s, România)
13.00 Observator
13.45 Omul care ştia prea mult
(thriller, SUA)
16.00 Observator
17.00 9595 - te învaţă ce să faci
19.00 Observator
20.30 Din dragoste
22.30 Animat Planet Show
23.00 Observator
0.00 Pedeapsă capitală (SUA). Cu:
Gary Daniels, David Carradine, Tadashi Yamashita
2.00 Concurs interactiv
3.00 Observator (r)
3.45 9595 - te învaţă ce să faci (r)

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

11.00 Curse şi fiare vechi 12.00
Tehnologie extremă 13.00 Petrol,
sudoare şi platforme 14.00 Lecţii de
supravieţuire cu Ray Mears 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 Femei grase şi cei care le
hrănesc 22.00 Dr. G, medic legist
23.00 Constructorii de motociclete
0.00 Dezastrul “perfect” 1.00
Lucruri care mi-au schimbat viaţa

20.30

AC}IUNE

HBO

Familia mea dement`

11.30 Lege şi ordine (s, SUA) (r)
12.25 Populaţii străvechi
13.00 Zestrea românilor (r)
14.00 ABC... de ce?
14.30 Poveste fără sfârşit (s,
Canada/Germania)
15.00 Împreună în Europa!
16.00 Jurnalul TVR (r)
16.30 Tribuna partidelor parlamentare
17.00 Dinotopia (aventură, SUA)
18.00 Lecţia de... geografie
18.35 Lege şi ordine (s, SUA)
19.25 Şcoala părinţilor
20.00 Jobbing
20.30 Arta supravieţuirii
21.00 Ora de ştiri
22.10 Inimă neîmblânzită (dramă,
Germania)
23.50 Campionatul de comedie (r)
0.20 Familia mea dementă (s)
0.50 Jurnalul Euronews pentru
România

PRO CINEMA

TV SPORT

DISCOVERY

6.00 Spioni, minciuni şi coapse
goale (comedie, SUA) 8.00 Grace
şi Glorie (dramă, SUA) 10.00 Lumi
diferite (s, SUA) 11.00 Ed (s, SUA)
12.00 Hiroshima (documentar,
Canada/Japonia) 14.00 Grace şi
Glorie (dramă, SUA) 16.00 Lumi
diferite (s, SUA) 17.00 Ed (s, SUA)
18.00 Hiroshima (documentar,
Canada/Japonia) 20.00 Adevărata
dragoste (dramă, SUA) 22.00
Brigada de poliţie (s, SUA) 23.00 3
A.M. (poliţist, SUA) 1.00 Adevărata
dragoste (dramă, SUA)

8.15 Camera de râs
8.30 Casa noastră (r)
9.00 The Flavours 3 bucătari (r)
9.30 Al şaptelea cer (s, SUA) (r)
11.00 Tele RON
12.50 Play
14.00 Dragoste şi putere (s, SUA)
14.30 Crime de familie (dramă,
Australia)
16.30 Al şaptelea cer (s, SUA)
17.30 Dezastre in lumea sportului
18.00 Focus
19.00 Cele mai uimitoare filme din
lume
19.45 Celularul (s, România)
20.00 Mystery, Alaska (comedie,
SUA/Canada)
22.00 Totul despre sex (s, SUA)
22.30 Focus Plus
23.30 Celularul (s, România) (r)
23.45 Trădaţi în dragoste (r)
0.45 Focus (r)
2.00 Totul despre sex (s, SUA) (r)

13.10 FIBA - Baschet Magazin 14.15
Fotbal, Cupa Angliei: Manchester
United - Aston Villa 16.00 Ştirile
TV Sport 16.30 Fotbal, Cupa
Angliei: Liverpool - Arsenal 18.30
Ştirile TV Sport 19.00 Fotbal, Cupa
Dubai 2007: Lazio - Olympique
Marseille, Bayern München - Benfica Lisabona 21.30 Ştirile TV Sport
21.45 Fotbal, Cupa Ligii Angliei
- Sferturi: Liverpool - Arsenal
23.45 Sexy Sport Clips 0.00 Ştirile
TV Sport 0.30 Sexy Sport Clips 0.35
Nopţi albe la TV Sport

18.00

13.15 Taz-Mania (s, SUA) 13.45 O
familie ciudată 14.15 Viaţa la Casa
Albă (s, SUA) (r) 15.30 Smallville (s,
SUA) (r) 16.30 Prietenii tăi (s, SUA) (r)
17.00 Calea misterelor (s, Canada/
SUA) (r) 18.00 Verdict: Crimă! (s,
SUA) 19.00 Viaţa la Casa Albă (s,
SUA) 20.00 Entertainment News
20.20 Joan din Arcadia (s, SUA)
21.30 Prietenii tăi (s, SUA) 22.00
Poliţistul cibernetic II (acţiune,
SUA) 0.00 Schimbul trei (s, SUA)
1.00 Poliţistul cibernetic II (acţiune,
SUA) (r)

