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Vine Bill Gates!
Cel mai bogat p`m#ntean va sosi \n ]ara noastr` la \nceputul lunii viitoare

Celebrul Bill Gates se 
va afl a \n Rom#nia la \nceputul 
lunii februarie. Miliardarul ame-
rican va ajunge \n ]ara noastr` 

dup` ce va participa la Forumul 
economic de la Davos. William 
Henry Gates III, a c`rui avere este 
de aproximativ 50 de miliarde 

de dolari, ar putea lansa pe pia]a 
rom#neasc` un produs al com-
paniei la care este co-fondator, 
Microsoft.  Pag. 6

Dic` rateaz` sezonul de prim`var`
Decarul echipei de fotbal Steaua a fost operat ieri la Bologna [i va sta 5 luni Pag. 8

ECONOMIE

ULTIMA OR~  ...  22:35  ...  Fostul boxer Mike Tyson a pledat nevinovat la acuza]ia de posesie de droguri...
PUBLICITATE

PEOPLE

Basic 
Instinct 2, 
de r#sul 
lumii
Pelicula cu Sharon 
Stone candideaz` 
la titlul de cel mai 
prost fi lm al anului

Pag. 11

Cocor - mall 
de lux \n 2008
Actualului magazin i se va 
ad`uga un corp de cl`dire care 
va avea zece etaje  Pa  g. 3

EDUCA}IE

Site-uri care 
\]i fac temele  
Liceenii [i studen]ii apeleaz` 
adesea la referatele afl ate pe 
internet  Pa  g. 13
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FII FOTOREPORTER |N BUCURE{TI  |||||||||||||||||||||||||||
Fiecare dintre noi vede Bucureştiul în felul său. 

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

În Pipera nu sunt doar vile Foto [i text: Dragoş Grivei

Cursuri de dans 

MI{CARE  Liceul de Coregrafi e 
„Floria Capsali” g`zduie[te, 
\n perioada 24-30 ianuarie, 
S`pt`m#na Por]ilor Deschise. 
Zilnic, \ntre orele 8.00-14.00, 
la sediul din strada Cpt. Gh. 
Preo tescu, nr. 9, publicul va 
putea urm`ri, pe nivele de 
v#rst`, cursuri de specialitate, 
dintre care amintim: dans clasic, 
dans popular rom#nesc, istoria 
baletului, dans contemporan. 
Programul cuprinde [i 
spectacolul „Dansez pentru tine, 
Europa!”, care este alc`tuit din 
fragmente din balete celebre.

Vizion`ri on-line
FILM  Dup` ce a fost 
selec]ionat s` participe 

la Festivalul Sundance, 
scurtmetrajul „Lampa cu 
c`ciul`”, \n regia lui Radu 
Jude, dup` scenariul lui Florin 
L`z`rescu, ajunge pe site-
ul LiterNet. Cei care vor s` 
vizioneze scurtmetrajul pot 
intra pe http://atelier.liternet.
ro/articol.php?art=4221. Filmul 
are 22 de minute [i \i are \n 
distribu]ie, printre al]ii, pe 
Gabriel Spahiu, Marian Bratu [i 
Alexandru Georgescu.

Concurs de desen
PREMII  Festivitatea de 
premiere a c#[tig`torilor 
concursului de desen „Europa, 
adresa la care stau” va avea 
loc, ast`zi, de la ora 11.00, la 
Muzeul Na]ional Filatelic, situat 
\n incinta Muzeului Na]ional 
de Istorie a Rom#niei, din 
Calea Victoriei nr. 12. Pentru 
informa]ii suplimentare, 
telefon: 300.01.30. 

Pieton r`nit 
de un sinuciga[
INCIDENT  Un b`rbat s-a 
aruncat de la etajul 6 al unui 
imobil situat în sectorul 5, pe 
strada Făt Frumos. |n c`dere, 
sinuciga[ul l-a r`nit grav pe 
un t#n`r de 23 de ani, care a 
fost transportat la spital în 
stare gravă. Poliţiştii spun c` 
b`rbatul care s-a aruncat de la 
fereastr` era în vârstă de 60 de 
ani, relev` Mediafax. 

Parcarea interzisă 
în zona Bucur Obor
RESTRICŢII - Primăria sectorului 
2 a decis să monteze, în intersecţia 
Bucur Obor, borne de protecţie 
care îi vor împiedica pe şoferi să 
îşi parcheze maşinile pe trotuarele 
din zonă. Reprezentanţii admi-
nistraţiei locale spun că este nevoie 
de aceste borne pentru că, de cele 
mai multe ori, spaţiul pietonal 
este blocat de maşinile parcate 
haotic pe trotuare, pietonii fi ind 
nevoiţi să circule pe carosabil, 
cu riscul de a fi  accidentaţi. Mai 

mult, parcarea neregulamentară 
a autovehiculelor pune în pericol 
şi siguranţa trafi cului rutier în 
zonă, întrucât reduce vizibilitatea 
semafoarelor şi indicatoarelor de 
circulaţie pentru şoferii afl aţi în 
trafi c. 

Un alt scop al mont`rii bornelor 
este eliminarea comer ţului stradal 
neautorizat. În zona Bucur Obor 
s-a creat deja o tradiţie nedorită, 
aceea a comerţului ambulant. Pe 
tro tuarele din jurul magazinului 

numeroşi întreprinzători neau-
torizaţi îşi vând mărfurile direct 
din portbagajele maşinilor, 
îngreunând trafi cul pietonal. 
Montarea bornelor va fi  demarată 
astăzi, urm#nd să fi e încheiată 
p#n` la sfârşitul săptămânii. 
{oferii nu vor mai putea parca 
în intersecţia Bucur Obor şi 
pe marginea trotuarelor de pe 
Şoseaua Colentina, Bulevardele 
Ştefan cel Mare, Mihai Bravu şi 
Calea Moşilor.  Dana Lascu ||||

T#rg profesionist de nun]i
C~S~TORIE - Cuplurile care se preg`tesc de nunt` 
pot s` \nve]e s` organizeze marele eveniment la 
„Expo Ideal Mariaj”, care va avea loc, la Romexpo, 
\n perioada 26-28 ianuarie. „T#rgul Profesionist de 
Nun]i din Rom#nia” va oferi vizitatorilor, timp de 
trei zile, oferte tentante [i informa]ii de ultim` or` 
din domeniu. Cei 70 de expozan]i acoper` toat` 
gama de produse [i servicii legate de nunt`. 

Viitorii miri vor putea s`-[i aleag` rochia, 
costumul de mire, invita]iile, buchetele de mireas`, 
dar [i restaurantul sau fi rma de catering. Cuplurile 
vor putea s` aleag` muzica de nunt`, machiajul 
pentru ziua cea mare [i chiar mijlocul de transport. 
Organizatorii s-au l`udat c` tinerele mirese vor sc`pa 
de stresul preg`tirii evenimentului, particip#nd la 
demonstra]ii de machiaj [i coafur` [i la prezent`ri 
de mod`.  A. D. ||||

Poli]ia Rutier` preg`te[te chestionare noi 
pentru redob#ndirea carnetului auto
|NTREB~RI - Dup` ce au anun]at 
modifi c`ri pentru [colile de 
[o feri [i pentru instructorii auto, 
reprezentan]ii poli]iei rutiere s-au 
g#ndit s` schimbe [i chestionare-
le testului pentru redobândirea 
permisului de conducere. Noile 
reglement`ri ale Codului rutier 
impun testarea [oferului care a 
adunat 15 puncte de penalizare 
sau care a \nc`lcat unele reguli 
de circula]ie.

Actualele chestionare cuprind 
şi întrebări ale căror răspunsuri 
nu-şi găsesc utilitatea neapărat în 
trafi c, spun poliţiştii. Cele noi vor 
fi  g#ndite astfel \nc#t [oferii s` 
r`spund` la probleme cu care se 
confruntă pe stradă. Potrivit po-
liţiştilor, rata de promovabilitate 
a celor cărora le-a fost suspendat 

permisul este puţin mai mare de 
15%. Din cei 9.009 şoferi rămaşi 
fără permis, doar 1.376 au reuşit 
să promoveze testul de redobân-
dire. 

Directorul adjunct al 
Inspectoratului General al Poliţiei 
Române, Gheorghe Popa, a spus 
ieri că în perioada 1 decembrie 
2006 - 19 ianuarie 2007 s-au 
înregistrat 926 de accidente 
rutiere, în care şi-au pierdut viaţa 
271 de persoane, faţă de 945 
de accidente soldate cu 357 de 
morţi în perioada similară din 
2005-2006. Potrivit directorului 
adjunct al Poliţiei Române, 
această scădere se datorează 
respectării, de către participanţii 
la trafi c, a noilor prevederi 
rutiere. Alexandra Du]ulescu ||||

|n zona Bucur Obor, prim`ria vrea s` elimine parcarea pe trotuare, precum [i comer]ul stradal neautorizat

Poli]i[tii vor schimba con]inutul 
chestionarelor



TRANSFORMARE - Magazinul 
Cocor din Bucureşti va fi  renovat 
şi transformat în mall de 5 stele. 
Preşedintele Consiliului de 
Admi nistraţie, Dan Bărbulescu, 
ne-a declarat că renovarea ma-
gazinului este programată să 
se încheie în toamna anului 
2008. „Dorim să impunem 
pe piaţă conceptul de luxury 

department store, similar Saks 
Fifth Avenue-New York, Louis 
Vuitton-Paris, Tods-Tokio sau 
Galleria Department Store-Seul. 
Astfel, vom transforma Cocor în 
avangarda industriei de retail 
din centrul istoric”. 

Pentru investiţia aferentă, 
adunarea acţionarilor a aprobat 
anul trecut un buget de 18 

milioane de euro. Finanţarea 
se va asigura prin împrumuturi 
bancare sau prin emisiune 
de obligaţiuni. La fi nalizarea 
investiţiei, Cocor va dispune 
de circa 24.000 mp suprafaţă 
construită, din care 9.000 mp 
închiriabili şi 240 locuri de 
parcare. Se va adăuga un corp 
de clădire cu zece nivele şi o 
suprafaţă de 10.000 mp. Pe 
lângă acestea, va fi  construit un 
nou nivel deasupra magazinului, 
tot cu desti naţie comercială, 
şi acces cu lifturi panoramice. 
Faţada va fi  acoperită cu un ecran 

imens, pe care vor rula clipuri 
pu blicitare. „În 14 februarie 
urmează să scoatem la licitaţie 
o su prafaţă totală de 1.935 mp, 
din care 650 mp în magazin, 
850 mp spaţii pentru birouri 
şi de pozitare, tot în magazine, 
şi 435 mp spaţii comerciale în 
afara magazinului”, a declarat 
Dan Bărbulescu. Cifra de afaceri 
a magazinului Cocor a fost, în 
2006, de 13 milioane de lei, iar 
profi tul net, de 3,6 milioane de 
lei. Lunar, aproximativ 60.000 
de clienţi îşi fac cumpărăturile 
de aici. Dana Lascu ||||
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Colectarea 
de[eurilor electrice
SECTORUL 3  Trei puncte 
de colectare a deşeurilor 
electrice şi electronice vor fi  
deschise \n sector. Unul se 
afl ă deja în incinta ROSAL din 
strada Dudeşti-Pantelimon 
nr. 2-4-6, iar alte două vor 
fi  amplasate pe bd. Nicolae 
Grigorescu – Drumul Lunca 
Dochiei [i pe strada Răşinari 
– strada Calistrat Hogaş.

Construc]iile 
ilegale, d`r#mate 
de prim`rie
SECTORUL 3 Primăria d`r#m` 
s`pt`m#na aceasta con-
strucţiile amplasate ilegal 
pe domeniul public şi privat. 
Inspectorii acţioneaz` în ur-
mătoarele zone: strada Baba 
Novac – Câmpia Libertăţii; 
Splaiul Unirii – Bd. M. Vodă; 
Strada Complexului; Aleea 
Budacu – strada Războieni; 
strada Miniş –strada Stelian 
Mihale; strada Postăvarul 
(lângă gardul cimitirului). 

Dispar garajele 
[i copertinele
SECTORUL 6  Dup` dezafec-
tarea bar`cilor [i chio[curilor 
ilegale, prim`ria d`r#m` 
garajele [i copertinele 
neautorizate. „Ac]iunile 
de acest gen vor continua, 
urm#nd a fi  dezafectate [i 
alte amplasamente neautori-
zate, afl ate deja „\n vizorul” 
inspectorilor”, au declarat 
reprezentan]ii prim`riei. 
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Magazinul Cocor va fi 
transformat \n mall de lux
În doar doi ani, Magazinul Cocor va fi modernizat şi 
extins, pentru a intra în „avangarda industriei de retail 
din centrul istoric al Bucureştiului“. El va fi 
astfel repoziţionat pe piaţa de retail, de la categoria 
de „2 stele” la cea de „lux”.

Autorizaţii pentru mărţişoare
CERERI - Primăria sectorului 
2 primeşte, de ieri, cereri de la 
micii întreprinzători interesaţi de 
autorizaţiile temporare pentru 
comercializarea m`rţişoarelor şi 
a cadourilor pentru zilele de 1 şi 
8 martie. Eliberarea autorizaţiilor 
va începe din 12 februarie, iar 
comercianţii vor avea dreptul 
să-şi vândă marfa în perioada 
19 februarie - 8 martie. Zonele 
principale unde se vor desfăşura 
aceste activităţi sunt Piaţa Rosetti, 
Piaţa Iancului, Calea Moşilor, Şos. 
Colentina, Şos. Ştefan cel Mare, 
Şos. Mihai Bravu, Bd. Carol şi Bd. 
Dacia. Comercianţii interesaţi sunt 
aşteptaţi la Primăria sectorului 
2 din str. Chiristigiilor nr. 11-13, 
la Centrul de Relaţii cu Publicul, 
ghişeul nr. 15. Program de lucru - 
luni şi miercuri: 08.30-14.00 şi joi: 
13.30-18.30. D. L. ||||

Alina Cojocaru, prim-balerina 
Covent Garden, pe scena TNB
SPECTACOL - Prim-balerina româncă a 
Companiei Regale de Balet de la Covent 
Garden, Alina Cojocaru (foto), va urca pe 
scena Teatrului Naţional din Bucureşti pe 
23-24 ianuarie. Alături de ea vor evolua 
balerini ai Operei Regale Britanice, Operei 
Regale Daneze şi elevi ai Liceului Florian 
Capsali din Capitală. Alina îl va avea ca 
partener pe balerinul Johan Kobborg. 

La doar 26 de ani, Alina Cojocaru de]ine 
numeroase premii şi distincţii, dintre care 
amintim pe cel de la Festivalul „Monaco Dance 
Forum”, Ordinul Naţional de Merit în grad de 
Cavaler pentru performanţele sale prin care 
reprezintă România, din partea Preşedinţiei, 
şi premiul „Richard Sherrington”, decernat de 
„Critics Circle National Dance Awards”, din 
Marea Britanie.  D. L. ||||

Speciali[tii au proiectat deja arhitectura noului magazin Cocor



 
 

PE SCURT ||||||||||||||||||||||
PD [i PNL r`m#n 
\mpreun` 
DECIZII  Democraţii au hotâ-
rât ieri, prin vot, să rămână 
la guvernare. De asemenea, 
liderii PNL spun că vor să 
meargă pe liste comune 
cu PD la alegerile pentru 
Parlamentul European, dar 
şi la cele pentru Parlamentul 
României, în 2008. Liberalii 
cer partenerilor de Alianţă 
mai multă responsabilitate, 
iar preşedintelui Băsescu să 
îşi schimbe atitudinea. 

