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Liberi spre SUA?
|n urm`torii doi ani, rom#nii ar putea c`l`tori f`r` vize \n America

 Un \nalt ofi cial ameri-
can, Paul Rosenzweig, a discutat la 
Praga posibilitatea potrivit c`reia 
cet`]enii din 13 state s` poat` 

c`l`tori f`r` vize \n SUA. Acest lu-
cru s-ar putea produce chiar \na-
intea fi nalului actualului mandat 
al lui George Bush, fi xat pentru ia-

nuarie 2009. Rom#nia face parte 
dintre cele 13 ]`ri, al`turi de state 
precum Cehia, Ungaria, Bulgaria, 
Polonia sau Grecia.  Pag. 4
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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`!

La nicio zi de la amplasarea stâlpilor din Piaţa Obor de către 
prim`rie, unul a şi dispărut, pentru a face loc maşinilor de 
aprovizionare. Întrebare: cum s-a obţinut aprobare pentru 
construcţia unui spaţiu comercial care nu are rampă de 
aprovizionare regulamentară? Text [i foto: Alexander

Pan` de curent  
asear`, pe Titulescu
INCIDENT Ieri sear`, \n jurul orei 
20,30, la punctul de transfor-
mare Electrica de pe strada 
dr. Iacob Felix, s-a produs 
un scurt-circuit care a afec-
tat iluminatul imobilelor din 
zona Bd.  Nicolae Titulescu [i 
al semafoarelor. La momentul 
producerii scurt-circuitului, la 
punctul de lucru nu era prezent 
niciun angajat, motiv pentru 
care nu s-au \nregistrat victime. 
La fa]a locului s-au deplasat 
dou` echipaje ale pompierilor, 
poli]ia, salvarea [i un echipaj 
de la Electrica. Membrii echipei 
de la Electrica au declarat c` 
remedierea defec]iunii va dura 
c#teva ore.    

100 de fotografii 
la Palatul {u]u
FOTOGRAFIE  Deschiderea 
ex pozi]iei „Luchino Viscon-
ti 100 de ani” va avea loc pe 
31 ianuarie, la ora 18.00, la 
Palatul {u]u. Cei care vor s` o 
vizite ze pot ve ni aici p#n` pe 25 
februarie. Expozi]ia cuprin-
de 100 de fotografi i realizate 

\n diferite momente din via]a 
privat` a lui Luchiano Visconti. 
|n cadrul aceluia[i eveniment 
sunt prezentate dou` rochii 
realizate dup` ve[mintele de la 
jum`tatea secolului al XIX-lea.

T#rg de nun]i
EXPOZI}IE  Tinerele fete care 
se preg`tesc s` se m`rite 
pot veni, ast`zi, m#ine [i 
poim#ine, la Expo Ideal Mariaj, 
un t#rg de nun]i organizat de 
revista „Ideal mariaj”. Detaliile 
despre o nunt` perfect` pot fi  
afl ate de la speciali[ti. Progra-
mul este vineri [i s#mb`t` \ntre 
10.00 [i 18.00 [i duminic` \ntre 
10.00 [i 16.00. Intrarea cost` 
5 lei. 

„Plumbuita” 
va fi restaurat`
SPRIJIN  Compania Cosmote 
a anun]at ieri c` va contribui 
la restaurarea [i conservarea 
M`n`stirii Plumbuita. Cl`direa, 
construit` \n 1564, a g`zduit 
prima tiparni]` din Bu cure[ti, 
iar biblioteca existent` cuprinde 
titluri extrem de valoroase, care 
da teaz` de aproape 500 de ani. 

RATB face campanie pentru 
utilizarea cardului unic
TRANSPORT - RATB a \nceput campania de 
promovare a noului card ce va lua locul biletelor de 
h#rtie. „Valida]i cardul la fi ecare urcare \n autobuz”, 
scrie pe ab]ibildurile lipite pe geamurile ma[inilor 
RATB. Cei care au abonamente trebuie s` valideze 
pentru a ajuta regia s` ]in` eviden]a c`l`torilor, 
\ns` cei care au optat pentru „portofelul electronic” 
vor fi  nevoi]i s` foloseasc` noile aparate portocalii, 
pentru a pl`ti c`l`toria. 

„|n cazul utiliz`rii «portofelului electronic» 
fi ecare validare reprezint` plata contravalorii unei 
c`l`torii”, scrie pe site-ul RATB. La metrou \ns` 
situa]ia se schimb`. Dac` noul card nu este validat, 
c`l`torul nu are acces pe peron. 

Cei care nu mai [tiu ce valabilitate are cardul 
sau cei care vor s` vad` de c#]i bani mai dispun 
pot consulta cardul cu ajutorul validatoarelor sau 
la oricare centru din re]eaua comercial` RATB, cu 
ocazia re\nc`rc`rii cardului.

Opera]iunea de consultare \n mijlocul de 
transport const` \n ap`sarea butonului 1, dup` 
care cardul trebuie imediat atins de validator [i 
men]inut \n zona marcat` cu disc negru, nu pe 
ecran, p#n` la derularea pe ecranul validatorului a 
tuturor informa]iilor \nscrise pe card. Opera]iunea 
se \ncheie c#nd pe ecran apare „Retrage]i cardul”.

 Alexandra Du]ulescu |||| Cardul este cel mai modern mijloc de plat` la RATB

PROBLEME - Supermarketul 
Cora Lujerului a fost, miercuri 
sear` [i ieri la pr#nz, ]inta unor 
alarme false cu bomb`. Echipele 
de intervenţie au evacuat ieri 
magazinul şi parcarea, după ce un 
apel telefonic anonim a anunţat 
amplasarea unui dispo zitiv 
exploziv. Potrivit  poli ţiei, citat` 
de Mediafax, un băr bat a anunţat 
dintr-o cabină tele fonică, la 
serviciul de urgenţă 112, existenţa 
unei bombe în supermarket. 