22.10 DRAM~

Inimă neîmblânzită
Acţiunea filmului se
petrece în Franţa la începutul secolului al XVIIIlea. Tânăra Veronique
(Bettina Zimmermann,
foto) r`m#ne orfan` dup`
moartea surorii ei. Veronique era prea frumoasă
şi prea mândră ca să se
împace cu statutul de
slujnică pe la curţile nobililor. Când aristocratul
Jean-Baptiste de Savigny
Dezleg`rile Sudoku din edi]ia de ieri.
7 5 4 6 2 8 1 9 3
1
6 9 3 1 4 5 2 7 8
7
2 8 1 3 9 7 6 5 4
9
8 1 9 7 3 6 5 4 2
2
4 2 7 5 8 9 3 6 1
4
5 3 6 2 1 4 9 8 7
5
9 6 2 4 7 3 8 1 5
8
1 4 8 9 5 2 7 3 6
3
3 7 5 8 6 1 4 2 9
6

SURS~ PROGRAME TV:

(Stefan Jürgens, foto)
se îndrăgosteşte de ea,
îi face intrarea la curtea
lui Ludovic al XV-lea.
Veronique devine ţinta
invidiei unor doamne
răuvoitoare şi se trezeşte
implicată într-un complot
de asasinare a regelui.
Germania, 2004
Regia: Karl Kases
Cu: Bettina Zimmermann,
Stefan Jürgens
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3
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1
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SUA, 2001; Regia: Jorge Montesi
Cu: Cynthia Rothrock, Seamus
Dever, Dan Lauria

Rezolvarea rebusului din num`rul trecut - DIVERSE
OBSERVATOR-SALVA-LOCO-TRIO-PUPAT-A-PLIURIU-SU-UNDA-GL-IZBAVI-ARA-AUROBAZE-INS-IUTITA-ATOM-NAMOL-RANCED-ASA
Rezolvarea rebusului din num`rul trecut - FIXURI
HARABABURI-ACUTE-UMAN-BUGETE-BRE-IMLITORAL-T-REVELA-A-UNI-ERE-SR-DATE-IACA-IRSUCCEDA-NOTES-AGER-EDUCAT-IAC
Rezolvarea integramei din num`rul trecut
C-T-F-U-S-PULVERIZATA-LA-CALAPOD-GORGONATIR-P-O-AGASARE-CE-CIUCUR-ZER-STAS-SMOCVAZ-ATA-A-BIBLICI-ANTICA-CR-DANS-URCATACHINEZ-NANI-LAT-ETER-KUSTURICA-FRIGIDERIMBIAT

22.55

Cel mai faimos joc

4.25 Calvarul (horror, coproducţie)
6.00 Crăciunul lor (comedie, SUA/
Canada)
7.35 Spectacol de matineu (comedie, SUA)
9.15 Ora Americii (romantic, India)
10.55 Cel mai faimos joc (dramă,
SUA)
12.55 Formosa (comedie, SUA)
14.25 Războiul lui Nat Banks
16.05 Curaj în linia întâi (dramă,
SUA)
18.00 Dă-te mare şi tare (comedie,
SUA)
19.55 Paravanul (dramă, SUA)
21.30 Figuranţi (s, Anglia/SUA)
22.00 Deadwood (s, SUA)
22.55 Cel mai faimos joc (dramă,
SUA)
0.55 Fata din vecini (comedie,
SUA)
2.45 Noul Jean-Claude (comedie,
Franţa)

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

20.00

COMEDIE

COMEDIE

Mystery,
Alaska

Operaţiune
riscantă
Julie Cosgrove (Cynthia
Rothrock, foto), agent FBI,
nu reuşeşte să-şi revină
după
moartea
logodnicului. Îşi dă demisia, îşi
schimbă identitatea şi începe o viaţă nouă. Dar, involuntar, se vede implicată
într-o acţiune a unui grup
sprijinit din umbră de un
cap al crimei organizate.
Julie se implică din ce în ce
mai mult şi ajunge să facă
„echipă“ cu foştii colegi,
care nu urmăreau altceva
decât s-o reducă la tăcere
pentru totdeauna.