Clayderman, 
turneu \n Rom#nia

CONCERTE  Pianistul Richard 
Clayderman (foto) revine în 
luna februarie în România, 
pentru a susţine un turneu 
\n patru oraşe din ţară. Clay-
derman va concerta la Cluj 
(19 februarie), Bucureşti (20 
februarie), Iaşi (21 februarie) 
şi Timişoara (22 februarie), 
în deschiderea acestuia 
urmând să aibă loc un recital 
al corului Madrigal. Biletele 
pentru concerte au preţuri 
cuprinse între 40 şi 350 de 
lei. Concertul de la Bucu-
reşti va avea loc la Ateneul 
Român.

Radu Stroe 
a demisionat
DECIZIE  Ministrul pentru 
coordonarea secretariatului 
general al guvernului (SGG), 
Radu Stroe, şi-a depus ieri 
demisia, la cabinetul premi-
erului Călin Popescu Tăricea-
nu. În urmă cu o săptămână, 
ministrul SGG anun]ase că îşi 
va depune demisia după ce 
va rezolva unele probleme 
pe care le are în lucru. 

300-500 lei, 
un c#ine pierdut
TAX~  Cei care [i-au pierdut 
câinele şi vor să-l recupereze 
de la Serviciul de Ecarisaj din 
Braşov trebuie s` pl`teasc` 
o tax` între 300 şi 500 de lei, 
anun]` Realitatea TV. Dacă 
stăpânul nu \[i revendic` 
patrupedul în 7 zile, acesta 
va fi  eutanasiat. 

Aerodrom 
la Vinţu de Jos
ALBA  Autorităţile din 
judeţul Alba vor \ncepe s` 
construiasc`, în acest an, un 
aerodrom la Vinţu de Jos. 
Consiliul Jude]ean Alba a 
cuprins în bugetul pe acest 
an suma de 300.000 de lei 
pentru a fi nanţa amenajarea 
aerodromului, iar Primăria 
din Vinţu de Jos va pune la 
dispoziţie terenul necesar. 
Aerodromul va putea fi  folosit 
de elicoptere şi avioane mici 
de până la 29 de pasageri, în 
primăvara acestui an urmând 
să se lucreze la prima pist` 
pe iarb`.
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Comisarul european Orban 
a depus jurământul
Comisarul rom#n Leonard Orban [i colega sa bulg`roaic` 
Meglena Kuneva au depus ieri jurământul la Luxemburg, 
în faţa pre[edintelui Comisiei Europene (CE), Jose Manuel 
Barroso, [i a judec`torilor Curţii Europene de Justiţie.

PROCEDUR~ - Ceremo-
nia depunerii jurământului 
s-a încheiat cu procedura de 
instalare a celor doi noi comi-
sari. Leonard Orban a jurat să 
respecte atribuţiile de comisar 
european, anun]` Realitatea TV. 
Orban s-a angajat să fi e complet 
independent, să acţioneze în 
interesul general al comunită-
ţii europene, să nu ceară sau s` 
accepte instrucţiuni din partea 
niciunui guvern sau instituţii şi 
să nu facă nimic incompatibil cu 
statutul de comisar european. 
De asemenea, Orban s-a angajat 
să se comporte cu integritate şi 
după terminarea mandatului 
său de comisar şi să nu accep-
te anumite funcţii sau benefi cii 
care ar putea crea confl icte de 
interese. 

Curtea Europeană de Justiţie 
este singura instituţie europeană 
care îl poate demite pe Leonard 

Orban. Conform articolului 216 
al Tratatului, Curtea poate de-
mite, la cererea comisiei sau a 
consiliului, un comisar în caz de 
greşeală gravă. Preşedintele CE 
nu poate demite un membru al 
echipei sale. Cu toate acestea, 
Jose Manuel Barosso le-a cerut 
tuturor comisarilor, la începutul 
mandatului, să se angajeze în 
scris că vor demisiona dacă el le 
va cere acest lucru. 

Orban a fost desemnat de gu-
vern pentru funcţia de comisar 
european din partea României, 
fi ind confi rmat, apoi, de preşe-
dintele CE, Jose Manuel Bar-
roso. Lui Orban i s-a repartizat 
portofoliul multi lingvismului. 

El a fost au diat de comisia 
de cultură din Parlamentul Eu-
ropean şi i s-a încredinţat func-
ţia în urma votului exprimat de 
euro parlamentari.

 Mihaela R`ileanu ||||
Leonard Orban [i Meglena Kuneva au depus ieri jur`m#ntul prin 

care au fost instala]i \n func]ia de comisari europeni

Insulta [i calomnia, \napoi 
\n Codul Penal
NECONSTITU}IONAL  Calom nia şi insulta ar putea să fie reintroduse 
în Codul Penal, anun]` Realitatea TV. Curtea Constituţională a de-
cis că abro garea articolelor care in criminau insulta şi calomnia este 
ne constituţională. Deciziile Curţii Cons tituţionale sunt definitive şi obli-
gatorii, după publicarea lor în Monitorul Oficial. Decizia urmează să fie 
publicată în Monitorul Oficial săptămâna viitoare. Articolele 205, 206 şi 
207 din Codul Penal au fost abrogate printr-o lege din 2006, la insisten-
ţele ziariştilor, societăţii civile şi ale UE. În vechiul Cod Penal, calomnia 
şi insulta erau pedepsite cu închisoarea. Prin scoaterea lor din Codul 
Penal, pedepsele se dădeau doar conform Codului Civil, adică amendă 
sau muncă în folosul societăţii. Decizia Curţii Constituţionale, prin care 
calomnia şi insulta sunt considerate fapte penale, poate să trimită 
ziariştii la închisoare. ||||

Posibile restricţii 
pentru fumătorii rom#ni
ANGAJARE - „Firmele româneşti 
ar putea impune restricţii la an-
gajare pentru fumători, dar ar 
fi  o hotărâre discriminatorie”, a 
declarat ieri Mihai Şeitan, secre-
tar de stat la Ministerul Muncii 
şi Protecţiei Sociale şi Familiei. 
Potrivit lui Şeitan, în România 
există legislaţie conform reco-
mandărilor UE, numai că aceasta 
nu se aplică. 

Un angajat respins la angaja-
re numai pentru că este fumător 
poate da în judecată fi rma, pen-

tru că i-a fost încălcat un drept 
fundamental, respectiv dreptul 
la muncă, a explicat Şeitan. Me-
dicul Anneliese Bauer, specialist 
\n terapii împotriva fumatului, 
director medical la Vita Nova, a 
precizat că, din 2007, cei aproape 
6,5 milioane de români fumători 
ar putea fi  obligaţi să respecte 
normele europene în domeniu, 
care să-i protejeze pe cei care nu 
au acest obicei. Noul Cod rutier 
interzice, de exemplu, fumatul 
chiar şi în propria maşină. ||||

B`sescu: „Ofiţeri SRI, activi 
în economie sau politică”
DECLARA}IE  Ofiţeri ai fostei securităţi sunt, mai degrabă, activi în 
economie sau în politică, decât în SRI, a declarat preşedintele Traian 
Băsescu într-un interviu acordat publicaţiei austriece „Profil”. 
Întrebat dacă în România ar trebui să existe o lege a lustraţiei, ca în 
Cehia, Băsescu a răspuns: „Lustraţia este posibilă dacă are loc la un 
an după revoluţie. În actualul Serviciu de Informaţii al României nu 
mai sunt activi (n.r.-ofi]erii), mai degrabă sunt în economie sau în 
politică”. Băsescu nu a detaliat. ||||

Consulul român din Liban 
a fost sanc]ionat
CONSECIN}E - Consulul român 
în Liban, Iancu Mihai, a primit 
o sancţiune disciplinară, iar doi 
directori din cadrul Direcţiei Ge-
nerale Afaceri Consulare a Mi-
nisterului de Externe, Petre Ca-
trinciuc [i Liviu Lucian Avram, 
au demisionat în urma scanda-
lului provocat de tentativa de a 
pleca din ţară a celor şapte copii 
ai lui Omar Hayssam. 

Consulul României din Li-
ban a efectuat supralegalizarea 
declaraţiilor notariale prin care 
Omar Hayssam îşi manifesta 
acordul în vederea deplasării în 
Turcia a copiilor săi, însoţiţi de 
către Adela Omar. Consulul nu a 
]inut cont de faptul c` persoana 

care a depus declaraţiile la sec-
ţia consulară era mandatar al lui 
Hayssam.  ||||

SIBIU - Un eveniment ce readu-
ce tradiţiile breslelor din Evul 
Mediu, „Carnavalul Lolelor”, va 
avea loc la sf#r[itul s`pt`m#nii, 
în Sibiu - Capitala Cultural` Eu-
ropean`. Manifestarea este ates-
tat` din secolul al XVII-lea şi a 
dispărut odată cu migrarea masi-
vă a saşilor transilvăneni. 

Carnavalul debutează cu Fuga 
Lolelor, care va avea loc la Sibiu, 
pe 27 ianuarie, şi la Agnita, pe 28 
ianuarie. Legenda lolelor este le-
gată de năvălirile turcilor în zona 

Agnita. Se spune că locuitorii 
târgului, în urma repetatelor ata-
curi şi a epidemiilor, au început 
să-şi piardă curajul. S-a opus o 
femeie curajoasă pe nume Ursu-
la, care s-a costumat în cârpe şi 
s-a încins cu talăngi de toate mă-
rimile, pentru a face zgomot cât 
mai mare. După ce a pus să i se 
deschidă poarta cetăţii, femeia 
s-a năpustit asupra asediatorilor, 
pocnind din bici şi urlând. Turcii 
au luat-o la fugă şi astfel Agnita a 
fost salvată.  ||||

Carnavalul Lolelor

Hayssam face s` cad` capete
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Ieri a avut loc la Bucure[ti dezbaterea „Ce \i a[teapt` pe fum`torii 
rom#ni \n Uniunea European`”
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Un preot budist, 
cel mai fericit om
LONDRA  Luna viitoare, 
Matthieu Ricard, academician 
francez convertit la budism, 
unul dintre translatorii 
lui Dalai Lama, va lansa 
o carte numit` „Fericire”. 
Oamenii de [tiin]` a[teapt` 
cu sufl etul la gur` apari]ia, 
preotul budist, \n v#rst` de 
60 de ani, fi ind considerat 
cel mai fericit om din lume. 
Una dintre teoriile lui Ricard 
este aceea c` „fericirea se 
\nva]`”. 

Dublu atentat 
cu ma[in`-capcan`

IRAK  Două maşini-capcană 
au explodat, ieri, în zona 
Bab al-Sharji, din centrul 
Bagdadului, provocând 
moartea a cel puţin 75 de 
persoane şi rănirea altor 
170, potrivit unor surse din 
Ministerul irakian de Interne, 
citate de agen]iile de pres`. 
Este cel mai grav atac după 
atentatul comis în urmă cu 
şase zile, la Bagdad, soldat 
cu moartea a 70 de persoane.

Fondatorul 
Comunităţii 
Emmaus a decedat 
FRAN}A  Abatele Pierre, 
fondatorul Comunităţii 
Emmaus pentru ajutorarea 
săracilor şi una dintre cele 
mai populare personalităţi 
din Franţa, a decedat ieri-
dimineaţă, la vârsta de 94 
de ani, într-un spital din 
Paris. Abatele, fost membru 
al Rezistenţei franceze şi 
deputat, fusese internat 
în spital cu o infecţie 
pulmonară.

Victorie a 
ultrana]ionali[tilor 
SERBIA  Partidul Radical, 
formaţiune ultranaţionalistă, 
a obţinut cele mai multe 
voturi în alegerile legislative 
din Serbia. Rezultatul 
scrutinului de duminic` 
reprezintă o lovitură 
dată Uniunii Europene şi 
Statelor Unite, care sperau 
să negocieze cu un guvern 
progresist viitorul statut 
al provinciei Kosovo şi 
perspectiva aderării la UE.

„Dorin]` sexual`, 
anormal`” la 
solda]ii americani
SEUL  Militarii americani 
din Coreea de Sud sunt 
„contaminaţi cu o dorinţă 
sexuală anormală”, a acuzat, 
ieri, un cotidian ofi cial al 
regimului de la Phenian, 
comentând un presupus viol 
asupra unei sud-coreence de 
67 de ani, comis de un soldat 
american. Aproape 30.000 
de militari americani sunt 
staţionaţi în Coreea de Sud.
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Bere f`r` alcool pentru c#ini
OLANDA - Benito, un Chihuahua 
ajuns la maturitate la cei 5 ani ai 
s`i, \[i savureaz` berea, \n timp 
ce st`p#nul \l prive[te f`r` nicio 
urm` de repro[. Terrie Berenden, 
patron al unui pet shop din ora[ul 
olandez Zelhem, a ob]inut brevet 

de inven]ie pentru berea din 
mal], cu extract de vit`, destinat` 
\n exclusivitate patrupedelor. 
Mai mult, iubitorul de animale a 
g`sit [i o fi rm` care s` produc` [i 
s` \mbutelieze licoarea nealcoo-
lizat`.  ||||

Calculatoarele, infectate 
cu „Fidel Castro a murit”
SPANIA - Un virus informatic cu 
textul „Fidel Castro a murit” se 
propagă rapid pe internet şi ar 
putea infecta mii de computere, 
a avertizat, ieri, asociaţia 
internauţilor spanioli. Asociaţia 
a subliniat că este vorba de un 
virus „troian”, care apare în 
e-mail, şi care se activează în 
momentul în care sunt accesate 
fi şierele ataşate. Având în 
vedere că speculaţiile despre 
gravitatea stării de sănătate a 
liderului cubanez Fidel Castro au 
început să se înmulţească, acest 
virus „este pe cale să infecteze 

mii de computere”, a avertizat 
asociaţia.

Fidel Castro nu este „vehicul” 
exclusiv pentru acest virus. {i 
mesajele electronice „Hugo 
Chavez a murit”, „Preşedintele 
Putin a murit” şi „Saddam 
Hussein este viu!”, sunt purt`-
toare ale aceluia[i virus.

Alte mesaje infectate sunt: 
„O rachetă rusească distruge 
un satelit chinez”, „O rachetă 
chineză distruge un avion 
american”, „A izbucnit cel de-al 
treilea război mondial” şi „Primul 
act de terorism nuclear!”. ||||

22 ianuarie, cea 
mai deprimant` zi
Potrivit psihologului britanic Cliff  Arnall, cea mai 
deprimantă zi a acestui an a fost 22 ianuarie, ziua de 
care tocmai am sc`pat. Convingerea profesorului de 
psihologie se bazeaz` pe „teoria fericirii”, concepută 
chiar de el, \n urma unor studii.