O a treia alarm` a fost 
transmis` la ora 10.44 de un tânăr, 
de la o cabină telefonică situată 
pe bulevardul Aviatorilor. B`rbatul 
a anun]at c` la sediul Televiziunii 
Române se afl ` o bomb`. Alerta 
s-a dovedit a fi  fals`. ||||Sediul Televiziunii publice a fost, ieri, ]inta unei alarme false cu bomb`

Scratch Academy: Show 
cu mae[trii platanelor!
DEMONSTRA}IE - Unul 
dintre cele mai importante 
evenimente ale culturii 
hip-hop va avea loc m#ine 
\n club Suburbia. „Scratch 
Academy 1” este un 
eveniment Hades Events 
dedicat unuia dintre cele 
mai im por tante elemente 
ale cul turii hip-hop: 
DJing-ul. Headliner-ul 
show-ului va fi  DJ-ul 
german Rafi k, multi plu 
campion mondial ITF 
(International Turnta-
blists Federation). Al`turi 
de DJ Rafi k, \n spatele 
platanelor vor evolua 
Turntable Science, prima 
trup` autohton` de hip-
hop DJ’s, [i Gojira, unul 
dintre cei mai \n vog` DJ 
de electro ai momentului. 
Show-ul va fi  completat 
de un concert Funktastics 
[i Shy Beatz, \n ritmuri de 
hip-hop, funk [i raggae. 

DJ Rafi k a c#[tigat \n 

2001 prima competi]ie de 
Djing. P#n` acum, Rafi k a 
ad`ugat palmaresului s`u 
cinci titluri de campion 
mondial [i 10 titluri 
na]ionale [i europene. 

|n 2004, specialistul 
platanelor a stabilit un 
record nedep`[it de 
nimeni p#n` acum: trei 
cen turi de campion mon-
dial ob]inute \ntr-o sin-
gur` sear`. Rafi k este 
mem bru al celebrului 
crew de DJ Lordz Of 
Fit ness (c#[tig`tor a 13 
tit luri mondiale). DJ-ul 
este implicat \n proiectul 
„Cosmic Delivery”, o 
\m binare de  instrumente 
li ve [i platane. DJ Rafi k 
mai face parte din grupul 
Eurostar, al`turi de DJ 
Tigerstyle (UK) [i DJ Pfel 
(C2C), [i este DJ-ul ofi cial 
al lui Medaphoar (Stones 
Throw) \n turneele euro-
pene ale acestuia.  A.D. |||| Rafik este triplu campion la platane

Trei alarme false cu bomb` \n 24 de ore 
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PRIM~RII |||||||||||||||||||||||
Vizit` medical` 
pentru orfani
SECTORUL 3  Direc]ia de Asis-
ten]` Social` evalueaz` \n 
aceast` perioad` s`n`tatea 
celor 145 de copii care sunt 
\ngriji]i de cei 133 de asisten]i 
maternali profesionişti. Ei vor 
fi  evalua]i psihiatric, copro-
parazitologic, HIV, hepatic, 
pulmonar. Pe str. Niţ` Eli-
nescu nr. 64, tel. 346.69.49, 
direc]ia a amenajat Centrul 
maternal „Sf. Andrei“, unde 
benefi ciază de asistenţ` 9 
copii.  

Planurile 
lui Negoi]`
SECTORUL 3  Primarul Liviu 
Negoi]` a promis c` \n 2007 
va construi trei parcări eta-
jate în zonele Mihai Bravu, 
Calea Vitan, Sf. Vineri la in-
tersecţie Mircea Vodă [i Calea 
Călăraşi cu Decebal. Aceste 
construc]ii vor avea 1.600 de 
locuri de parcare. Tot \n 2007, 
se vor construi 250 de locuin-
ţe în zona Aleea Cioplea. Vor 
fi  trei blocuri cu câte 8 etaje 
ce vor fi  repartizate tineri-
lor sub 35 de ani cu studii 
superioare şi cu serviciul în 
sectorul 3, cât şi persoanelor 
evacuate.  

Locuri pentru 
v#ndut m`r]i[oare
SECTORUL 6  |ncep#nd cu 1 
februarie, prim`ria va elibera 
autoriza]ii temporare pentru 
comercializarea m`r]i[oarelor 
\n locurile stabilite de 
prim`rie. Comercializarea 
este permis` \ntre 19 [i 28 
februarie pentru m`r]i[oare 
[i 1-8 martie pentru cadouri 
specifi ce zilei de 8 Martie. 
|ntreprinz`torii pot depune 
cererile la sediul prim`riei de 
sector din Calea Plevnei nr. 
147-149.

Locuri de parcare 
ref`cute
SECTORUL 6  Administra]ia 
Domeniului Public a reparat 
anul trecut  126 de locuri de 
parcare degradate [i a \nnoit 
marcajele pentru alte 6.800. 
La nivelul \ntregului sector, 
ADP are \n administrare 
aproape 18.000 de locuri de 
parcare de re[edin]`, alte 
800 fi ind \n curs de autori-
zare. Rela]ii suplimentare, la 
tel: 410.09.57.
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PUBLICITATE

Der Spiegel: Bucure[tiul, 
paradisul reclamelor
În nicio altă capitală 
europeană nu găseşti atât 
de multe reclame afişate 
aleatoriu, la fiecare colţ, 
ca în Bucureşti. Publicaţia 
germană „Der Spiegel” 
a dedicat recent un 
articol haosului publicitar 
outdoor în care se sufocă 
Bucureştiul, material a cărui 
adaptare v-o prezentăm în 
cele ce urmează. 