15

Dă-te mare şi tare
Chili Palmer (John Travolta, foto), fostul mafiot
devenit producător de filme, abandonează industria
cinematografică şi se lansează în cea muzicală. Printre cunoştinţele sale se numără mafioţi ruşi, rapperi şi
o tânără cântăreaţă, pe nume Linda Moon (Christina
Milian), căreia Palmer decide să-i susţină cariera
artistică şi să facă din ea o mare vedetă. Palmer se
asociază cu văduva unui amic de-al său, Edie Athens (Uma Thurman, foto), proprietara unui studio de
înregistrări aflat în pragul falimentului. Cei doi îşi propun să salveze studioul, iar Chili este convins că va reuşi
să facă acest lucru folosindu-se de talentul Lindei.
SUA, 2005; Regia: F. Gary Gray; Cu: John Travolta, Steven Tyler,
Uma Thurman

17.30

DRAM~

Culoarea prieteniei
Pelicula lui Kevin Hooks este inspirată de o poveste adevărată despre prejudecăţile rasiale şi despre
toleranţă. Congressmanul Ron Dellums acceptă dorinţa
fiicei sale Piper (Shadia Simmons, foto dreapta) de a
găzdui o elevă din Africa de Sud. În timp ce familia sa
se pregăteşte pentru primirea oaspetelui, \n alt` parte a
lumii, Mahree (Lindsey Haun, foto), o adolescentă sudafricană, reuşeşte să-l convingă pe tatăl ei să o lase să
studieze un semetru în America.
SUA, 2000; Regia: Kevin Hooks; Cu: Lindsey Haun, Shadia Simmons, Carl Lumbly

Locuitorii
orăşelului
Mystery din Alaska iubesc
la nebunie meciurile de
hochei. Cei care nu sunt
jucători se distrează făcând
galerie echipei. Când un canal de televiziune propune
celor din Mystery un meci
între echipa lor şi puternica
echipă New York Rangers,
liniştiţii localnicii se împart
în două tabere. O parte, în
frunte cu primarul, crede
că este o excelentă ocazie
pentru comunitate, iar
ceilalţi consideră că vor
pierde tot ce au ei mai de
preţ: demnitatea şi iluziile.
SUA/Canada, 1999; Regia: M. Jay
Roach; Cu: Russell Crowe, Hank
Azaria, Mary McCormack

16
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BERBEC

9 4

21 MARTIE - 20 APRILIE

Via]a de familie [i parteneriatele în general
sunt dătătoare de mici dezamăgiri, care
alternează cu mari bucurii. În aceste
condi]ii nu este de mirare că emotivitatea [i
sensibilitatea dv. sunt în continuă cre[tere.
S–Q B–V N–V
TAUR
21 APRILIE - 20 MAI
După atâtea petreceri organizate în ultima
perioadă (pentru unii a fost vorba doar de
multă birocra]ie [i renovări for]ate de împrejurări), este necesar să vă odihni]i mai
mult [i să renun]a]i la drumurile impuse.
S–Q B–Q N–Q
GEMENI
21 MAI - 20 IUNIE
Ave]i tendin]a să refuza]i orice formă de comunicare, fiind convins că nu face]i decât
să pierde]i timp. V-a]i angajat în activită]i
diverse, ce nu vă permit niciun fel de relaxare.
S–V B–Q N–V
RAC
21 IUNIE - 22 IULIE
Pute]i scăpa azi de toate tensiunile, mai
ales că încă apar destui bani. Savura]i seara
clipe romantice împreună cu persoana iubită [i pune]i împreună ]ara la cale pentru
restul săptămânii.
S–Q B–V N–Q
LEU
23 IULIE - 22 AUGUST
Munca vi se pare mai obositoare decât de
obicei, dar nu lăsa]i să se vadă că sunte]i
depă[it din plin de circumstan]ele acestei
zile. Seara târziu, apare o recompensă sentimentală care vă înseninează pu]in.
S–W B–V N–V
FECIOAR~
23 AUGUST - 22 SEPTEMBRIE
În ciuda aten]iei [i meticulozită]ii dv. fire[ti,
apar tot felul de neconcordan]e, care afectează îndeosebi domeniul financiar [i a[a
destul de încărcat de datorii. Prietenele vă
încurajează cu bune inten]ii.
S–Q B–W N–W
BALAN}~
23 SEPTEMBRIE - 22 OCTOMBRIE
Vă impune]i să face]i ordine (în casă, în
birou, în acte, în cutia cu bijuterii etc.),
însă descoperi]i că ave]i nevoie de foarte
mult timp [i lăsa]i treaba la jumătate. Vă
împiedica]i toată ziua în detalii minore.
S–V B–Q N–W
SCORPION
23 OCTOMBRIE - 21 NOIEMBRIE
Ave]i senza]ia că sunte]i urmărit, monitorizat cu deosebită aten]ie, indiferent de
ceea ce face]i. În realitate, multe persoane
din anturaj vă admiră atât de mult, încât nu
se pot ab]ine să nu vă urmărească.
S–Q B–V N–Q
S~GET~TOR
22 NOIEMBRIE - 21 DECEMBRIE
Prietenii dv. parcă au intrat în pământ ori
se transformă pentru moment în adversari.
Este posibil să ave]i diminea]ă un fel de
revela]ie [i să renun]a]i să mai comunica]i
cu cei care vă denigrează de ceva vreme.
S–W B–V N–V
CAPRICORN
22 DECEMBRIE - 19 IANUARIE
Da]i o aten]ie mai mare locuin]ei dv., decât
locului de muncă [i, implicit, activită]ilor
cotidiene. Nu este exclus ca unii nativi să
fie nevoi]i să facă repara]ii de urgen]ă [i să
se învoiască de la serviciu!
S–Q B–Q N–Q
V~RS~TOR
20 IANUARIE - 18 FEBRUARIE
{efii dv. direc]i vă cer imposibilul, [tiind
că de obicei găsi]i solu]ii practice [i simple
pentru orice fel de problemă. De această
dată însă vă revolta]i, mai ales că nu a]i
primit nimic din ceea ce v-au promis.
S–V B–Q N–W
PE{TI
19 FEBRUARIE - 20 MARTIE
Vi se clarifică brusc ni[te gânduri (mai degrabă bănuieli) [i lua]i imediat atitudine, ca
[i cum ar veni sfâr[itul lumii. Vi se pare că
a]i fost păcălit, dar descoperi]i că tocmai dv.
a]i gre[it [i nu [ti]i cui să vă cere]i scuze!
S–Q B–Q N–Q
LEGEND~: S = Sex; B = Bani; N = Noroc
V - sus; Q - mediu; W - jos