MAREA BRITANIE - Cliff 
Arnall, profesor de psihologie 
la Universitatea din Cardiff, a 
luat în considerare mai multe 
criterii înainte de a ajunge la 
această concluzie, informeaz` 
„The Sun”. Frigul, facturile 
care sosesc după sărbătorile 
de Crăciun şi reîntoarcerea 
la slujbă după vacanţa 
de iarnă fac din 22 ianuarie 
cea mai deprimantă zi a 
anului. În această zi, toate 
motivele pentru a fi  deprimat 
şi melancolic sunt exacerbate. 

Potrivit psihologului, citat 
de tabloidul britanic „The 
Sun”, concluzia este valabil` 
pentru marea majoritate a 
]`rilor europene, Canada 
[i SUA. 

Formul` matematic` 
pentru „Teoria Fericirii”

Dup` ce a str#ns r`spun su ri-
le a 3.000 de persoane din zece 
]`ri, Arnall a elaborat [i o „teorie 
a fericirii”, bazat` pe o formul` 
matematic` pus` la punct dup` 
15 ani de cercet`ri: 1/8W+(D-d) 
3/8TQ MxNA=22 ianuarie. |n 
aceast` ecua]ie, „W” reprezintă 
vre mea, „D” cumuleaz` da-
toriile, „d” \nseamn` fac turile 
care trebuie plătite în ianuarie, 
„T” constituie timpul scurs de 
la Crăciun, „Q” este timpul 
scurs de la ultima tentativă de 
a demisiona, „M” reprezintă 
ni velurile motivaţionale ge ne-
ra le, iar „NA” este nevoia de a 
tre ce la acţiune.

  Anca Petrache ||||

23 iunie, cea mai fericit` zi din 2007
STUDIU  O ecuaţie g#ndit` dup` modelul celei dint#i, care 
desemneaz` cea mai „ur#t`” zi din an, l-a ajutat pe Arnall 
să descopere [i ziua care se afl ` la polul opus. Astfel, 23 iunie 
este, \n viziunea psihologului britanic, cea mai fericită zi 
din 2007. Motivul: zilele \nsorite ce favorizeaz` activităţile 
desfăşurate în aer liber sau timpul petrecut cu familia ori 
prietenii şi amintirile din copilărie, asociate cu anotimpul 
c`lduros.

Terori[tii pot intra \n Anglia
LONDRA  Străinii suspectaţi de terorism pot intra liber în Marea 
Britanie, deoarece lista UE cu persoanele periculoase nu poate fi 
accesată de ofiţerii din cadrul serviciului britanic de imigraţie, 
informează „The Sunday Telegraph”. Ofiţerii britanici au avertizat 
parlamentul că deficienţa periclitează securitatea ţării. Ei au cerut 
Bruxellesului să permită accesul britanicilor la această bază de date, 
dar cererea a fost blocată în urma unei dispute legale. Situa]ia devine 
cu at#t mai grav` cu c#t, anul acesta, Marea Britanie aloc` pentru 
sectorul apărării o sumă mai mică decât Bulgaria, Grecia sau Turcia. 
Cheltuielile se afl ` la cel mai scăzut nivel din 1930, au declarat o serie 
de oficiali, citaţi de „Daily Telegraph”. ||||

SUA polueaz` 
Marea Britanie
LONDRA  Gazele toxice emise de 
oraşele americane traversează 
Oceanul Atlantic şi contribuie 
la de păşirea limitei legale de 
po luare atmosferică din Marea 
Britanie, arată un studiu oficial, 
citat de „Sunday Times”. Studiul, 
efectuat de Consiliul pentru Studii 
de Mediu, arată că circa 2.000 
de tone de ozon, provenind din 
oraşe precum Chicago, Detroit şi 
New York, afectează zilnic Marea 
Bri tanie. Ozonul american creşte 
nivelul acestei substanţe în Marea 
Bri tanie cu 20-30%, ceea ce face 
ca limita legală, stabilită de Orga-
ni zaţia Mondială a Sănătăţii, să 
fie depăşită.  ||||

Papa Ioan Paul 
al II-lea voia 
s` demisioneze
VATICAN  Fostul Suveran Pontif, 
Papa Ioan Paul al II-lea, s-a 
gândit serios să demisioneze 
în anul 2000, din cauza stării 
de sănătate precare. |n plus, 
el a dorit să propună o lege 
prin care suveranii pontifi să 
fie obligaţi să-şi părăsească 
funcţia la împlinirea vârstei 
de 80 de ani şi nu să fie aleşi 
pe viaţă. Informaţiile apar în 
memoriile fostului s`u secretar 
particular, cardinalul Stanislaw 
Dziwisz, afl at pe acest post 
vreme de patru decenii.  ||||

Tricou anti-Bush 
AUSTRALIA - Allen Jasson, în 
vârstă de 55 de ani, amenin]` 
c` va da \n judecat` compania 
aerian` Qantas, dup` ce i s-a 
interzis accesul la bord din cauza 
tricoului pe care \l purta. Sub 
imaginea pre[edintelui american 
George W. Bush, pe tricoul 

australianului scria : „Teroristul 
num`rul unu”. „Qantas m-a 
informat că pot să iau alt zbor, 
dacă nu mai port acest tricou. 
Dar eu nu vreau să renunţ la el“, 
a declarat Jasson, care consider` 
c` i-a fost \nc`lcat` libertatea de 
exprimare. ||||

Prin]ul Japoniei, violonist 

TOKYO  Prin]ul Naruhiro al Japoniei (foto dreapta) a c#ntat, ieri, la 
vioar`, \n cadrul unui concert sus]inut la Tokyo, al`turi de muzicieni 
consacra]i, precum pianistul sud-coreean Chung Myung-Whun (foto), 
violonistul japonez Daishin Kashimoto, contrabasistul sud-coreean 
Dong-Hyuck Ahn [i violoncelistul chinez Zhao Jing. Evenimentul, 
intitulat „Building Friendship Through Music 2007”, a avut ca invita]i 
arti[ti din China [i Coreea de Sud.   ||||

CARACAS - Preşedintele Vene-
zuelei, Hugo Chavez, s-a adresat 
secretarului de stat american 
Condoleezza Rice cu apelativ-
ul „fetiţa mea”, transmiţând 
Wa shing tonului „să se ducă 
dracului”, după ce Statele Unite 
au contestat decizia de acordare 
a puterilor depline şefului 
statului venezuelean. 

Chavez a lansat o campanie 
de consolidare a puterii prin 

naţionalizarea industriei, 
asu marea de puteri executive 
depline şi posibilitatea de a 
candida la preşedinţie de câte ori 
doreşte. „Este autoritatea legală, 
sacră, a Venezuelei. Duceţi-vă 
dracului, coloniştilor! Plecaţi! 
Suntem liberi şi cu fi ecare zi 
vom deveni şi mai liberi”, a 
transmis Chavez, \nvestit \n 
func]ie \n urm` cu o s`pt`m#n`, 
administra]iei Bush.  ||||

Hugo Chavez, un pre[edinte 
cu puteri depline
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2,60 LEI3,37 LEI

ALTE CURSURI |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 lir` sterlin` 5,14 LEI
100 forin]i maghiari 1,34 LEI
1 leu moldovenesc 0,19 LEI

1 franc elve]ian 2,08 LEI
1 dolar canadian 2,22 LEI
1 gram de aur 53,26 LEI

 
 ECONOMIE6

PE SCURT |||||||||||||||||||||
Premii pentru 
utilizarea cardurilor
CONCURS  Utilizatorii de 
carduri BCR care realizează 
o tranzacţie de minimum 10 
lei în perioada 22 ianuarie 
– 8 aprilie pot câştiga unul 
dintre cele 220 de premii 
în valoare de 300 de euro 
fi ecare. Banca va lua în 
considerare atât tranzacţiile 
care se fac în ţară, cât şi în 
străinătate, iar extragerile 
vor avea loc săptămânal.

Plasma [i LCD-ul, 
la mare c`utare
CERERE  Rom#nii au c`utat 
de s`rb`tori televizoare cu 
plasm` [i LCD-uri, ridic#nd 
v#nz`rile comercian]ilor. 
Astfel, magazinele Altex 
[i-au triplat v#nz`rile 
acestor produse \n 
decembrie 2006, fa]` de 
noiembrie. Compania 
estimeaz` c` tendin]a se va 
p`stra. Reducerile de pre]uri 
la aceste televizoare vor 
continua [i \n perioada 18 
ianuarie - 07 februarie. 

Intercontinental 
are un nou director

MANAGER  Hotelul Inter-
continental Bucureşti are 
un nou director general, 
Jonathan Soper. Acesta are 
o experienţă de peste 20 
de ani în cadrul lanţului 
hotelier internaţional 
InterContinental Hotels 
Group, cu care proprietarii 
ho telului din România au 
în cheiat un contract de mana-
gement în decembrie 2006.

Granini vrea 
v#nz`ri triple
A{TEPT~RI  Compania 
Cras rom Beverages, 
îmbuteliatorul b`uturii 
r`coritoare Granini pe piaţa 
din România, prognozează 
triplarea vânzărilor băuturii 
necarbonate şi atingerea 
unei cote de piaţă de 5%. 
Sucul Granini a fost lansat 
pe piaţa naţională în iunie 
2006, până la sfârşitul 
anului fi ind vândute 3,5 
milioane de sticle.

Un million $, 
pagub` a unui 
virus troian
FRAUD~  Hackerii au golit 
c#teva conturi ale b`ncii 
suedeze Nordea, pagubele 
ridic#ndu-se la circa 8 
milioane de coroane 
(aproape 1 milion de dolari), 
potrivit HotNews. Datele 
clien]ilor p`c`li]i au fost 
ob]inute printr-un program 
troian, numit haxdoor.
ki, care pretindea c` este 
anti-spam. Presa suedez` a 
califi cat acest furt drept cea 
mai mare fraud` on-line.

Mar]i, 23 ianuarie 2007www.compact.info.ro

Cele mai riscante afaceri
Revista „Forbes” a realizat 
un top al celor mai riscante 
domenii \n care s`-]i \ncepi 
o afacere \n SUA, pe baza 
datelor ob]inute de la Biroul 
de Statistic` a Muncii (BLS).    

BUSINESS - Doar dou` treimi 
dintre micile fi rme din America 
\nfi in]ate cu doi ani \n urm` 
au supravie]uit pe pia]`, \ns` 
numai 44% au [anse s` men]in` 
luminile neoanelor aprinse \nc` 
patru ani, reiese din datele BLS. 
Iat` ierarhia celor mai riscante 
idei de afaceri pe care po]i s` 
le porne[ti \n Statele Unite, dar 
cu care, odat` puse \n practic`, 
economiile investite nu mai sunt 
deloc \n siguran]`.  

1. TRANSPORTURILE. |n 
aceast` categorie intr` taxiuri-
le, limuzinele, ambulan]ele [i 
alte categorii de transport cu 
\nchiriere. Operatorii din acest 
sector sunt nevoi]i s` pl`teasc` 
taxe mari de asigurare, depind 
de cota]iile combustibililor, iar 
concuren]a este puternic`.

2. MAGAZINELE DE |MBR~ C~-
MINTE. Micii \ntreprinz`tori tre-
buie s` r`zbeasc` printre nume-
le deja consacrate din domeniu 
[i sunt obliga]i s` ]in` pasul cu 
tendin]ele modei [i cu gusturile 
schimb`toare ale clien]ilor

3. RESTAURANTE {I BARURI. 
Aceste afaceri e[ueaz` din cauza 
unei sub-capitaliz`ri. Costurile 
sunt foarte ridicate, iar angaja]ii 

pot pleca atunci c#nd ]i-e lumea 
mai drag`.

4. COMUNICA}II. Acesta este 
un alt domeniu acoperit aproape 
\n \ntregime de marii operatori. 
Pentru a reu[i este nevoie de in-
ves ti]ii uria[e. 

5. AGEN}II DE TURISM. Clien]ii 
trebuie convin[i de calitatea ofer-
telor de turism, pentru a nu alege 
s` mearg` pe cont propriu. 

6. MAGAZINELE DE ALIMEN-
TE. Marile lan]uri comerciale fac 

supravie]uirea afacerilor de acest 
gen aproape imposibil`. 

7. SERVICII DE CUR~}ENIE, 
SP~L~TORII, FRIZERII. Sunt com-
petitive doar \n func]ie de pre]uri 
[i amplasament. 

8. SERVICE AUTO. Companiile 
de asigur`ri pl`tesc repara]iile la 
pre]uri foarte mici, iar marii de-
aleri auto s-au extins [i pot face 
fa]` unui volum mai mare de 
ma[ini, \ns` fi rmele mici nu \[i 
permit acest lux. 

9. TRANSPORT DE M~RFURI. 
|n acest caz, afacerea va fi  afec-
tat` de instabilitatea pre]urilor 
combustibililor. Patronilor le va fi  
greu s` g`seasc` [oferi de \ncre-
dere, preg`ti]i s` fac` fa]` reguli-
lor tot mai drastice de transport. 

10. SERVICII FINANCIARE (case 
de schimb, bancomate, transfe-
ruri de bani). Fraudele pot \mpie-
dica aceste fi rme s` reziste [i este 
greu s` g`se[ti o banc` cu care s` 
lucrezi. Otilia Cristea ||||

Rom#nii consumă doar 100 
de grame de miere pe an
STATISTICI - Românii consumă 
anual 100 de grame de miere, 
de dou`zeci de ori mai puţin 
decât germanii, a declarat pentru 
NewsIn directorul Apis Prod. 
Din această cauză circa 70% din 
mierea produsă în România în 
2006 a fost exportată. 

Nici micii producători nu stau 
prea bine, aceştia având în medie 
25 de stupi, faţă de 400, cât deţi-
ne un mic producător francez. În 
România, un producător cu acest 
număr de stupi este considerat 
mare. 

La nivel mondial, producţia 
de miere este de 1,2 milioane de 
tone anual, China livrând 16% 
din producţia totală şi exportând 
100.000 de tone pe an.