ANALIZ~ - Pentru companiile 
de publicitate  din România, 
Bucure[tiul este un paradis. Le 
este permis să-şi afi şeze recla-
mele în cele mai neobişnuite 
locuri. O pot face nu doar în 
staţiile mijloacelor de transport 
sau în supermarketuri, unde 
sunt locuri speciale pentru re-
clame, ci şi pe pereţii clădirilor 
vechi sau ai blocurilor de apar-
tamente construite pe vremea 
lui Ceauşescu. 

„Sute de astfel de reclame 
atârnă în centrul oraşului, care 
ar putea arăta ca un mic Paris, 
dacă ar fi  renovat. Acum însă 
centrul arată ca un imens su-
permarket în dezordine”, con-
cluzionează materialul realizat 
de publicaţia germană „Der 
Spiegel”. 

Nem]ii au descris [i un caz, 
din cele multe din ora[, c#nd 
o familie profi t` fi nanciar de 
pere]ii casei. „Într-un bloc de 
apartamente cu 9 etaje şi apro-
ximativ 100 de metri înălţi-
me, unde locuieşte Florentina 

Bantea, mirosul este neplăcut. 
Din afară însă acest bloc nou 
construit arată  colorat şi inte-
resant: faţada este acoperită 
de mash (o reclamă imensă). 
Florentina Bantea este încânta-
tă, chiar dacă posterul acoperă 
lumina soarelui. Ea câştigă de 
pe urma reclamei 40 de euro pe 
lună, sumă ce înseamnă un sfert 
din salariul pe care-l primeşte 
ca inginer.   Dana Lascu ||||

Cartier de lux 
în Capitală
INVESTIŢIE  Grupul ungar „Cor-
dia Magyarorszag” plănuieşte 
construirea unui nou cartier 
rezidenţial \n Bucure[ti. Costu-
rile proiectului sunt estimate la 
aproximativ 4 miliarde de forinţi. 
Complexul rezidenţial de lux va 
fi compus din 125 de case şi va fi 
amplasat într-una dintre zonele 
verzi ale Capitalei. „Cordia Magya-
rorszag” este o divizie a grupului 
imobiliar „Futureal”. ||||

SUPRAVEGHERE - În 17 şcoli şi 
licee din Capitală au fost mon-
tate pe culoare camere video de 
supraveghere. Cadrele didactice 
sunt de acord cu măsura, pen-
tru că elevii pot fi  astfel traşi la 
răs pundere pentru faptele lor 
şi sunt împiedicate sustragerile 
de material didactic din labo-
ratoare. Măsura a fost luată 
pentru că furturile de materi-
al didactic creau mari pagube 
şcolilor. Printre [colile [i liceele 
care sunt supravegheate video 
se num`r` {coala nr. 56 [i 
Li ceul de Informatic` „Tudor Via-
nu”. ||||

Excelen]` la 
„Tudor Vianu’’ 
PERFORMANŢĂ  Elevii Colegiului 
Naţional de Informatică „Tudor 
Vianu” au obţinut marele 
premiu la Olimpiada Interna-
ţională de Matematică şi Fizică 
din Kazahstan. Olimpicii au 
acumulat 298 puncte, fiind ur-
maţi de o echipă din Kazahstan 
şi de reprezentativa Rusiei. La 
olimpiad` au participat 39 de 
echipe din 18 ţări. Conduce-
rea liceului spune că elevii au 
plecat la concurs pe banii lor, 
întrucât Ministerul Educaţiei [i 
Cercet`rii nu a finanţat partici-
parea. ||||

INEDIT - Intri... cobori scările... 
Eşti pe peron...te uiţi la ceas...
mai ai de aşteptat între 2 şi 9 mi-
nute. Dar cum ar fi  dacă...într-o 
zi, în binecunoscuta staţie de 
metrou ar răsuna acordurile unor 
viori? Atunci...cele 2-9 minute de 
aşteptare s-ar putea transforma 
într-o întâlnire plăcută cu arta. 
Este chiar ceea ce propune Tea-
trul Masca, în cadrul proiectului 
„Oraşul de sub oraş”. 

Timp de 2 zile: sâmbătă, staţia 
de metrou Piaţa Unirii 2, şi du-
minică, staţia Universitate, timp 

de o oră, de la 12.30, „Cvartetul 
muşchetarii” va susţine recitaluri 
de muzică simfonică. Grupul este 
format din elevi ai Liceului „Geor-
ge Enescu”: Ion Alexandru Mălai-
mare (vioară), Sabina Dascălul 
(vioară), Mihai Emil Cocea (vio-
lă), Ştefan Gheor ghe (violoncel). 
Ei fac parte din clasa profesoarei 
Ana Maria Creţan. Proiectul este 
organizat de Teatrul Masca, cu 
sprijinul Ministerului Culturii şi 
Cultelor, Primăriei Capitalei şi 
Metrorex.

 Dana Lascu ||||

Underground în ritmuri 
de vioară, la Unirii

Elevii de la „Tudor Vianu“ sunt supraveghea]i de camere video

„Salvaţi zidurile noastre!”
PROTEST  Asociaţia „Beepfashion”, formată din tineri cu atitudi-
ne, se numără printre cei mai vehemenţi critici ai marilor reclame 
care au invadat şi acoperit oraşul. Pe site-ul www.beepfashion.
com ei îi invită pe cetăţenii Capitalei să ia atitudine împotriva 
acestui haos. Potrivit manifestului, tinerii de la „Beepfashion” 
se declară împotriva „capitalismului sălbatic, unde numai legea 
banului contează”. Prin intermediul unei petiţii ce poate fi 
semnată on-line, grupul cere scoaterea tuturor reclamelor de pe 
clădirile istorice şi respectarea normelor de urbanism cu privire la 
amplasarea reclamelor în Bucureşti.