Rubric` realizat`
de Tina Rizea

SUDOKU presu-

pune completarea careului de
81 c`su]e dup` O
SINGUR~ REGUL~:
orice rând,
orice coloan` [i
oricare p`trat
de 3x3 c`su]e s`
con]in` o singur` dat` fiecare
cifr` cuprins`
\ntre 1 [i 9.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
VARIATE
1
ORIZONTAL: 1) Auditor. 2) Globuri – A deforma
2
chipul. 3) Precum – Ticălos. 4) A ţipa – Perfect.
5) Neplăcut la pipăit – În umăr! 6) Catedrală
3
– Anume. 7) Oprimate. 8) Produs lactat acru la
gust – Scop. 9) Miros neplăcut – A se închega
4
sângele. 10) Cilindru din monede – Rău.
5
VERTICAL: 1) A tăinui – În lift! 2) Zgomot de
6
ardere la foc – Combinaţii ale oxigenului.
7
3) Scurtă întrebare – Obiect de iluminat. 4)
Odraslă – A sclipi. 5) Banii noştri – Profet. 6)
8
Vicleană. 7) Instalaţie de transport a apei – Cap
de
ghepard! 8) Foi de tablă – A se desena pe
9
piele. 9) În voce! – Pierderi ale echilibrului. 10)
10
Linie gradată – Avânt.
INTEGRAM~ |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| BANCURI
Nereu[it
Legate
de legile
eredit`]ii

Trupe aduse
\n spatele
inamicului
}icnite

Cerin]e
oficiale
A[ezate
peste to]i

Nota a treia
la muzic`
Tighel

A pleca
pe u[`
Iert`ri de
p`cate

|n vaz`!
Ridicat

Apt
Acoperite
de zone
\nalte

Str#ns pe
a]`
A lua loc

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

Cum arat` femeia ideal`?
Este frumoas`, surdomut`,
blond`, nimfoman`, orfan` de
mam` [i tat` bancher.


Directorul unei mari uzine
\i spune \nlocuitorului s`u:
- Felicit`ri, ai succese extraordinare. Cu un an \n urm` ai
venit la noi ca simplu muncitor, peste dou` luni ai devenit
frunta[, peste o lun` ajutor de
inginer, peste trei luni ajutorul
me[terului, apoi inginer, peste o
lun` ajung#nd ajutorul [efului de
sec]ie, peste dou` luni ai ajuns
[ef de sec]ie, iar acum e[ti primul
meu \nlocuitor. Ce ai de spus \n
privin]a asta?
- Mul]umesc, tat`!



Ioane, pe tarlaua ta, Vasile face
dragoste cu nevasta ta....
Fuge Ion pe c#mp [i, dup` un
timp, se \ntoarce lini[tit:
- Nu e tarlaua mea...

Cute!

Preo]ime

|ndemn
la cai

Vorb` de
urs
Fa]` (fam.)
Curbe!

B`tut din
picioare
Trepida]ie


- Tu \]i iube[ti nevasta?
- C#nd ne-am luat, o iubeam
a[a de tare \nc#t \mi venea s-o
m`n#nc. Acum \mi pare r`u c`
n-am m#ncat-o atunci. Acum e
prea t#rziu, e a]oas`.

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