Pe piaţa românească s-a găsit 
până acum doar miere de pro-
ducţie autohtonă, în principal 
din cauza taxelor vamale de im-
port extrem de mari – de 160%. 
Datorită eliminării acestor taxe, 
compania rom#neasc` Apis Prod 
intenţionează să importe din 
Spania miere de portocal, euca-
lipt sau castan. ||||

Tranzac]ii de milioane la Mobexpert
R~SCUMP~RARE  Omul de afaceri Dan {ucu, ac]ionar majoritar al 
grupului Mobexpert, \i va pl`ti fostei sale so]ii, Camelia {ucu, 30,6 
milioane de euro, pentru a prelua participa]iile semnificative ale 
acesteia la cinci dintre firmele din grup. De asemenea, a mai fost 
convenită închirierea unui spaţiu către compania Class Mob, divizia 
de lux a Mobexpert, la care Camelia Şucu deţine 60% din acţiuni. 
Spaţiul va fi închiriat la un preţ de opt euro pe metru pătrat.  ||||

Marocanii \[i iau Logan
EXTINDERE  Dacia Logan \ncepe s`-[i c#[tige popularitatea pe tot mai 
multe pie]e. Dup` pia]a autohton`, cea din statele emergente [i chiar 
cea din vestul Europei, modelul franco-rom#n c#[tig` [i nordul Africii, 
fiind cel mai bine v#ndut model din Maroc, potrivit automarket.ro. 
Marocanii au cump`rat, \n 2006, 12.735 de ma[ini Logan, cu toate c` 
marca fusese lansat` \n aceast` ]ar` abia \n iulie 2005. |n schimb, 
introducerea din ianuarie 2006 a versiunii diesel a reprezentat 
momentul exploziei v#nz`rilor Logan.  ||||

Bill Gates vine \n Rom#nia pentru prima dat`
VIZIT~ - Magnatul William Gates 
III (foto), co-fondatorul companiei 
Microsoft, cel mai sonor nume din 
domeniul software [i desemnat 
de „Forbes” drept cel mai bogat 
om din lume, va vizita Rom#nia la 
\nceputul lunii februarie, anun]` 
HotNews. Paula Apreutesei, direc-
tor de comunicare la Microsoft 
Ro m# nia, a confi rmat aceast` 
infor ma ]ie. 

Celebrul miliardar va ajunge 
\n Rom#nia dup` ce va participa 
la lucr`rile Forumului economic 
de la Davos (Elve]ia), care vor 
avea loc \n perioada 24-28 
ianuarie. Alte surse au declarat 
agen]iei c` Bill Gates va participa 
la lansarea pe pia]a rom#neasc` 

a unui nou produs al companiei 
pe care o conduce. 

Averea celui mai bogat om 
din lume se ridic` la halucinanta 
valoare de 50 de miliarde de do-
lari. Aceast` sum` uria[` oblig` 
autorit`]ile fi scale din SUA s` 
stocheze datele referitoare la el 
pe un computer special. 

Compania Microsoft este lider 
mondial \n domeniul produc]iei 
de software, cu peste 50.000 de 
angajaţi în mai multe ţări, cu se-
diul în Redmond, Washington, 
SUA. În momentul de faţă, mi-
crosoft aproape c` deţine mo-
nopolul sistemelor de operare 
pentru calculatoare personale cu 
Windows.  O. C. |||| 

|n New York, costul unei licen]e de taxi se ridic` la 400.000 de dolari 
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Grosjean rateaz` 
meciul cu Rom#nia
ACCIDENTARE  Tenismanul 
francez Sebastian Grosjean, 
eliminat, sâmbătă, în turul 
al treilea al Australian Open, 
de către argentinianul David 
Nalbandian, a declarat că s-a 
accidentat la muşchii aductori 
ai piciorului stâng şi că va fi  
indisponibil pentru meciul cu 
România, din primul tur al 
Cupei Davis. Rom#nia va \nt#lni 
Fran]a \n primul tur al Grupei 
Mondiale din Cupa Davis, \n 
perioada 9-11 februarie.

F`r` alcool 
la McLaren

INTERDIC}IE  Patronul echipei 
McLaren, Ron Dennis, le-a 
interzis piloţilor săi pentru 
sezonul 2007 al Campionatului 
Mondial de Formula 1 să bea 
alcool. „Dennis nu a vrut să-şi 
aducă aminte de Kimi Rai-
kkonen, dar cei de la McLaren 
îşi amintesc cu supărare de 
petrecerile încărcate cu alcool 
ale fi nlandezului, care de multe 
ori a sosit beat la şedinţele de 
vineri. Din fericire, acest lucru 
nu se va întâmpla cu Alonso 
(foto), pentru că lui nu îi place 
alcoolul şi abia dac` gustă 
şampania, pe podium”, notea-
ză „Marca”.

Lazio, Benfica [i 
Portsmouth, la Cluj
CENTENAR  Cluburile Lazio, 
Portsmouth şi Benfi ca Lisabona 
au fost invitate pentru a 
participa la centenarul grupării 
CFR Cluj, care va fi  sărbătorit în 
luna iulie. Conducătorii clubu-
lui CFR au trimis invitaţii către 
şase cluburi europene cunos-
cute, cele trei d#ndu-[i p#n` 
acum acordul de principiu. 
Patrulaterul se va desfăşura cu 

două săptămâni înaintea înce-
perii campionatului 2007-2008. 
Conducerea clubului CFR l-a 
invitat la manifestări şi pe pre-
şedintele FIFA, Joseph Blatter.

FIFA [i UEFA nu 
recunosc conducerea 
fotbalului polonez
REFUZ  Federaţia Internaţională 
de Fotbal (FIFA) şi Uniunea 
Europeană de Fotbal (UEFA) 
refuză să-l recunoască pe 
administratorul numit de 
guvernul polonez în fruntea 
forului fotbalistic de la 
Varşovia. În luna octombrie 
2006, FIFA a denunţat 
intervenţiile politice în lumea 
fotbalului, acuzând guvernul 
că încearcă să-i concedieze 
pe liderii forului polonez, 
ceea ce contravine statutului 
federaţiei.

Tatuaj vulgar 
\n locul emblemei 
lui Boca Juniors
RIVALITATE  Un uruguayan, 
realizator de tatuaje, a fost dat 
în judecată de un adolescent 
în vârstă de 17 ani, suporter al 
echipei Boca Juniors, căruia i-a 
tatuat pe spate un penis în loc 
să îi facă emblema formaţi-
ei favorite. „Cel care a făcut 
tatuajul este suporter al rivalei 
echipei Boca Juniors, River 
Plate, astfel că s-a enervat 
când adolescentul i-a cerut să 
tatueze simbolul clubului Boca 
şi a decis să facă un penis în 
locul acestuia. Incredibil!”, a 
declarat un purtător de cuvânt 
al poliţiei uruguayene.

Pi]urc` vrea s` 
juc`m cu Olanda 
la Craiova
DORIN}~  |ntr-un interviu 
publicat ieri \n „Gazeta de Sud”, 
antrenorul echipei na]ionale, 
Victor Pi]urc`, a declarat c` 
dore[te ca partida Rom#nia – 
Olanda, din preliminariile EURO 
2008, s` se dispute pe stadionul 
„Ion Oblemenco” din Craiova. 
„Sincer, am luat în considerare 
[i aceast` variant`. Sunt [anse 
destul de mari s` juc`m \n 
B`nie“‘, a spus selec]ionerul. 
Ultimul joc ofi cial pe care  
tricolorii l-au jucat la Craiova a 
fost România- Macedonia, scor 
2-1, în preliminariile Euro 2004.

Califica]i \n Superbowl dup` 37 de ani
FOTBAL AMERICAN  Indianapolis Colts (\n albastru) s-a califi cat \n 
fi nala ligii de fotbal american, dup` ce a \nvins pe New 
England Patriots, scor 38-34. |n ultimul act, ce se va desf`[ura pe 4 
februarie, Indianapolis va juca \mpotriva celor de la Chicago Bears. 
Ultimul Superbowl pentru cei din Indianapolis a fost cel din 1970, 
\n timp ce Bears a[teptau o fi nal` din 1986.

www.compact.info.ro

SNOOKER - Englezul Ronnie 
O‘Sullivan a câştigat ediţia din 
2007 a Mastersului englez de 
snooker, desfăşurat la Londra, 
acesta fi ind primul s`u succes 
dup` aproape doi ani. El l-a 
în vins în fi nala de duminic` pe 
chinezul Ding Junhui, cu scorul de 
10-3. Victoria, care este cea de-a treia 
a lui Ronnie la acest turneu, a fost 
umbrit` de manifest`rile rasiste 
ale unor spectatori la adresa 
lui Ding, acesta fi ind decis s` 
cedeze meciul \nc` de la scorul 
de 9-2. |n afara trofeu lui, 
O’Sullivan a primit un cec 
\n valoa re de 130.000 de lire 
sterline, \n timp ce Ding a primit 
jum`tate din sum`, plus 35.000 
de lire pentru realizarea breakului 
maxim.  C.V. ||||

Ronnie O‘Sullivan, victorie dup` doi ani

Ronnie l-a \ncurajat pe Ding \nainte s` pozeze cu trofeul Mastersului

Maria va fi \nmorm#ntat` 
\n rochie de mireas`
TRADI}IE - Corpul ne\nsufl e]it 
al atletei Maria Cioncan, dece-
dat` duminic` \n Bulgaria, a 
ajuns asear` \n Rom#nia, dup` ce 
ofi cialit`]ile bulgare au \nt#rziat 
c#teva ore formalit`]ile necesa-
re repatrierii corpului sportivei. 
Sora mai mare a Mariei a de-
clarat c`, a[a cum este tradi]ia, 
Maria va fi  \nmorm#ntat` \n ro-
chie de mireas`. Ieri au fost date 
publicit`]ii concluziile medicilor 
legi[ti din Bulgaria, care au sta-

bilit c` decesul nu putea fi  \mpie-
dicat, sportiva suferind o fractur` 
la baza craniului. 

De asemenea, bulgarii au 
anun]at c` ancheteaz` even-
tuala cerere de mit` din partea 
poli]i[tilor bulgari. Bisser Ivanov, 
şeful comisiei de investigaţie 
internă, a declarat \ns` într-un 
interviu acordat postului de radio 
Darik, că se îndoieşte că poliţiştii 
bulgari ar cere mită într-o situaţie 
aşa de gravă. ||||

Sezon terminat
Nicolae Dic` a fost operat 
ieri [i va lipsi de pe gazon 
5 luni. Juc`torul ar fi 
trebuit s` se transfere la 
Lens, chiar \n s`pt`m#na 
\n care s-a accidentat.

STEAUA - La casele de bilete ale 
stadionului „Steaua”, c#teva 
zeci de suporteri, amesteca]i 
cu nelipsi]ii bi[ni]ari, au 
a[teptat ieri o or` [i jum`tate 
ca tichetele pentru meciul cu 
Sevilla s` fi e puse \n v#nzare. 
La mii de kilometri distan]`, 
\n clinica Isokinetic,  pe masa 
de opera]ie a profesorului 
Marcacci, Dic` era operat. 

|n Ghen cea, fanii apuca-
ser` s` ia bi lete: „Sper s` ne 
califi c`m, chiar dac` lipse[te 
Dic`, \l a[ tept`m la fi nal`”, 
spunea un fan. Din p`cate, 
decarul ste list nu va fi  pe 
teren la o even tual` califi care 
\n ultimul act al Cupei UEFA. 
Verdictul medicilor este dur: 5 
luni de pauz` pentru Dicanio, 
ceea ce \nseamn` practic 
\n cheierea acestui sezon pen-
tru fotbalist. 

Ar fi b`tut palma cu Lens
|nainte ca vestea rat`rii 

sezonului s` apar` pe site-ul 
Stelei, ap`ruse informa]ia 
c` Dic`, \nainte s` joace acel 
amical cu Siena, c`zuse la un 
acord cu francezii de la Lens. 
Parafarea contractului n-a 
mai avut loc, accidentarea la 
genunchi f`c#ndu-i pe francezi 
s` se retrag`. 

 Ciprian Voiculescu ||||

Oli nu va mai conta p#n` la var` pe golgeterul echipei

Steaua pleac` m#ine \n Cipru
PREG~TIRE  |n ciuda ve[tilor proaste venite din Italia, campioana 
Rom#niei \[i va continua programul de preg`tire cu un stagiu \n 
Cipru. Fotbali[tii vor pleca m#ine spre Insula Afroditei, unde vor 
avea patru amicale p#n` pe 6 februarie. Steaua va juca \n Cipru 
\mpotriva lui Metalurg Liepajas (26 ianuarie), FC Aarau (28 ianua-
rie), Korona Kielce (29 ianuarie) [i Legia Var[ovia (1 februarie).
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PUBLICITATE

„C#inii” se pl#ng de 
drumurile prea lungi
Dinamo a \nceput turneul portughez cu o \nfr#ngere, 
0-1 cu Guimaraes, juc`torii [i oficialii acuz#nd oboseala 
deplas`rilor. Presa portughez` a remarcat atacan]ii [i 
insuficienta preg`tire fizic`.

TURNEU - Echipa lui Mircea Red-
nic a suferit prima \nfr#ngere 
\n Portugalia, 0-1 cu a [aptea 
clasat` \n divizia secund` din 
aceast` ]ar`, Guimaraes. E[ecul 
a fost pus de Mircea Rednic pe 
seama oboselii, \ns` a apreciat 
d`ruirea echipei: „Jocul a fost 
un test util în vederea meciului 
din Cupa UEFA cu Benfi ca. A 
fost un antrenament bun, dar 
echipa mea era obosită după 
călătorie. În ceea ce priveşte re-
zultatul, nu am avut noroc“, a 
spus Rednic. 

Mult mai tran[ant a fost 
Cristi Borcea, [eful dinamo vist 
acuz#nd distan]ele mari pe care 
echipa trebuie s` le parcurg`. 
„Sunt nemulţumit pentru că 

nu a fost ales momentul cel 
mai potrivit. Din câte am înţe-
les eu, Rednic ceruse să nu ne 
deplasăm la mai mult de 50 de 
kilometri de baza de cantona-
ment. |n plus, am [i pierdut”, 
a declarat Borcea. Starea de 
oboseal` a survenit dup` ce 
lotul dinamovist a trebuit s` 
parcurg` 300 de kilometri pen-
tru a disputa aceast` partid`.

Dinamo va mai juca pa-
tru partide \n cadrul stagiului 
de pregătire de la Rio Maior. 
M#ine, „c#inii” vor \nt#lni pe  
Lokomotiv Moscova, la 25 ianua-
rie pe  Academica Coimbra, la 
30 ianuarie pe Uniao Leiria şi la 
1 februarie forma]ia local`.  
 Ciprian Voiculescu ||||

Atac periculos, dar f`r` prospe]ime fizic`
PRES~  Partida jucat` de Dinamo a fost analizat` de cotidianul „O 
Jogo”, care a remarcat cuplul N&D, dar [i caren]ele din preg`tirea 
fizic`: „Cuplul de atac, format din Dănciulescu şi Niculescu, a arătat 
o disponibilitate enormă, dar care a avut de suferit din lipsa prospe-
ţimii fizice”. Portughezii, care l-au identificat pe C`t`lin Munteanu 
drept „strategul echipei”, a admis c` Dinamo [tie ce vrea, iar \n cele 
trei s`pt`m#ni, r`mase p#n` la partida cu Benfica, Rednic poate 
optimiza parametrii fizici ai juc`torilor.