Camere video montate în şcoli şi licee

Der Spiegel a publicat trei poze cu cele mai mari mash-uri din Bucure[ti
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Ovidiu Tender, la 
un pas de libertate
DECIZIE  Tribunalul Bucureşti 
a admis ieri cererea lui 
Ovidiu Tender de revocare 
a interdicţiei de a părăsi 
ţara, făcută cu o zi în urmă. 
Decizia nu este defi nitivă, 
fi ind atacabilă cu recurs la 
Curtea de Apel a Capitalei. 
Interdicţia a fost instituită 
din momentul eliberării 
sale din arest preventiv, 
în 28 august 2006, iar 
pentru revocarea ei Tender 
a invocat motive legate de 
coordonarea afacerilor din 
străinătate. 

Coşea şi Mihăilescu, 
poliţie politică

VERDICT  CNSAS a dat ieri 
decizie de poliţie politică în 
cazul deputatului PNL Mircea 
Coşea (foto) şi a senatorului 
PSD Şerban Mihăilescu. Iniţi-
al, conducerea CNSAS a decis 
că cei doi au fost ofi ţeri sub 
acoperire, dar nu a putut 
stabili dacă au făcut sau nu 
poliţie politică, din lipsă de 
probe. Cei doi pot contesta 
hotărârea CNSAS, iar dacă 
decizia nu se schimbă o pot 
ataca în instanţă.

Ninsori 
în Bistriţa-Năsăud
PASUL TIHU}A  |n zona de 
munte a judeţului Bistriţa-
Năsăud, la Piatra F#nt#nele, 
stratul de zăpadă depăşea 
ieri 7 centimetri. La Straja, 
stratul de z`pad` avea doi 
centimetri, anun]` Realitatea 
TV. Drumarii îi avertizează 
pe şoferi să aibă maşinile 
echipate de iarnă, fi indcă 
vremea va continua s` se 
r`ceasc` [i va ninge. 

Interdic]ie 
pentru elevi
BISTRI}A  Patronii bistri-
ţeni ai internet-cafeurilor, 
sălilor de biliard, jocurilor 
de noroc care permit accesul 
elevilor în intervalul orar 
8.00-14.00, cu excepţia zile-
lor de sâmbătă şi duminică 
şi a vacanţelor şcolare, riscă 
amenzi între 500 şi 2.500 de 
lei. Totodată, patronii care 
vor vinde băuturi alcoolice şi 
ţigări minorilor riscă amenzi 
între 500 şi 1.000 de lei. 
Deciziile au fost luate ieri de 
consiliul local. 

Rromii \[i fac 
parlament
ALEGERI  Rromii se pregă-
tesc să candideze pentru 
Parlamentul European, 
iar Florin Cioabă, regele 
autoproclamat al rromilor, 
vrea să facă mai întâi un 
test local: primul parlament 
al rromilor din ţară. Camera 
reprezentanţilor rromilor 
din România va avea 430 de 
membri, cu toţii rromi, care 
vor fi  aleşi prin vot demo-
cratic în fi ecare judeţ.
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|n doi ani, rom#nii ar putea
c`l`tori f`r` vize \n SUA
Statele Unite ale Americii ar putea renun]a la vize \n cazul 
mai multor ]`ri, inclusiv al Rom#niei, a declarat miercuri 
un oficial american.

FACILITATE - Rom#nii ar pu-
tea c`l`tori f`r` vize \n SUA, 
înainte de fi nalul mandatului 
pre[edintelui Bush, în 2009, a 
declarat miercuri Paul Rosen-
zweig, secretar adjunct pentru 
probleme interna]ionale de la 
departamentul pentru secu-
ritate intern`. Ofi cialul ame-
rican a discutat la Praga cu 
reprezentan]ii a 13 ]`ri ai c`ror 
cet`]eni intr` \n SUA cu vize 
despre o a[a numit` foaie de 
parcurs pentru ridicarea aces-
tora. 

}`rile vizate sunt Rom#nia, 
Bulgaria, Cipru, Cehia, Letonia, 
Ungaria, Estonia, Lituania, Mal-
ta, Polonia, Slovacia, Grecia [i 
Coreea de Sud. Rosenzweig a 
precizat c` negocierile se vor 
desf`[ura separat cu fi ecare 
]ar` candidat`, anun]` Hot-

News. „În ceea ce mă priveşte, 
orizontul de timp este sfârşitul 
mandatului preşedintelui Bush, 
în ianuarie 2009. 

Personal, sper să extindem 
programul de eliminare a cerin-
ţei vizei (Visa Waiver Program, 
VWP) înainte de aceast` dat`. 
Nu avem inten]ia de a asocia 
sau condi]iona c`l`toria f`r` 
viz` de altceva dec#t de m`suri 
de securitate”, a precizat Ro-
senzweig. 

O propunere privind re-
nun]area la vize, destinat` 
partenerilor SUA \n r`zboiul 
\mpotriva terorismului, a fost 
\naintat` deja Congresului ame-
rican. Dac` propunerea va fi  
aprobat`, programul va presu-
pune adoptarea c#torva m`suri 
de securitate \n plus, dar \n cele 
din urm` va oferi cet`]enilor 

acestor ]`ri posibilitatea de a 
c`l`tori f`r` viz` \n Statele Uni-
te. Propunerea nu precizeaz` 
care sunt ]`rile benefi ciare, dar 
presa ceh` consider` c` Cehia 
[i Slovacia se num`r` printre 
acestea. Statele europene care 

au aderat la blocul comunitar 
\n 2004 au exercitat mult timp 
presiuni asupra Washingtonului 
pentru a include cet`]enii lor \n 
programul de vize, de care se 
bucur` statele din Europa occi-
dental`. Mihaela R`ileanu ||||