Nu este normal ca 
fotbaliştii să joace 

dup` o deplasare de patru 
ore cu autocarul. Sunt 

nemul]umit de acest 
turneu

 Cristi Borcea

Benfica – Leiria 2-1
CUP~  Adversara dinamovi[tilor 
a jucat duminic` \n Cupa Por-
tugaliei, trec#nd, cu emo]ii, de 
Leiria, scor 2-1. Golurile celor 
de la Benfica au fost marcate \n 
finalul meciului de  c`tre Nuno 
Gomes [i  Mantorras, dup` ce 
Leiria deschisese scorul.

|n ciuda oboselii, Rednic a v`zut determinare \n jocul elevilor s`i

Nowotny va 
scrie romane 
pentru copii
DECIZIE  Fotbalistul german Jens 
Nowotny (33 de ani) a decis să 
îşi încheie cariera de jucător, din 
cauza accidentărilor repetate la 
genunchi, şi intenţionează să 
devină scriitor de romane pentru 
copii. În urmă cu două săptămâni, 
Nowotny şi-a reziliat contractul 
cu Dinamo Zagreb [i, dup` 334 
de partide în Bundesliga şi 48 
de selecţii în echipa naţională, 
vrea s` devin` scriitor: „Fot-
balul a jucat un rol important în 
viaţa mea, dar deja am discutat 
despre viitorul meu profesional. 
Visul meu este să scriu un roman 
pentru copii, ceva de domeniul 
fanteziei“, a spus Nowotny. ||||

Maria {arapova va fi num`rul 1

TENIS - Maria {arapova (foto) va deveni 
num`rul 1 mondial în următorul clasament 
WTA, după ce Amelie Mauresmo şi 
Svetlana Kuzneţova au fost eliminate la 
Openul Australiei, duminică, la Melbourne. 
Animat` de aceast` perspectiv`, rusoaica  
Şarapova a învins-o, în optimile de fi nală, 
cu scorul de 7-5, 6-4, pe compatrioata sa 
Vera Zvonareva, cap de serie numărul 22. 
Programul meciurilor din sferturile de 
fi nală ale tabloului feminin de Australian 

Open este următorul: Maria Şarapova (cap 
de serie nr.1) - Anna Şakvetadze (12), Kim 
Clijsters (4) - Martina Hingis (6), Serena 
Williams (SUA) - Shahar Peer (16), Nicole 
Vaidisova (10) - Lucie Safarova (Cehia). 

Pentru b`ie]i, sferturile programeaz` 
urm`toarele partide: Roger Federer (1) 
– Tommy Robredo (7), Mardy Fish – Andy 
Roddick (6), Tommy Haas (12) – Nikolai 
Davydenko (3) [i Fernando Gonzalez (10) 
– Rafael Nadal (2).  {.B. ||||

OFERT~ - C`pitanul lui Liverpool [i-ar 
putea schimba din var` locul de munc`, 
el fi ind una dintre priorit`]ile piemon-
tezilor \n perspective revenirii \n Serie A. 
Torinezii au preg`tit deja o ofert` de 45 
de milioane de euro, cu care sper` s`-I 
conving` pe “cormorani” s`-I dea drumul 
fotbalistului \n v#rst` de 25 de ani. “Ger-
rard este un juc`tor fabulos [i este de ceva 

timp \n aten]ia noastr`” a confi rmat di-
rectorul sportive al lui Juventus, Alessio 
Secco. Englezului \i va g`si pe „Delle Alpi” 
[i pe vedetele Del Piero [i Nedved, care au 
refuzat de cur#nd o ofert` de a evolua \n 
campionatul American de fotbal, al`turi de 
Beckham. “Nu avem probleme fi nanciare, 
a[a c` a[tept`m noul sezon de Serie A”, au 
spus cei doi. ||||

Juve \l vrea pe Gerrard

Schimb \ntre 
Villa [i Lyon
ATACAN}I  Cehul Milan Baros 
(Aston Villa) a semnat, ieri, 
un contract pe trei sezoane şi 
jumătate cu Olympique Lyon, 
care îl va ceda, la schimb, pe 
norvegianul John Carew. Baros 
a efectuat, ieri dimineaţă, 
vizita medicală, iar apoi a 
fost prezentat oficial de Lyon, 
club care a accelerat procesul 
de transfer, pentru ca cehul 
să poată evolua în meciul cu 
Girondins Bordeaux, pro-
gramat miercuri, în etapa a 
XXI-a a campionatului Franţei. 
Olympique Lyon a anunţat că 
transferul atacantului norve-
gian John Carew la Aston Villa 
este în curs de finalizare. ||||
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Vedeta Antenei 1, Mihaela Rădulescu, s-a implicat în 
campania de informare asupra cancerului uterin. Im-
presionată de numeroasele cazuri din România, ea 
sfătuieşte româncele să-şi facă testul Papa Nicolau. 

Sanda Nicola, un caz fericit
EXPERIENŢĂ  Vedeta TVR 1 Sanda Nicola s-a 
al`turat şi ea campaniei, împărtăşind publicului 
propria ei experienţă. Simptomele premergătoare 
instalării cancerului uterin au început să se mani-
feste în 2005, un an plin de provocări profesion-
ale pentru Sanda. Deşi avea dureri abdominale 
intense, în fuga pentru ştiri şi transmisiuni tv, 
Sanda nu găsea niciodată timp să meargă la 
doctor. În cele din urmă, speriată de o hemoragie 
puternică, reporterul şi-a făcut un set de analize 
complete în Olanda. Astfel, virusul HPV, responsa-
bil de producerea acestei boli, a fost depistat la 
timp, iar Sanda a scăpat cu bine în urma unei 
intervenţii chirurgicale.  

 
 PEOPLE10

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

Contestaţia trupei Vama, respins` 
Trupele VAMA şi 112, care au contestat s`pt`m#na trecut` rezul-
tatele preselecţiei naţionale pentru Eurovision, nu vor intra în 
semifi nale, contestaţiile acestora fi ind respinse. Trupa Vama a 
participat la preselecţie cu melodia „Bed for Love", iar 112 cu piesa 
„Ca la 16 ani".

DiCaprio a vrut să renunţe la actorie
Actorul LEONARDO DICAPRIO a declarat că a fost pe punctul de a 
părăsi Hollywood-ul, după ce a jucat în superproducţia „Titanic", 
pentru că i-a fost teamă că o să fi e catalogat drept „o altă bucăţică 
bună", informează abc.com. Actorul, în vârstă de 32 de ani, a făcut 
aceste mărturisiri în timp ce era invitat la o masă rotundă pe tema 
premiilor Oscar, iniţiată de revista „Newsweek”.

www.compact.info.ro
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PUBLICITATE Angelina Jolie, cea mai 
atrăgătoare din lume 
FRUMUSEŢE  Actriţa americană Angelina Jolie ocup` 
primul loc în topul celor mai atrăgătoare femei din 
lume. Clasamentul a fost  realizat în urma unui son daj 
on-line efectuat de revista „Hello”. Jolie a câş tigat 
majoritatea voturilor alegătorilor, surclasând o lungă 
listă de frumuseţi celebre, precum Nicole Kidman [i 
Salma Hayek. Vedeta a reuşit să o eclipseze chiar şi pe 
Jennifer Aniston, fosta soţie a actualului ei partener, 
Brad Pitt. Jennifer s-a clasat pe locul trei. Locul al 
doilea în top a fost ocupat de Jennifer Mor rison, 
actriţa serialului de televiziune „House". Cel mai atrac-
tiv bărbat din lume a fost desemnat bri  tanicul Sean 
Bean, cunoscut pentru rolurile din „Stă pânul inelelor" 
[i „Ronin". Acesta a fost urmat, pe locurile doi şi trei, 
de cântăreţul Robbie Williams, şi, res pectiv, de Viggo 
Mortensen, starul trilogiei „Stăpânul inelelor".  |||| 

IMPLICARE - Mihaela Ră-
dulescu (foto) susţine am-
pla cam panie de promovare 
şi informare „Săptămâna 
Eu ropeană de Prevenţie a 
Cancerului de Col Uterin”. În 
cadrul conferinţei de pre să, 
desfăşurată ieri, la hotelul 
Novotel din Ca pitală, Mi-
haela a recunoscut că ajun-
gea la cabinetul ginecologu-
lui când era deja prea târziu. 
Prezentatoarea a făcut aluzie 
la pro blemele de sănătate 
pe care le-a avut, cu ceva 
timp în urmă, din cauza unei 
sarcini extra-uterine nede-
pistate la timp. Ajunsă pe 
masa de operaţie în ultimul 
moment, prezentatoarea a 
conştientizat atunci cât de 
important este un control de 
rutină.

Mai mult, vedeta a făcut 
apel la colegii de breaslă 
pentru susţinerea în presă 
a acestei campanii de 
informare. „Este strigător la 
cer ca ţara în care s-a născut 
Victor Babeş, inventatorul 
testului Papa Nicolau, să 
fi e printre primele locuri 

în Europa la mortalitatea 
cauzat` de cancerul de col 
u terin“, a declarat vedeta 
Antenei 1. Pentru a fi  şi mai 
con vingătoare, vedeta a 
promis că se va programa 
la Papa Nicolau, testul prin 
care se poate depista această 
boală. Manifest`rile din 
cadrul acestui eveniment 
sunt or  ganizate \ntre 21 [i 
28 ianuarie. 

Campania a fost rea lizată 
la iniţiativa „So  cietăţii Euro-
pene pentru Pre venţia Cance-
rului Cer  vical” şi este spri-

jinită de 
com pania 
far   ma  ceu-
tică Gla  xo-
SmithKline, în 
par teneriat cu 
so  cietăţi medica le, 
aso ciaţii pro  fe  -
sio   nale de me -
di ci şi far ma ciş-
ti, aso    cia]ii de 
pacienţi [i fun -
daţii active în 
dome niul me-
di cal.

  Iulia Roman ||||

Mihaela Rădulescu 
trimite femeile la doctor

Liviu Stanciu 
prezint` „Total 
Request Live”

EMISIUNE - MTV lanseaz`, în 
premieră la noi \n ]ar`, emi-
siunea „Total Request Live”, 
care va prezenta performanţe 
şi interviuri ale unor artişti 
consacraţi, at#t autohtoni, 
c#t [i str`ini. Prima edi]ie se 
va transmite, azi, la Orange 
Concept Store din Bucure[ti, 
începând cu ora 18.00, [i se 
va bucura de prezen]a trupei 
Parazi]ii. 

Emisiunea, găzduită de 
Liviu Stanciu, se bazează pe 
interactivitate şi va prezenta 
un TOP 10 al celor mai cerute 
videoclipuri, pe care telespec-
tatorii le pot vota direct de 
pe telefonul mobil \n Orange 
World sau on-line, pe www.
mtv.ro. Publicul va avea parte 
de exclusivităţi şi premiere ale 
industriei muzicale româneşti 
şi nu numai. Acestora li se 
adaugă cele mai în vogă vide-
oclipuri muzicale.  
 Laura Dud`u ||||

Membrii trupei Rage Against the Machine 
se reunesc dup` [apte ani
Trupa RAGE AGAINST THE MACHINE se va reuni, după o pauză de 
şapte ani, pentru a cânta la un festival de rock din California, 
programat pentru luna aprilie, informează abc.com. Rage, care 
a devenit celebră în 1992 cu single-ul „Killing in the Name", şi-a 
câştigat fani şi cu ajutorul versurilor rap ale solistului Zack de la 
Rocha, cântate pe acorduri hard-rock. În urma unor confl icte, de la 
Rocha a părăsit trupa în octombrie 2000.
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Brad Pitt, iubitul Angelinei, nu figureaz` \n noul 
clasament
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Sharon Stone candidează 
pentru „Zmeura de Aur”

Prezentatoarea este o \mp`timit` a cailor-putere

Sharon Stone joacă în „Basic Instinct 2” alături de britanicul David Morrissey 

CRITICĂ - Actriţa americană Sha-
ron Stone a primit o nominali-
zare la  „Zmeura de aur 2006” 
pentru rolul din „Basic Instinct 
2” („Instinct Primar 2”). Prestaţia 
actriţei, din continuarea thriller-
ului erotic care a consacrat-o, a 
fost catalogată de critici drept 
„lascivă” şi „ridicolă”. Pelicula în 
care joacă Stone conduce \n topul 
celor mai proaste producţii holly-
woodiene, cu şapte nominalizări 
la categorii precum „Cea mai 

proastă actriţă”, „Cel mai prost 
regizor, scenariu, cuplu pe 
ecran”. „Basic Instinct 2” se luptă 
pentru „Cel mai prost fi lm al anu-
lui” cu comedia lipsită de umor 
„Little Man” («~la micu»). Ajunsă 
la cea de-a 27-a ediţie, ceremonia 
de decernare a premiilor va avea 
loc pe 24 februarie, la Los Ange-
les. Academia Americană de Film 
va anunţa, ast`zi, nominalizările 
pentru premiile Oscar. 

 Iulia Roman ||||

SCHIMBARE - Cristina {oloc, prezenta-
toarea emisiunii „Motomagia”, de la TVR 
2, pregăteşte o schimbare de look pentru 
anul 2007. Vedeta s-a plictisit să fi e blondă 
şi să suporte toate „dojenile” care se refer` 
la nuanţa părului. 

Încă nu ştie ce culoare va alege, dar a 
decis să meargă pe mâna stilistului. Schim-
barea de look va aduce şi un nou stil vesti-
mentar. Anul care abia s-a încheiat i-a adus 
Cristinei un rol nou, acela de mămică.  
 Laura Dud`u ||||

Cristina Şoloc nu mai vrea s` fie blond`

Actorul este iubitul celebrei c#nt`re]e Kylie Minogue

FILM - Din august şi până în noi-
embrie 2005, bucureştenii au 
putut să vadă echipe de fi lmare 
schimbând zilnic cadrele din 
Capitală, de la Centrul istoric şi 
Parcul Bazilescu, la Biblioteca 
Naţională, pentru a turna „Pasiune 
şi destin“. Pe durata celor trei luni 
de fi lmare, echipa străină a fost 
încântată de şederea în România, 
de peisajele şi oamenii ei. 

Olivier Martinez, unul dintre 
pro tagoni[tii peliculei care va avea 
pre miera la noi \n ]ar` pe 9 febru-
arie, a fost plăcut surprins de ase-
mănările dintre Bucureşti şi Paris, 
motiv pentru care a promis că va 
reveni şi ca turist în România. 

De asemenea, actorul a 
fost foarte interesat de cultura 
]ig`neasc`, pe care s-a ar`tat 
dornic s` o studieze mai \n dea-
proape. Pelicula „Pasiune [i des-
tin”, care a fost turnat`, \n parte, la 
studiourile Media Pro - \i mai are 
în distribuţie pe Agnes Bruckner, 
Hugh Dancy [i Katja Riemann. 
Filmul este o poveste de iubire 
în care pasiunea \nvinge destinul 
[i în care puterea dragostei trans-
form` oamenii.

 Laura Dud`u ||||

Olivier Martinez, \ndr`gostit de Rom#nia
Actorul Olivier Martinez a 
fost surprins de asemănările 
dintre Bucureşti şi Paris, c#nd 
a filmat în România pentru 
„Blood and Chocolate" („Pa-
siune şi destin"), o producţie 
Lakeshore, ce va avea 
premiera în cinema tografele 
rom#ne[ti pe 9 februarie.

Actori rom#ni \n „Pasiune [i destin”
DISTRIBU}IE La \nceputul lunii viitoare, spectatorii români vor putea 
să recunoască pe marile ecrane nu numai locuri cunoscute din ]ara 
noastr`, ci [i actori autohtoni. Distribuţia filmului este completată 
de Maria Dinulescu, Rodica Mandache, Vitalie Ursu, Bogdan Vodă, Lia 
Bugnar [i Mihai Călin.

Keira Knightley, \n război cu presa britanic`
CONFLICT  Actriţa Keira Knightley, devenită celebră cu seria de aventuri „Piraţii din 
Caraibe", a dat în judecată un ziar care a scris despre ea că suferă de tulburări de 
alimentaţie, informează bbc.co.uk. Publicaţia britanică „Daily Mail” a publicat o 
fotografie a actriţei, realizată pe o plajă, însoţită de comentarii despre greutatea 
corporală a acesteia inserate într-un articol despre o fată care a murit din cauza ano-
rexiei. Knightley, în vârstă de 21 de ani, spune că articolul sugerează faptul că ea minte 
când spune că nu suferă de tulburări de alimentaţie. |ntr-un comunicat transmis prin 
avocaţii săi, Knightley a declarat că va da în judecată publicaţia şi pentru sugestia că ar 
fi responsabilă de moartea fetei, prin stabilirea unui exemplu negativ.
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Zapp a primit 
licen]a 3G
OPERATOR  Inspectoratul 
General pentru Comunicaţii 
şi Tehnologia Informaţiei a 
acordat operatorului Telemo-
bil (Zapp) licenţa 3G, după 
ce compania a achitat prima 
tranşă din tariful de elibe-
rare a spectrului, în valoare 
de 10,5 milioane de dolari. 
Zapp şi RCS & RDS sunt cele 
dou` companii care au 
c#[tigat licita]ia ultimelor 
dou` licen]e 3G. Preţul 
pentru o licenţă 3G este de 
35 milioane de dolari.

Philips raporteaz` 
un profit dublu

BILAN}  Royal Philips 
Electronics, cel mai mare 
produc`tor de televizoare din 
Europa, a \nregistrat \n cel 
de-al patrulea trimestru un 
profi t dublu fa]` de aceea[i 
perioad` a anului trecut, ca 
urmare a mic[or`rii impo-
zitelor. Reprezentan]ii Philips 
consider` c` primul trimestru 
al lui 2007 va fi  difi cil pentru 
unitatea de electronice de 
consum a companiei,  ca 
urmare a sc`derii pre]urilor la 
LCD-uri.

Zune va fi lansat 
[i \n Europa

INTEN}IE  Microsoft ar putea 
lansa playerul media Zune 
\n Europa p#n` la sf#r[itul 
anului. Reprezentan]ii 
companiei s-au ar`tat 
mul]umi]i de v#nz`rile 
playerului muzical pe pia]a 
nord-american` [i iau \n 
calcul lansarea lui Zune [i 
\n Europa. Cu toate acestea, 
Jason Reindorp, directorul 
de marketing al Microsoft, a 
afi rmat c` nu poate anun]a 
ofi cial c#nd va avea loc 
lansarea serviciului.

Samsung a \nvins 
Nokia \n Fran]a
MOBIL  Compania sud-co-
reean` Samsung Electronics 
Co. a dep`[it anul trecut, \n 
termeni de v#nz`ri, rivalii 
s`i pe pia]a francez` a te-
lefoanelor mobile, transmite 
agen]ia de pres` Yonhap, 
cit#nd presa francez`. 
S`pt`m#nalul economic „Les 
Echos“ a estimat c` Samsung 
a ajuns la o cot` de pia]` de 
35% \n domeniul v#nz`rilor 
de telefoane mobile \n 
Fran]a, dep`[ind Nokia, 
o cot` de pia]` de 20%, [i 
Sony Ericsson - 10,8%.

www.compact.info.ro

Sistem de deschidere 
a u[ii dup` amprent`

Tehnologia \n folosul legii
SISTEM  Prim`ria ora[ului New York a demarat un proiect pentru a 
sc`dea num`rul infrac]iunilor din ora[. De fiecare dat` c#nd cet`]enii 
ora[ului v`d o infrac]iune \n derulare sau o situa]ie periculoas` de orice 
natur`, ace[tia o pot imortaliza [i trimite la serviciul de urgen]` 911 sau 
la adresa nyc.gov. „Sistemul folose[te o tehnologie care este uzitat` 
deja de milioane de utilizatori de mobile \n fiecare zi”, a declarat John 
A. Feinblatt, coordonatorul pe probleme de justi]ie al primarului. 
Totodat`, departamentul de poli]ie a \nceput montarea a peste 500 
de camere video \n 200 de amplasamente din ora[. Imaginile de pe 
telefonul mobil pot fi folosite ca probe \n instan]`. |n 2005, dou` eleve 
catolice au surprins un exhibi]ionist la metrou, pe care l-au fotografiat 
cu telefonul mobil. |n scurt timp, pe baza fotografiei, individul a fost 
identificat de poli]ie [i arestat, dezv`luie Newsday.com.  ||||

Accesul \n locuin]` se face numai pe baza telecomenzii

SIGURAN}~ - Pentru cei care 
au o problem` cu securitatea 
locuin]ei, cei de la SimonsVoss 
au g`sit solu]ia potrivit`. Aceasta 
este re prezentat` de un sistem 
biometric mobil numit Q3007. 
Sistemul, un transmi]`tor inte-
grat cu senzor, deschide u[ile nu-
mai pentru oamenii a c`ror am-
prent` a degetului o recunoa[te. 
Manevrabilitatea lui Q3007 este 
foarte simpl` [i practic`: c#nd 
utilizatorul apas` pe teleco-
mand`, senzorul cu amprent` se 

activeaz`. De la activarea acestu-
ia utilizatorul are la dispozi]ie 5 
secunde pentru a plasa pe senzor 
un deget „autorizat”. Apoi teleco-
manda asigur` accesul. Q3007 
poate fi  integrat \n orice sistem 
\nchidere [i organizare 3060 de 
la SimonsVoss. Q3007 este po-
trivit \n primul r#nd pentru zone 
ce necesit` o securitate sporit`, 
c#t [i ca transmi]`tor general.  ||||

Mai multe informa]ii
www.lantec.ro

Telefonul Prada a fost lansat
STIL - LG Electronics şi Prada, 
acesta din urm` fi ind unul din-
tre cele mai apreciate branduri 
din industria bunurilor de lux, 
au lansat primul terminal mobil 
cu ecran senzitiv încorporat. Te-
lefonul are un design sofi sticat şi 
este dotat cu o camer` video de 2 
megapixeli, video player şi, toto-
dată, capacitatea de vizualizare a 
documentelor. 

Cu un preţ pornind de la 600 
de euro, telefonul va fi  disponibil 
pe pieţele din Europa începând cu 
sfârşitul lunii februarie. „Suntem 
foarte mândri de telefonul 
mobil realizat în parteneriat 
cu Prada. Ambele companii au 
împărtăşit aceeaşi viziune pentru 
a dezvolta unul dintre cele mai 
stilate terminale mobile de pe 
piaţă”, a declarat Dr. Scott Ahn, 
preşedinte LG.  ||||

Playerul muzical din mobil
Telefoanele mobile cu 
capabilit`]i muzicale au 
mare succes pe pia]a de 
profil, num`rul acestora 
cresc#nd de la an la an.

AUDIO - V#nz`rile de tele-
foane cu playere muzicale au 
\nregistrat \n ultima perioad` 
o evolu]ie consi derabil`. Con-
form ultimu lui raport dat 
publicit`]ii de Telephia, com-
panie de analiz` a pie]ei de 
telefonie mobil`, ast`zi exist` 
\n jur de 23,5 milioane de abo-
na]i, numai \n SUA, care de]in 
un telefon cu player muzical 
integrat. Num`rul acestora 
a crescut de cinci ori fa]` de 
aceea[i perioad` a anului 
trecut.

Pe pia]a american`, tele-
foane cu playere muzicale 
exist` \nc` din 2004. Dar 
dac` la sf#r[itul anului 2005 
existau 4.603.688 de abona]i 
cu playere muzicale integrate 
\n mobil, \n aceea[i perioad` 
a lui 2006 num`rul acestora 
atingea impresionanta cifr` 
de 23.495.033. Majoritatea 
utilizatorilor de astfel de 
terminale au afi rmat c` \[i 
\ncarc` mobilele cu muzic` 
prin intermediul PC-urilor, 
dar numai o mic` parte dintre 
ace[tia au dec larat c` au 
desc`rcat muzic` de pe un 
magazin on-line specializat. 

Aproape to]i marii produ-
c`tori au creat mobile cu ca-
pacit`]i muzicale. Cele mai 
populare cinci mobile mu zicale 
\n SUA sunt Motorola RAZR 
(V3m [i V3i), Motorola E815, 
LG VX8100 [i Sony Ericsson 
Z525.  Bogdan Biszok ||||

Sony Ericsson 
z525
Ecran: 65.000 de culori, 128 x 
160 pixeli
Memorie intern`: 16 MB
Posibilitate ata[are card: nu
Conectivitate: Bluetooth, 
Infraro[u, USB
Camera: VGA, 640x480 pixeli, 
video
Dimen-
siuni: 83 
x 46 x 24 
mm
Greutate: 
94 g
|n 
a[teptare: 
320 h, 
timp vor-
bire: 5 h

Motorola E815 
Ecran: 262.000 de culori, 176 x 
220 pixeli
Memorie intern`: 40 MB 
Posibilitate 
ata[are card: 
da
Conec-
tivitate: 
Bluetooth
Camera: 
1.3 me-
gapixeli, 
4 x zoom 
Dimen-
siuni: 49 
x 94 x 24 
mm
Greutate: 
115 g
|n a[teptare: 121 h, timp 
vorbire: 3 h

LG VX8100
Ecran: 262 000 de culori TFT, 
176 x 220 pixeli
Memorie intern`: 32 MB 
Posibilitate ata[are card: da
Conectivitate: 
Bluetooth
Camera: 1.3 
me-
gapixeli 
CMOS, 
8x 
digital 
zoom
Dimen-
siuni: 91 
x 49 x 26 
mm 
Greutate: 
118 g
|n a[teptare: 
163 h, timp vorbire: 3,5 h

Fetele prefer`, \n general, telefoanele mobile cu MP3 player sub form` de clapet`
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800 de microbuze 
şcolare
ACHIZIŢIE  Ministerul 
Educaţiei [i Cercet`rii are 
în plan cum părarea a 800 
de microbuze destinate 
transportului şcolar. Noile 
microbuze, care vor avea 
24 sau 40 de locuri, vor fi  
repartizate în şapte regiuni. 
„Avem zone în care se 
deplasează 70-80 de copii, 
n-are sens să avem trei sau 
patru maşini”, a declarat 
Mihail Hărdău, ministrul 
educaţiei [i cercet`rii.

Burse studenţeşti 
mai mari
CERERE  Studenţii au solicitat 
o majorare a burselor într-o 
întâlnire cu Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării, pentru 
„asigurarea unui nivel de 
viaţă mai echilibrat”, după 
cum declară George Păduraru, 
preşedintele Uniunii 
Studenţilor din România. 

Manageri 
de patrimoniu
BURSĂ  „Vocations patri-
moine”, un program cu 
par teneriat UNESCO, oferă 
cinci burse masterale de 
spe cializare în managemetul 
siturilor din Patrimoniul 
Mondial. Benefi ciarii trebuie 
să aibă sub 45 de ani şi să 
fi e admişi la Masteratul în 
Arte la Brandenburg Technical 
Uni versity din Cottbus sau 
la Masteratul în Ştiin ţe la 
University College din Dublin.

www.compact.info.ro
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Temele pentru acas` se fac 
de pe site-urile de referate
- Ai de scris pentru mâine?
- Da, dar termin repede. Am câteva probleme la mate şi 
de copiat de pe internet un referat la română.

ŞCOALĂ - Din ce în ce mai mulţi 
elevi şi studenţi apelează la 
internet pentru a-şi face temele. 
Nu ar fi  un lucru rău dacă s-ar 
folosi de el pentru a aduna 
informaţii, însă majoritatea se 
limitează la a copia pur şi simplu 
informaţia.

Site-urile cu referate sunt 
din ce în ce mai profesionale. 
Dacă la început erau făcute 
de elevi, pe domenii gratuite, 
acum majoritatea lor sunt mici 
afaceri on-line şi vând şi spaţiu 
de reclamă. 

La o căutare a cuvântului 
„referat” pe Google, obţii cel 
puţin 80 – 100 de adrese web 
specializate. 

Printre preferatele elevilor se 
numără www.referat.ro, care îşi 
face reclamă spunând că oferă 
peste zece mii de referate pentru 
facultate, liceu şi gimnaziu. Se 
pare că doar pre[colarii sunt 
excluşi.

Site-ul www.e-referate.ro 
are ca motto: „Adevăratul tău 
prie ten”. Nici studenţii nu sunt 
ne glijaţi. La www.referat-e.ro 

se găsesc de vânzare lucrări de 
diplomă. Ca să fi i licenţiat în 
„Desulfurarea fontelor” sau în 
„Cultură organizaţională şi ma-
nagementul fi rmei” ai nevoie de 
150 de lei. Preţ fi x, indiferent de 
lucrare. 

Dacă vrei un studiu numai 
al t`u, ai un formular de 
comandă de completat. După 
ce ai introdus titlul lucrării şi 
câteva detalii, un reprezentant 
al site-ului te va contacta pentru 
a stabili un preţ, în funcţie de 
complexitatea materialului şi de 
termenul de execuţie. 

De ce copiază elevii 
referate? 

Cristina este în clasa a XI-a la 
un liceu din Capitală. Copiază 
referate la toate materiile, în 
special la română. 

„Profa ne-a spus că mai 
bine să copiem de pe site-uri, 
că oricum sunt mai bune decât 
dacă le facem noi singuri. Dar 
trebuie să le învăţăm pe de 
rost... La alte materii ne mai 
scade nota dacă se prinde că 

l-am copiat. De multe ori nici nu 
le mai scriem de mână, dăm un 
print şi gata.”

Loredana Ş. este profesoară 
de istorie. Elevii ei primesc 
referate. După ce majoritatea 
au venit cu acelaşi referat, ea a 
decis să le dea o bibliografi e pe 
baza căreia să facă lucrarea.

„Unii încă mai copiază, deşi 
ştiu că aşa riscă să primească 
un patru. Un referat copiat se 

recunoaşte foarte simplu. Dacă 
din întâmplare încă nu mi-a 
fost predat deja de alţi elevi, 
îmi pot da seama că e de pe 
net întrebându-l pe elev despre 
ceva din lucrare. Unii nici măcar 
nu se obosesc să citească ce îmi 
aduc. Dacă le iau de pe net¸ nu 
câştigă nimeni. Nici eu, pentru 
că nu am nevoie de foi scoase la 
imprimantă, nici ei, pentru că 
nu învaţă nimic.” Laura Nica ||||

„Deschid site-ul, dau un print [i gata tema! Sper s` iau 10.“

Uzina de laureaţi ai Premiului Nobel
CERCETARE - Massachusetts Institute of Technology, 
sau, pe scurt, MIT, este cea mai cunoscută 
universitate tehnică, faimoasă pentru centrul său 
de cercetare.