Congresul american va decide dac` vom c`l`tori f`r` vize \n SUA

Castelul Bran 
r`m#ne de vânzare

Băsescu şi Tăriceanu, 
mediatiza]ii lunii 
MONITORIZARE  Preşedintele Traian Băsescu a fost cea mai me-
diatizată personalitate politică la ştirile de televiziune şi radio 
în luna decembrie a anului trecut. De asemenea, premierul Călin 
Popescu Tăriceanu a fost cel mai mediatizat în cadrul dezbaterilor 
şi emisiunilor de divertisment, arată un raport CNA. Analiza a fost 
realizată de departamentul de monitorizare al CNA în perioada 1-31 
decembrie 2006, pe principalele posturi de radio şi televiziune. 
Cele mai mediatizate personalităţi politice în emisiunile de ştiri 
televizate au fost, în decembrie, preşedintele Traian Băsescu (122 
de minute), urmat la mare distanţă de premierul Călin Popescu 
Tăriceanu (58,63 minute), preşedintele PD Emil Boc (27,75 minute), 
preşedintele PC Dan Voiculescu (26,36 minute) şi preşedintele PSD 
Mircea Geoană (23,61 minute). ||||

OBLIGATIVITATE - Proiectul legii 
Agen]iei Na]ionale de Integritate 
(ANI) a fost modifi cat ieri, \n co-
misia juridic` de la Senat, anun]` 
HotNews. Un amendament im-
portant se refer` la faptul c` in-
spectorii agen]iei vor avea dreptul 
s` verifi ce averile demnitarilor [i 
nu doar declara]iile de venit. 

Aceast` prevedere existase \n 
proiectul ini]ial al legii, propus 
de ministerul justi]iei, dar fusese 
eliminat` anul trecut de Camera 
Deputa]ilor. 

Pre[edintele comisiei juridice 
din senat, Peter Eckstein Kovaci 
(foto), a propus revenirea la o 
form` apropiat` de cea a guver-
nului. Amendamentul a fost ac-

ceptat \n unanimitate. Dezbateri-
le asupra legii ANI vor continua 
s`pt`m#na viitoare \n comisia ju-
ridic`, textul fi nal urm#nd s` fi e 
adoptat de plenul senatului, care 
este camera decizional`. ||||

Agen]ia Na]ional` de 
Integritate va verifica averi

Fast-food-uri \nchise 
\n semn de protest
DEZACORD - Toate magazinele, 
buticurile, fast-food-urile, inter-
net café-urile [i restaurantele din 
complexul studenţesc din Timi-
şoara au fost închise de ieri, pe 
termen nelimitat. 

Patronii au luat această deci-
zie în semn de protest faţă de un 
proiect al consiliului local, care 
ar limita programul de funcţio-

nare, între orele 8.00 şi 24.00, şi, 
mai mult, ar interzice vânzarea 
alcoolului. 

Proiectul a fost întocmit la ce-
rerea organizaţiilor studenţeşti 
din Timişoara, care au trimis mai 
multe memorii consiliului local. 
Cu toate acestea, tinerii spun că 
nu au fost consultaţi în legătură 
cu acest lucru.  ||||

Castelul Bran \nc` nu [i-a g`sit cump`r`torul

CONTROVERSE - Preşedintele 
Consiliului Judeţean Braşov, 
Aristotel C`ncescu, a anunţat ieri 
diminea]` că Branul a fost vân-
dut şi oferta din partea fami liei 
Habsburg a fost retrasă. Po trivit 
preşedintelui CJ Braşov, care 
invoca surse neofi ciale, castelul 
fusese vândut unei fi rme private 
„de peste ocean”. 

Ulterior, Căncescu a revenit 
cu preciz`ri, declar#nd c` sunt 
\ncepute doar negocieri cu un 
nou cumpărător. 

Aceast` variant` a fost con-
fi rmat` [i de ministrul culturii 
şi cultelor. Iorgulescu susţine c` 
Dominic de Habsburg nu putea 
din punct de vedere legal să vân-

dă castelul altcuiva decât statului 
român. De asemenea, avocatul 
Corin Trandafi r, reprezentantul 
intereselor familiei de Habsburg 
în România, a declarat ieri că nu 
s-a fi nalizat nicio tranzacţie de 
vânzare a Castelului Bran. 

Trandafi r a precizat doar că a 
fost retrasă oferta de 60 de mi-
lioane de euro făcută Consiliului 
Judeţean Braşov. 

Căn cescu a precizat că, po-
trivit unui sondaj de opinie, 
87% din bra şoveni consideră 
că Branul apar]ine comunităţii 
braşovene şi 75% sunt de păre-
re că este de datoria Consiliului 
Jude]ean Braşov să cumpere cas-
telul, anun]` Realitatea TV. ||||

Tot mai mul]i copii au p`rin]ii 
pleca]i din ]ar`
STATISTIC~  Numărul de copii care au unul sau ambii părinţi plecaţi în 
străinătate s-a dublat de când autorităţile au început să monitorizeze 
mai atent acest fenomen. P`rin]ii sunt obliga]i ca, înainte de a părăsi 
ţara, să g`seasc` o soluţie pentru minorii pe care îi au în îngrijire. Po-
trivit datelor centralizate după primul trimestru de monitorizare, exis-
tau 30.539 de familii din care erau plecaţi la muncă în străinătate unul 
sau amândoi părinţii, în timp ce numărul copiilor afectaţi de această 
situaţie a crescut de la 18.754 la 39.896, a declarat ieri secretarul de 
stat de la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului 
(ANPDC), Bogdan Panait. Majoritatea copiilor rămaşi în ţară (36.779) 
sunt în grija rudelor de până la gradul patru.  ||||
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Cel mai vechi ziar 
apare doar on-line
STOCKHOLM Cel mai vechi 
jurnal din lume, cotidianul 
suedez „Post och Inrikes 
Tidningar” (PoIT), nu mai are 
versiune tipărită, dar cititorii 
săi fi deli pot să-l consulte 
\nc` în versiune electronică, 
pe internet. Fondat în 1645 
de regina Kristina, PoIT este 
considerat \n prezent cel mai 
vechi jurnal din lume care 
\nc` se public`.