Un num`r de 63 dintre foştii ei studenţi au primit 
Premiul Nobel, printre care Kofi  Annan sau John 
Forbes Nash, profesor de matematică al universităţii 
între 1951 – 1959, a cărui viaţă a fost ecranizată în 
fi lmul „A Beautiful Mind” („O minte sclipitoare”).

MIT este celebru pentru legătura totală între 
ma teriile studiate şi aplicativitatea lor directă. Uni-
ver sitatea de]ine cinci şcoli şi un colegiu, având nu-
meroase departamente academice, programe de 
docto rat şi centre interdisciplinare, laboratoare şi pro-
grame care rup barierele cercetării tradiţionale. ||||

Studenţii internaţionali aleg SUA
STUDIU - Peste 2,6 milioane de studenţi 
şi-au ales un centru universitar dintr-o ţară 
străină. O cincime dintre aceştia opteaz` să 
studieze în Statele Unite, care găzduiesc 17 
dintre primele 20 de universităţi ale lumii, 
conform site-ului banknews.ro.

Marea Britanie şi Germania atrag şi ele 
studenţi străini în procente \nsemnate (11%, 
respectiv 10%). Universităţile franceze 
şcolarizează 9% dintre studenţii străini. Cu 
alte cuvinte, patru ţări găzduiesc jumătate 

din studenţii internaţionali.Cei mai mobili 
studenţi ai Uniunii Europene sunt ciprioţii şi 
luxemburghezii. Românii nu se prea înghesuie 
să urmeze o facultate în afara ţării, iar c#nd 
se decid apeleaz`, în special, la burse şi 
mai puţin la sponsorizări sau împru muturi.
România nu stă prea bine la numărul de 
studenţi, doar 10% dintre românii peste 25 
de ani fi ind absolvenţi de studii superioare,  
la jumătate din nivelul european şi la o 
treime din cel american. ||||

Majoritatea studen]ilor alege s` studieze \n SUA, Germania, Marea Britanie sau Fran]a
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CONCERT & 
PARTY
DJ

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

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

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

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

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

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

Onx   21.00
Splaiul Independenţei nr. 290
Telefon: 311.95.83
www.onx.ro

PARTY
Alternative Lounge
Utopia Club  21.00
Calea Victoriei nr. 16-18
Telefon: 0744.323.712

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

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

Cafe del mar
Opium Studio  21.00
Str. Horei nr. 5 bis
Telefon: 0722.559.952

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

Hits 
Karola by N  21.30 
P-ta Valter Mărăcineanu nr. 1-3
Telefon: 0723.113.113 

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

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

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

Telefon: 0726.804.142
www.expirat.org

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

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

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

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

3 Ceasuri rele 
Spice Club  21.00  
Str. Calea Victoriei nr. 21-23
Telefon: 312.01.36 

FILME
13 NEGRU

Fran]a, thriller, 2006
Regia: Gela Babluani
Cu: George Babluani, 
Pascal Bongard
Cinema Studio  10.00, 12.00, 14.00, 
 16.00, 18.00, 20.00

ABSOLVENTUL 
SUA, dram`, 1967
Regia: Mike Nichols
Cu: Anne Bancroft, Dustin Hoff man
Cinema Eforie  13.00

AI |NCREDERE |N B~RBA}I!
SUA, comedie, 2005
Regia: Bart Freundlich
Cu: Julianne Moore, David 
Duchovny
Premier`
Hollywood Multiplex  20.00, 22.30
Movieplex  16.00, 20.30, 22.30 

APOCALYPTO
SUA, dram`, 2006
Regia: Mel Gibson
Cu:  Rudy Youngblood, 
Dalia Hernandez
Hollywood Multiplex  13.30, 16.15, 
 19.00, 21.45
Movieplex  13.30, 16.15, 19.00, 21.45

ARUNCAT LA CANAL
SUA-Marea Britanie, 
fi lm de anima]ie, 2006 
Regia: Henry Anderson, David 
Bowers, Sam Fell
Voci: Hugh Jackman, Kate Winslet, 
Ian McKellen
Hollywood Multiplex  14.00, 16.00, 
 18.00
City Cinema  14.45, 17.00, 19.00, 21.00
Movieplex  15.15, 17.15

BORAT
SUA, comedie, 2006 
Regia: Larry Charles
Cu: Sacha Baron Cohen, Pamela 
Anderson
Cinema Patria  14.00, 16.00, 18.00, 
 20.00

BRASILREIRINHO
Coproduc]ie, documentar, 2005
Regia: Mika Kaurismaki
Cu: Teresa Cristina, 
Ademilde Fonseca
Cinema Union  16.00

CASINO ROYALE
SUA, ac]iune, 2006
Regia: Martin Campbell
Cu: Daniel Craig, Judi Dench
Hollywood Multiplex  22.15
Movieplex  16.00, 21.30

C^RTI}A
SUA, poli]ist, 2006 
Regia: Martin Scorsese
Cu: Leonardo DiCaprio,
Matt Damon, Jack Nicholson
Hollywood Multiplex  16.15

CLASA DE T~NT~L~I
SUA, comedie, 2006 
Regia: Todd Phillips
Cu: Billy Bob Thornton, Jon Heder
Hollywood Multiplex  13.45, 19.15, 
 21.30
Movieplex  17.00, 21.45

COD 46
Marea Britanie, romantic, 2003
Regia: Michael Winterbottom
Cu: Tim Robbins, Togo Igawa
Cinema Union  18.00

CR~CIUN CU SC^NTEI
SUA, comedie, 2006
Regia: John Whitesell
Cu: Kristin Davis, Danny DeVito
Movieplex  16.00

DINCOLO DE TRECUT
SUA, S.F., 2006
Regia: Tony Scott
Cu: Denzel Washington, Val Kilmer, 
James Caviezel
Hollywood Multiplex  13.00, 15.45, 
 18.30, 21.15
Movieplex  14.15, 17.00, 19.30, 22.00
City Cinema  13.00, 15.15, 
 17.30, 20.00, 22.15

EI ATAC~!
SUA, horror, 2006
Regia: David Moreau
Cu: Olivia Bonamy
Movieplex  15.30, 22.15
Hollywood Multiplex  18.15, 22.30

ERAGON 
SUA, fantastic, 2006
Regia: Stefen Fangmeier
Cu: Edward Speleers, Jeremy Irons, 
John Malkovich
Hollywood Multiplex  13.45, 16.00, 
 18.15
Movieplex  14.30, 19.15
City Cinema  14.15, 16.45, 19.15,. 21.45

EXCURSIE CU SURPRIZE
Coproduc]ie, comedie, 2006
Regia: Barry Sonnenfeld
Cu: Robin Williams, Jeff  Daniels
Cinema Festival  14.00, 16.30, 19.00

FIECARE SE CREDE NORMAL
SUA, aventur`, 2006 
Regia: Jonathan Dayton,
Valerie Faris
Cu: Greg Kinnear, Toni Collette, 
Paul Dano
Hollywood Multiplex  13.15, 20.15
Movieplex  13.30, 18.00

FILIERA KEBAB
Germania, ac]iune, 2005
Regia: Anno Saul
Cu: Denis Moschitto, 
Nora Tschirner
Cinema Europa  13.00, 15.00, 17.00, 
 19.00

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

Roberto Sanmartin
Cinema Union  20.00

HAPPY FEET – MUMBLE, 
CEL MAI TARE DANSATOR

Australia-SUA, fi lm de anima]ie, 
2006 
Regia: George Miller
Voci: Elijah Wood, Robin Williams, 
Hugh Jackman
Hollywood Multiplex  14.45, 17.15, 
 19.45
Movieplex  13.00, 17.45, 20.00
Corso   11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

ILUZIA CEA MARE
Fran]a, dram`, 1937
Regia: Jean Renoir
Cu: Jean Gabin, Dita Parlo
Cinema Eforie  15.00

|N SLUJBA VIE}II
SUA, ac]iune, 2006
Regia: Andrew Davis
Cu: Ashton Kutcher, Kevin Costner
Hollywood Multiplex  15.30

LA FEMME D’A COTE
Fran]a, dragoste, 1981
Regia: Francois Truff aut
Cu: Gerard Depardieu, 
Fanny Ardant
Cinema Elvira Popescu  20.00

LEMMING
Fran]a, dram`, 2005
Regia: Dominik Moll
Cu: Charlotte Gainsbourg, 
Laurent Lucas
Cinema Scala  12.00, 14.30, 17.00, 
 19.30

MARIE-ANTOINETTE
SUA, dram`, 2006
Regia: Sofi a Coppola
Cu: Kirsten Dunst, Janson 
Schwartzman, Rip Torn
Movieplex  13.15, 19.00

NOI HR~NIM LUMEA
Austria, documentar, 2005
Regia: Erwin Wagenhofer
Cu: Jean Ziegler, Peter Brabeck
Cinema Union  14.00

O NOAPTE LA MUZEU
SUA, comedie, 2006
Regia: Shawn Levy
Cu: Robin Williams, Ben Stiller, 
Mickey Rooney
Hollywood Multiplex  12.45, 15.15, 
 17.45, 20.15, 22.45
City Cinema  13.30, 15.45, 18.15, 
 20.30, 22.45
Movieplex  13.15, 15.45, 18.00,
  20.15, 22.30
Cinema Pro  13.30, 16.00, 18.30, 21.00

PRESTIGIUL
SUA, ac]iune, 2006
Regia: Christopher Nolan
Cu: Hugh Jackman, Christian Bale
Hollywood Multiplex   13.45, 16.30, 
 19.15, 22.00
Movieplex  14.00, 16.45, 19.30, 22.15

PUZZLE MORTAL 3
SUA, horror, 2006
Regia: Darren Lynn Brousman
Cu: Tobin Bell, Angus MacFadyen, 
Dina Meyer
Cinema Gloria  15.00, 17.00, 19.00

S-A FURAT O BOMB~
Rom#nia, comedie, 1962
Regia: Ion Popescu-Gopo
Cu: Florin Piersic, Emil Botta
Cinema Eforie  19.15

SCANDALOS
SUA, dram`, 2006
Regia: Douglas McGrath
Cu: Toby Jones, Daniel Craig
Hollywood Multiplex  20.30, 22.45
Movieplex  13.00, 19.15, 21.45

UN OM PENTRU ETERNITATE
Marea Britanie, dram`, 1966
Regia: Fred Zinnemman
Cu: Paul Scofi eld, Wendy Hiller
Cinema Eforie  17.00

VACAN}A
SUA, comedie, 2006
Regia: Nancy Meyers
Cu: Cameron Diaz, Kate Winslet, 
Jude Law
Hollywood Multiplex  15.00, 18.00, 
 21.00
Movieplex  13.00, 18.30, 21.30

TEATRU
ALBĂ CA ZĂPADA ŞI CEI 
ŞAPTE PITICI

Dup`: Fraţii Grimm
Regizor: Cristian Pepino
Cu: Cristian Mitescu, Claudiu 
Iordan, Graţiela Ene
Teatrul }`nd`ric` 
Sala Lahovari  10.00
Telefon: 315.23.77

BANI DIN CER
De: Ray Cooney
Regia: Hora]iu M`l`ele
Cu: George Mih`i]`, Virginia Mirea, 
Gheorghe D`nil`
Teatrul de Comedie

Sala Mare  18.30
Telefon: 315.91.37

HARAP ALB
Regia: Cornel Todea
Cu: Lucian Ifrim, Vera Linguraru
Teatrul Ion Creang`  10.00
Telefon: 317.85.90 

IDOLUL {I ION ANAPODA
De: G. M. Zamfi rescu
Regia: Ion Cojar
Cu: Magda Catone, Mi[u Fotino
Teatrul Na]ional I.L. Caragiale
Sala Atelier  19.00 
Telefon: 314.71.71

POVESTE DIN }ARA DE FOC
Cu: Clara Flores
Casa de Cultur` a Studen]ilor
Sala Pod  20.00
Telefon: 315.25.42

EVENIMENTE
EXPOZI}II

Expoziţie de sculptură şi desen
„Compoziţii”
De: Ştefan Daniel Lăzărescu
Casa ONU  
Str. Primăverii nr. 48 A
Telefon: 201.78.77
Ultima zi -  29 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 – 4 februarie 

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

Sculptur` [i fotografie
Datorită succesului de care s-a bucurat în rândul 
publicului, expoziţia „Antoine Bourdelle (1861-1929), 
vector al modernităţii” rămâne deschisă la Mu zeul 
Naţional de Artă al României până pe data de 4 fe-
bruarie 2007. Alături de sculpturile aduse din Franţa, 
expoziţia cuprinde şi lucrări de grafi că şi fotografi i 
realizate de Bourdelle, precum şi sculpturi ale artistului 
din patrimoniul Muzeului Naţional de Artă al României. 
Infl uenţa sculptorului francez asupra artei româneşti 
este evidenţiată prin includerea în expunere a unui grup 
de lucrări semnate de cinci dintre elevii săi români: Irina 
Codreanu, Margareta Cosăceanu-Lavrillier, Céline Emi-
lian, Mihai Onofrei şi Vasile Vasiliu-Falti.
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Jaful
În ajunul Crăciunului 

criminalul Jimmy Scal-
zetti (Eric Roberts, foto) 
şi banda lui de ticăloşi au 
dat o spargere la Chicago 
Place din Mall, iar Morg 
(Dean Cain) s-a întâm-
plat să fi e omul potrivit 
la locul potrivit. Morg şi 
Jimmy erau „cunoştinţe” 
vechi. Morg era detectivul 
care-l prinsese şi-l b`gase 
la închisoare cu ani în 
urmă. Şi, ironia sorţii, 

copiii lor frecventau ace-
eaşi şcoală particulară. 
Dar băiatul lui Jimmy 
suferă de leucemie şi are 
nevoie de un transplant 
de măduvă foarte costi-
sitor. Cat, soţia lui Morg, 
lucrează tocmai la maga-
zinul de bijuterii Chicago 
Place şi este luată ostatică 
în timpul jafului.
SUA, 2002
Regia: Charles Robert Carner
Cu: Dean Cain, Eric Roberts, 
Erika Eleniak

20.30 THRILLER

SURS~ PROGRAME TV:

Dezleg`rile Sudoku 
din edi]ia de ieri

SPOVEDANIE-OA-EXIGENT-SPURCA-ASA-I-INECA-TJ-
RAMAS-NARE-EDIL-ATEU-ET-ZGARCI-PC-ABILITA-AVI-
COL-SAC-GATER-TIJA

Rezolvarea rebusului din num`rul trecut
T-J-POCAL-MUFE-OBTUZ-O-O-EURI-AFISOR-IU-UN-LOB-N-
ESEU-NUMI-CLIN-LA-DA-TAMBUR-TRUSOURI-DESCARCAT