Gordon Brown, 
\n topul celor mai 
sexy b`rba]i

5www.compact.info.ro

PUBLICITATE

Un francez, cel mai bun buc`tar
LYON - Fabrice Desvignes (foto), buc`tarul pre[edintelui Sena-
tului Fran]ei, este noul de]in`tor al medaliei de aur la Olimpiada 
Interna]ional` de Gastronomie, desf`[urat` pe parcursul a dou` zile, 
la Lyon. Este pentru a doua oar`, consecutiv, c#nd reprezentantul 
Fran]ei este desemnat cel mai bun dintre cei buni. Numele s`u va fi  
gravat pe o plac` plasat` pe zidul restaurantului „Bocuse”, din Lyon. 
Paul Bocuse a fost unul dintre cei mai mari buc`tari ai Fran]ei [i cel 
care a organizat, pentru prima oar`, o astfel de competi]ie.   ||||

Tandre]uri 
\n Fran]a

CANBERRA - Un student australian şi-a 
scos la licitaţie pe site-ul eBay numele, nu-
mărul de telefon, bunurile lumeşti, cercul 
de prieteni, dar şi „iubita morocănoasă", 
potrivit „The Independent”. Nicael Holt, 
un student la fi lozofi e în vârstă de 24 de 
ani, a promis că va prezenta cumpărăto-
rului potenţialele sale iubite, „aproxima-
tiv opt, cu care am fl irtat”, şi marele său 
repertoriu de şase bancuri. 

Licitaţia a început de la suma de 5 do-
lari australieni şi s-a încheiat la 7.500 de 
dolari australieni. Holt, originar din Wol-
longong, Sydney, a declarat că se va ţine 
de cuvânt dacă una dintre cele cinci per-
soane care au licitat cea mai mare sumă 
\[i va respecta promisiunea [i va veni cu 

banii \n numerar. În anunţul de vânzare, 
Holt oferea o relaţie distrusă cu o fostă iu-
bită morocănoasă, un curs de patru săp-
tămâni „pentru a deveni Eu”, cu calităţi 
şi defecte, curs de istorie personală, curs 
de preferinţe culinare, modă şi „arta se-
ducţiei". Din luna martie, noul domn Holt 
poate avea acces la o slujbă în livrare de 
fructe. Studentul mai oferea acces la „cei 
15 prieteni apropiaţi şi alţi 170 de amici”. 
Cu banii obţinuţi, Hold vrea să realizeze 
un documentar despre riscurile de a te 
implica într-o afacere.

Înţelegerea nu a inclus paşaportul, 
permisul de conducere, diplomele acade-
mice, identitatea legală şi nici drepturile 
de moştenitor.    ||||

UCRAINA  O manifesta]ie de amploare, organizat` de partidele de opozi]ie din Ucraina, a 
avut loc ieri pe str`zile Kievului. Nemul]umirea protestatarilor s-a rev`rsat asupra falsului 
primar al ora[ului, \n fapt o pancart` \n m`rime natural` a milionarului Leonid Cernove]ki, 
edil al urbei. Primarul de carton avea „ata[at” urm`torul mesaj: „Ce crede]i despre 
mine? Dac` nu vre]i s` folosi]i cuvinte la adresa mea, atunci scuipa]i!”. Protestatarii s-au 
m`rginit la comunicarea non-verbal`, intermediat` de folosirea degetului mijlociu.    ||||

Preşedintele cubanez 
Fidel Castro, afl at în 
convalescenţă după o 
intervenţie chirurgicală 
suferită în iulie 2006, 
i-a trimis liderului 
venezuelean Hugo Chavez 
o scrisoare semnată de 
mână, prin intermediul 
vicepreşedintelui Cubei, 
Carlos Lage. 

VENEZUELA - |ntr-un discurs ros-
tit de la palatul prezidenţial şi 
difuzat la televiziune, Hugo Cha-
vez, liderul de la Caracas, a citit 
câteva dintre pasajele scrisorii 
trimise de prietenul [i aliatul s`u 
cubanez, Fidel Castro. Pentru ca 
„du[manii” s` nu aib` dubii \n 
privin]a expeditorului, [eful de 
stat a ar`tat camerelor de luat 
vederi semn`tura liderului de la 
Havana, declar#nd c` gestul este 
f`cut pentru „cei care afi rm` c` 
(Fidel Castro) este pe moarte”. 
„Continuă «cabalo» (cal, porecla 

lui Castro în Cuba). Avem nevo-
ie de tine, pentru că te iubim", a 
mai declarat Chavez. 

Chavez nu a oferit niciun in-
diciu cu privire la sănătatea lui 
Castro, dar a sugerat, dezvălu-
ind scrisoarea, că acesta este 

încă în viaţă şi pregătit de luptă. 
Vicepre[edintele de la Havana 
i-a povestit lui Chavez că „Fidel 
a mers, ieri, pentru nu ştiu cât 
timp”. „Se mişca mai bine decât 
mine, aproape alerga!”, a excla-
mat Lage.  Anca Petrache ||||

„Bile]elul” lui Castro

Liderul de la Caracas a ar`tat „du[manilor“ scrisoarea lui Castro

PARIS - Afl at` \n capitala 
Fran]ei pentru un eveniment 
menit s` str#ng` fonduri pentru 
reconstruc]ia Libanului, \n urma 
r`zboiului de anul trecut cu Isra-
elul, secretarul de stat american 
Condoleezza Rice s-a l`sat din 
nou cucerit` de galanteria tipic 
fran]uzeasc`, savur#nd momen-
tul \n care pre[edintele Jacques 
Chirac i-a s`rutat m#na. Eve-
nimentul, la care au participat 
reprezentan]i din 40 de state, s-a 
bucurat de un imens succes, 7,6 
miliarde de dolari fi ind str#n[i 
pentru ajutorarea Libanului.   ||||

Protest \mpotriva primarului milionar

{i-a scos via]a [i fosta iubit` la licita]ie
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LONDRA Ministrul britanic al 
fi nanţelor, Gordon Brown, 
[i, foarte probabil, viitorul 
premier al Marii Britanii, a 
fost inclus în top 100 al celor 
mai sexy bărbaţi din lume. 
Potrivit site-ului thisislon-
don.co.uk., pe primul loc \n 
acela[i clasament s-au situat 
membrii trupei Take That. 
Fostul ocupant al primului 
loc, Brad Pitt, a cobor#t pe 
cea de-a [aptea pozi]ie. 



USD |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||EURO |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2,61 LEI3,38 LEI

ALTE CURSURI |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 lir` sterlin` 5,14 LEI
100 forin]i maghiari 1,33 LEI
1 leu moldovenesc 0,20 LEI

1 franc elve]ian 2,09 LEI
1 dolar canadian 2,21 LEI
1 gram de aur 54,50 LEI
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Centrale termice 
mai ieftine
REDUCERE  Preţul centrale-
lor termice va scădea anul 
acesta, iar vânzările se vor 
cifra la un număr asemă-
nător celui din 2006, de 
circa 160.000 de unităţi. 
Românii prefer` centralele 
în condensaţie, pentru că 
au un sistem de recuperare 
a energiei şi consum` mai 
pu]in. Vânzările centralelor 
termice sunt \n sc`dere din 
2004, când autorităţile au 
adoptat măsuri de descura-
jare a debranşărilor.

V#nz`ri-record
la Nokia  
C^{TIGURI  Nokia, 
cel mai mare 
producător 
mondial de 
telefoane mo-
bile, a avut 
v#nz`ri-
record \n 
ultimul tri-
mestru din 2006, 
de 106 milioane de unităţi, 
peste nivelul estimat de 
analişti. Consecin]a cre[terii 
a fost o apreciere importan-
tă a acţiunilor companiei. 
Avansul vânzărilor a fost 
infl uenţat de cererea mare 
de pe pieţele emergente. 
Veniturile Nokia au urcat cu 
13% în intervalul menţionat.

Primul card 
transparent 
de la noi
INEDIT  OTP Bank România 
a lansat, în premieră pe 
piaţa românească, cardul de 
credit VISA Clasic Transpa-
rent, adresat persoanelor 
fi zice. Cardul transparent 
întregeşte oferta de carduri 
de credit a băncii, al`turi 
de MasterCard  Standard 
„All-Inclusive” şi Master-
Card „Co-brand OTP-MOL”. 
Totodată, OTP Bank România 
propune clienţilor o ofertă 
de emitere a două carduri 
de credit, la preţ de unul. 

908.000 de euro 
pentru paza 
unei case
PROTEC}IE  Compania 
Alro Slatina plăteşte circa 
908.000 de euro pentru 
paza şi securitatea unei case 
de oaspeţi, aparţinând com-
paniei şi care se situează în 
localitatea Izvorani (judeţul 
Ilfov). Alro a încheiat un 
contract cu societatea 
comercială Centrul River-
gate SRL Bucureşti, obiectul 
contractului fi ind paza şi 
securitatea obiectivului Alro. 

Dob#nzi mai 
mici la creditele 
imobiliare
REDUCERE  Banca Comer-
cială Română (BCR) a redus 
dobânzile pentru creditele 
imobiliare şi cele ipotecare 
în valută cu 1,2% şi a extins 
perioada de acordare a 
acestora de la 25 de ani la 
30 de ani. Pentru creditele 
în valută, banca percepe o 
dobândă fi xă de 6,2% pe 
an şi de 7,2% pe doi ani la 
creditele în euro, iar la cele 
în dolari dobânda este de 
7,5%, respectiv 8,5% pe an. 
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F`-]i cump`r`turile cu cap!
Pentru unii oameni, 
shoppingul este un hobby. 
Mul]i cheltuiesc bani \n 
ne[tire pe lucruri de care 
nici m`car nu au nevoie. 
Pentru cheltuieli moderate 
[i pentru o gestiune mai 
bun` a banilor trebuie 
respectate ni[te reguli la 
intrarea \n magazin.
SFATURI - De multe ori, maga-
zinele ademenesc cump`r`torii 
cu oferte care mai de care 
mai avantajoase, speciale, 
sau aga]` clien]ii cu ambalaje 
atr`g`toare. 
Cum multora li se \nt#mpl` s` 
se vaite la c#teva zile dup` sa-
lariu c` nu mai au niciun ban 
[i nici m`car nu-[i amintesc pe 
ce s-a dus leafa, site-ul fi nanci-
ar baniinostri.ro a \ntocmit un 
„decalog” care trebuie urmat 
pentru a face cump`r`turile in-
teligent. 
1. CHELTUIE{TE MAI PU}IN 
DEC^T C^{TIGI. Aceasta este 
cea mai important` regul` care 
trebuie urmat`, dac` nu vrei s` 
te \mpov`rezi mai mult dec#t 
po]i duce sau s` te \nglodezi \n 
datorii. 
2. CUMP~R~ DOAR CE ESTE IM-
PORTANT PENTRU TINE {I UIT~ 
RESTUL. Trebuie respectate 
priorit`]ile, care nu pot fi  [terse 
de pe list`. 
3. REANALIZEAZ~ LISTA 
CUMP~R~TURILOR ESEN}IALE. 
|n zilele \n care a[tept`m cu 
sufl etul la gur` leafa, ne trec 