Rezolvarea integramei din num`rul trecut

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

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

Jean de 
Florette

Filmul are la bază ro-
manul omonim al lui Mar-
cel Pagnol. Doi fermieri 
din Provence fac tot posi-
bilul să distrugă fericirea 
unui orăşean întors la ţară 
pentru a-şi lucra pământul. 
Orăşeanul în cauză este 
Jean de Florette (Gérard 
Depardieu), agent al fi s-
cului, care împreună cu fa-
milia lui, speră să înceapă 
o nouă viaţă în mijlocul na-
turii, să-şi cultive pământul 
şi să crească iepuri. 
Coproducţie, 1986
Regia: Claude Berri
Cu: Yves Montand, Gérard 
Depardieu, Daniel Auteuil

22.10 DRAM~
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13.30  Desene animate. Club 
Disney

14.00 Jurnalul TVR
15.00 Deliciile bucătăriei
15.30 Oglinda retrovizoare
16.00 Krónika
17.00 Jurnalul TVR
17.15 Atom - Mâine este acum!
17.45 Dis-de-seară
18.40  Eurovision 2007 - 

Vide oclipuri
19.00 Jurnalul TVR
20.20 Între bine şi rău
21.50  Anatomia lui Grey (s, 

SUA)
22.45 Jurnalul TVR
23.15 Dinastia (documentar)
23.45 Arhiva de serviciu
23.50 Celebrităţile timpului tău
0.00 Viaţa ca-n filme (s, SUA)
0.35  Telegrafistul (dramă, Da-

ne marca/Norvegia)
2.25 Jurnalul TVR (r)

0.35

ACAS~
5.00 Rebelde (s, Mexic) (r) 7.00 
Iubire de mamă (s, Mexic/SUA) 
(r) 9.00 Culoarea păcatului (s, 
Brazilia) (r) 11.00 Pariul iubirii 
(s, Mexic) 13.30 Jurământul 
(s, SUA/Columbia) 15.30 Iubire 
de mamă (s, Mexic/SUA) 17.30 
Poveştiri adevărate 18.30 
Rebelde (s, Mexic) 20.30 Iubire 
ca în filme (s, România) 21.30 
SOS, viaţa mea! (s, Argentina) 
23.30 Jurământul (s, SUA/
Columbia) (r) 1.15 Poveştiri 
adevărate (r) 

4.00 La limita legalităţii (S.F., 
SUA) 6.00 Secrete (dramă, 
SUA) 8.00 Spirite neliniştite 
(dramă, Canada) 10.00 Lumi 
diferite (s, SUA) 11.00 Ed (s, 
SUA) 12.00 Alegerea lui Christy 
(s, SUA) 14.00 Spirite neliniştite 
(dramă, Canada) 16.00 Lumi 
diferite (s, SUA) 17.00 Ed (s, 
SUA) 18.00 Alegerea lui Christy 
(s, SUA) 20.00 Cleopatra 
(dramă, SUA) 22.00 Brigada de 
poliţie (s, SUA) 23.00 Ţara mea 
(dramă, SUA) 

12.00 Tehnologie extremă 
13.00 Cel mai mortal sezon 
din lume 14.00 Ray Mears şi 
tehnicile indigenilor 15.00 
Cum se fabrică 16.00 Maşini 
pe alese 17.00 Automobile 
americane recondiţionate 
18.00 Motociclete americane 
19.00 Vânătorii de mituri 20.00 
Teh nologie extremă 21.00 
Băiatul care avea o tumoare în 
loc de faţă 22.00 Dr. G, medic 
legist 23.00 Constructorii de 
motociclete 

15.00 Ştirile TV Sport 15.15 
„Bătălia pentru Anglia": 
Manchester United - Arsenal 
16.00 Ştirile TV Sport 16.15 
„Bătălia pentru Anglia", Et. 
23: Liverpool - Chelsea 18.30 
Ştirile TV Sport 19.00 „Bătălia 
pentru Anglia", Et. 23: Arsenal 
- Manchester United 21.00 TV 
Sport Special 21.30 Ştirile TV 
Sport 21.45 Fotbal, Cupa Ligii 
Angliei - Semifinala 1, retur, 
Chelsea - Wycombe Wanderers 
23.55 Sexy Sport Clips 

DISCOVERY
11.15 Calea misterelor (s, 
Canada/SUA) (r) 12.15 Verdict: 
Crimă! (s, SUA) (r) 13.15 Taz-
Mania (s, SUA) 13.45 O familie 
ciudată 14.15 Walker, poliţist 
texan (s, SUA) (r) 15.30 Smallville 
(s, SUA) (r) 16.30 Prietenii tăi (s, 
SUA) (r) 17.00 Calea misterelor 
(s, Canada/SUA) (r) 18.00 
Verdict: Crimă! (s, SUA) 19.00 
Walker, poliţist texan (s, SUA) 
20.00 Entertainment News 
20.20 Ele spionează (s, SUA) 
21.30 Prietenii tăi (s, SUA) 

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

10.15  Om sărac, om bogat (co-
me die, România) (r)

11.15  Dispăruţi fără urmă (s, 
SUA) (r)

12.15 La Bloc (r)
13.00 Ştirile PRO TV
13.45  Marele cutremur din Los 

Angeles (catastrofă, SUA)
16.00  Tânăr şi neliniştit (s, 

SUA)
17.00 Ştirile PRO TV
17.45  Om sărac, om bogat 

(comedie, România)
18.55 Ştirile sportive
19.00 Ştirile PRO TV
20.30 Jaful (thriller, 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

23.45
5.15  Vivere - A trăi cu pasiune 

(s, Italia) (r)
6.00 În gura presei
7.00 Dimineaţa devreme
9.00 În gura presei (r)
10.00 Concurs interactiv
11.00  Vivere - A trăi cu pasiune 

(s, Italia)
12.00  Vocea inimii (s, Ro-

mânia)
13.00 Observator
13.45  O rablă de colecţie (co-

medie, Franţa)
16.00 Observator
16.45  9595 - te învaţă ce să 

faci
18.00  Vocea inimii (s, 

România)
19.00 Observator
20.30 Din dragoste
22.30 Animat Planet Show
23.00 Observator
0.00 Pollock (dramă, SUA)

0.00
8.30  Conan aventurierul (s, 

Germania/SUA)
9.30 Al şaptelea cer (s, SUA) (r)
11.00 Tele RON
12.30 Play
14.10  Dragoste şi putere (s, 

SUA)
14.45  Minciuni şi înşelăciuni 

(dramă, Canada/SUA)
16.25 Al şaptelea cer (s, SUA)
17.25  Dezastre \n lumea spor-

tului
18.00 Focus
19.00 Camera de râs
19.20  Cele mai uimitoare filme 

din lume 
19.45 Celularul (s, România)
20.00  Secretul fericirii (co-

medie, 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)

20.00
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  Jean de Florette (dramă, 

coproducţie)
0.20  Campionatul de comedie 

(r)
0.50  Familia mea dementă (s, 

SUA)

0.50
7.40  Hocheistele (dramă, 

Ca nada)
9.10  Aventurile lui Ociee Nash 

(fa milie, SUA)
10.50  Crăciun cu scântei 

(comedie, SUA)
12.15  Vră jitoarele (comedie, 

SUA)
13.40  Crescându-l pe Waylon 

(comedie, SUA)
15.10  Femeia mereu deasupra 

(romantic, SUA)
16.45  Catwoman (acţiune, SUA)
18.30  Polar Express (animaţie, 

SUA)
20.10  Părinţi şi copii (comedie, 

SUA)
21.30 Figuranţi (s, Anglia/SUA)
22.00 Deadwood (s, SUA)
23.00 Animalul (acţiune, SUA)
0.40  De dragul aparenţelor 

(dramă, SUA)

20.10

TVR 1 TVR 2ANTENA 1PRO TV PRIMA HBO

Telegrafi stul Prietenie pe muchie 
de cu]it Pollock Secretul fericirii Familia mea dement` P`rin]i [i copii

MTVPRO CINEMATV SPORT



SUDOKU |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||HOROSCOP ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Rela]iile colegiale sunt excep]ionale [i este 
posibil ca [i cele cu persoana iubită să se 
schimbe în bine, dar numai dacă respecta]i 
sfaturile unui amic cu mai multă experien]ă. 
Birocra]ie stresantă întreaga zi.
S –  B –  N – 

BERBEC  21 MARTIE - 20 APRILIE

TAUR  21 APRILIE - 20 MAI

GEMENI  21 MAI - 20 IUNIE

RAC  21 IUNIE - 22 IULIE

LEU  23 IULIE - 22 AUGUST

FECIOAR~  23 AUGUST - 22 SEPTEMBRIE

BALAN}~  23 SEPTEMBRIE - 22 OCTOMBRIE

SCORPION  23 OCTOMBRIE - 21 NOIEMBRIE

S~GET~TOR  22 NOIEMBRIE - 21 DECEMBRIE

CAPRICORN  22 DECEMBRIE - 19 IANUARIE

V~RS~TOR  20 IANUARIE - 18 FEBRUARIE

PE{TI  19 FEBRUARIE - 20 MARTIE

Ca de obicei, nu vă lăsa]i infl uen]at, iar cei 
care vă cunosc sufi cient nici măcar nu vor 
încerca a[a ceva, dar vă vor sta alături, orice 
a]i decide. Da]i dovadă de mai mult curaj 
decât până acum [i câ[tiga]i încredere.
S –  B –  N – 

Intui]ia vă ajută să în]elege]i demersurile 
unor rude mai vârstnice ori ale unor prieteni 
mai pu]in binevoitori. Cei fără experien]ă 
sufi cientă fac multe gafe din cauza unor 
declara]ii prea sincere [i foarte sarcastice.
S –  B –  N – 

Pentru famili[ti, pot apărea neîn]elegeri  
din pricina unor sume cheltuite fără rost. 
Celibatarii vor încerca în zadar să facă fa]ă 
insisten]elor familiei de a se căsători mai 
repede cu o persoană prosperă.
S –  B –  N – 

Nu dori]i ca azi să face]i eforturi deosebite [i 
le cere]i ajutor unor membri ai familiei, care 
însă sunt foarte ocupa]i [i vă refuză fără să 
vă dea explica]ii clare. Noi confl icte familia-
le sunt pe cale să izbucnească seara.
S –   B –  N – 

Primi]i un fel de subven]ie de la care vă cam 
luaseră]i gândul [i porni]i o campanie de 
aprovizionare [i pregătiri. Pentru moment, 
sunte]i mai pu]in pesimist [i speriat de 
spectrul sărăciei. 
S –  B –  N – 

O vizită neanun]ată vă dă toate planurile 
peste cap, însă nu ave]i cum să nu rămâne]i 
amabil, deoarece în trecut musafi rul v-a 
ajutat de nenumărate ori. Ve]i lucra împre-
ună [i, în fi nal, vă ve]i amuza.
S –  B –  N – 

Buna organizare vă salvează de la a face 
gre[eli, mai ales că sunte]i pus pe drumuri, 
exact când ar fi  trebuit să lucra]i mai cu 
spor. O rudă ambi]ioasă î[i bagă nasul unde 
nu trebuie [i vă descoperă secretele.
S –  B –  N – 

Sunte]i prea generos [i, imediat ce face]i rost 
de bani, începe]i să-i împăr]i]i cu larghe]e. 
După-amiază, reu[i]i să recupera]i o parte 
din datorii [i vă mândri]i cu spiritul dv. de 
„întreprinzător” nemaipomenit de versat.
S –   B –  N – 

Este rândul prietenilor dv. să vă ]ină din 
toate punctele de vedere [i să vă asculte cu 
aten]ie confi den]ele, mai ales că se întâm-
plă foarte rar să vă deschide]i sufl etul în 
fa]a cuiva. Seara, musafi ri nepofti]i.
S –  B –  N – 

Dori]i să scăpa]i de „aten]iile” unei persoa-
ne care vă plictise[te [i vă trezi]i criticat de 
colegi ori chiar de partenerul de cuplu. Nu 
mai ave]i răbdare cu nimeni, pe bună drep-
tate, deoarece sunte]i ocupat.
S –  B –  N – 

Oricât de sârguincios a]i fi  [i oricât de stăru-
itor, nu ave]i cum să vă descurca]i de unul 
singur. Încerca]i măcar să alege]i dv. per-
soana cea mai potrivită să vă ajute, fără a 
comenta însă propunerile [efi lor direc]i.
S –  B –  N – 

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

Rubric` realizat` 
de Tina Rizea

CONCURENŢĂ
ORIZONTAL: 1) Baloane pe teren – Uscat. 2) Cântec 
naţional – Îngălbenite de vreme. 3) Şlep gol! 
– Asupritor. 4) Instrument de trasat cercuri – În 
colet! 5) Supliment – Verbal. 6) Răsucit pe fus 
– Etaj. 7) Bei! – Stricat pe gâşte uneori – Ape! 
8) Eroică. 9) Enervat – Foc de armă. 10) Placă de 
formă circulară – Lacome.

VERTICAL: 1) Deplasat uşor – Lipsit de aer. 2) 
Ornări. 3) Bine! – Căsătoria unei fete. 4) Contrar 
– Şi aşa mai departe. 5) Moment de răscruce – 
Lac de unghii. 6) Animal omnivor masiv – Scrie 
la tablă. 7) Spini – Loc verde în deşert. 8) Arc – A 
cunoaşte. 9) Dragoste adolescentină – Acru. 10) 
Tratarea fi lmului pentru apariţia pozelor.

DIVERTISMENT16 Mar]i, 23 ianuarie 2007

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

BANCURI |||||||||||||||||||||||||

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 fi ecare zi!

44 11
99 88 22 66

55 33 44 22
33 99 88 66 22

77 55
66 22 55 77 33

44 77 88 33
88 66 55 11

99 88

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

www.compact.info.ro

88 77 33 11
11 44

33 77 55 66
11 66 55

66 55 44 22
44 22 99
22 44 77 88

55 99
99 88 77 33

INTEGRAM~ |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Un infractor este interogat la 
poli]ie: 
- Spune, domnule, ce-ai f`cut? 
- P`i, am furat o cistern` cu vin... 
- {i... 
- Jum`tate-am b`ut-o... 
- {i cu cealalt` jum`tate ce-ai 
f`cut? 
- P`i, am v#ndut-o!... 
- {i ce-ai f`cut cu banii? 
- I-am b`ut!

Un poli]ist opre[te un participant 
la trafi c pentru dep`[irea vitezei. 
Poli]istul \i zice:
- {tii, am avut eu presim]irea c` 
voi da o amend`, de-aia te-am [i 
a[teptat toat` ziua.
- P`i, am venit c#t de repede am 
putut!

Bul`, la un poli]ist:
- Nene, hai s`-]i spun un banc cu 
poli]i[ti!
- B`i, tu e[ti t#mpit, eu sunt 
poli]ist!
- Sta]i calm c` vi-l explic p#n` \l 
\n]elege]i!

Dezastre

Logof`t

Mic` ap` 
curg`toare
Co[uri de 

nuiele

Frate de 
cruce

Stat

Plant` 
aromatic`

Bici rusesc

Epoc`

Nu prea 
greu

|n arabia!

Semnal 
auto sonor

M#nere 
de cu]it

Vapori 
de ap`

Osie

Ceasuri

Calmant

A m`cina 
cafea

Curea!

Cvartet 
actoricesc 
american 
(Fra]ii)

Fete!

Moft

Naturi

Orice!