prin minte o mul]ime de lu-
cruri pe care ar trebui s` ni 
le achizi]ion`m. Astfel, lista 
de cump`r`turi esten]iale se 
transform` \ntr-un pomelnic 
f`r` sf#r[it. Ideal ar fi , pentru a 
face economii, s` ne rezum`m 
la produsele cu adev`rat 
esen]iale. 
4. CUMP~R~ DUP~ VALOARE. 
Ceea ce \nseamn` c` at#t c#t 
dai at#t s` fac`. |ns`, ca s` 
respec]i aceast` regul`, trebuie 
s`  cercetezi pia]a mai amplu.  
5. INVESTE{TE |N CALITATE. 
Adic` trebuie s` pleci la cum-

p` r`turi cu g#ndul „sunt prea 
s`rac s`-mi cump`r lucruri 
ieftine”. De multe ori achizi]ia 
unui lucru ieftin, dar de o ca-
litate \ndoielnic`, te supune 
cheltuielilor suplimentare. 
6. |NL~TUR~ CE NU ESTE PRI-
ORITAR. Dac` nu consideri un 
lucru indispensabil, nu-l cum-
p`ra. 
7. CUNOA{TE-}I NEVOILE. Nu are 
rost s` cumperi un telefon cu 
foarte multe func]ii, dac` nu ai 
de g#nd s` le folose[ti. 
8. REEXAMINEAZ~-}I LOIALI-
TA TEA FA}~ DE O MARC~. 

Obi[ nuin]a ne face de multe 
ori s` cump`r`m produse de o 
anumit` marc`, ignor#nd alte 
branduri, poate mai ieftine [i 
poate mai bune. 
9. ANTICIPEAZ~-}I CUM P~ R~-
TU RILE. Ca s` nu te treze[ti c` 
ai f`cut o investi]ie mare care 
\]i trebuia urgent [i s` realizezi 
pe urm` c` „dincolo era mai 
ieftin”.
10. CONTROLEAZ~-}I IMPULSU-
RILE. Nimicurile care te atrag 
pe moment [i pe care nu ezi]i 
s` le cumperi se adun` [i-]i go-
lesc buzunarele.  Otilia Cristea ||||

PlayStation 3, din 
martie [i \n Europa 
LANSARE - Consola 
Play Station 3 (PS3) 
va fi  lansat` în Euro-
pa spre sfârşitul lunii 
martie, au anun]at re -
prezentan]ii  com pa-
niei Sony. PlayStation 
3, care se comerciali-
zeaz` deja pe pie]ele 
din Japonia [i Statele 
Unite, va fi  disponibil 
\n Europa numai \n 
varianta de 60 GB, la 
un pre] de 599 euro. 

„Ne vom concen-
tra pe lansarea 
mo  delului cu o ca-
pacitate de 60 de 
gigabiţi, pentru 
mo  ment nu avem 
in tenţia de a intro-
duce în Europa şi 
versiunea de bază, 
de 20 de gigabiţi”, a 
declarat purtătorul de cuvânt al 
Sony Computer Entertainment, 
Satoshi Fukuoka.

 Sony a anun]at c` un milion 
din aceste console va fi  disponi-
bil la lansarea \n toata Europa, 
dintre care aproximativ un sfert 
se vor g`si \n Marea Britanie. Tot 
\n luna martie, PS3 va fi  disponi-

bil [i în Africa, Orientul Mijlociu, 
Australia şi Noua Zeelandă. Pen-
tru lansarea din Europa, Sony a 
anun]at c` mai mult de 30 de jo-
curi vor fi  disponibile, incluz#nd 
The Elder Scrolls IV: Oblivion, 
Motorstorm [i Resistance: Fall of 
Man. 

 Bogdan Biszok ||||

Aproape 200.000.000 de [omeri 
STUDIU  Anul trecut s-a înregistrat un record negativ în ceea ce 
priveşte numărul şomerilor: 195,2 milioane de persoane nu au un loc 
de muncă, dintre care 44% sunt tineri între 18 şi 24 de ani, potrivit 
Biroului Internaţional al Muncii. Deşi în ultimii zece ani a avut loc o 
creştere constantă a economiei mondiale, nu s-a înregistrat un im-
pact prea mare asupra numărului de locuri de muncă decât în foarte 
puţine state. |n 2006, doar 48,9% dintre femeile peste 15 ani aveau 
un loc de muncă, faţă de 74% dintre bărbaţi.  ||||

Integrarea ieftine[te retailul
M~SUR~  Marii retaileri opereaz` primele ieftiniri ale produselor din UE, 
odat` cu epuizarea stocurilor importate anul trecut cu taxe vamale. Drept 
consecin]`, numeroase bunuri de larg consum, printre care lactatele, 
legumele, fructele sau b`uturile alcoolice, s-au ieftinit cu 20% \n cele 
mai multe re]ele de magazine mari. Dup` cum consemneaz` „Ziarul Fi-
nanciar”, sc`deri de peste 20% se \nregistreaz` [i la plasme, LCD-uri sau 
sisteme home-cinema, produse care fuseser` taxate cu 42% \n vam`.  ||||

2007 va fi bogat în viruşi
AVERTISMENT - Clienţii a trei 
bănci importante din România 
au fost atacaţi de mesaje tip phi-
shing în cursul anului trecut. 
Aceste atacuri informatice îi per-
mit unui hacker să obţină date ale 
utilizatorilor de carduri, direcţio-
nându-i pe aceştia prin interme-
diul e-mailului către o pagin` de 
internet falsă, în care aceştia îşi 
introduc datele confi denţiale. 

BitDefender, divizia de securi-
tate a datelor a grupului Softwin, 
consideră că în anul 2007 astfel 
de atacuri informatice prin e-mail 
se vor dubla pe piaţa bancară din 
România. 

Cei mai răspândiţi viruşi din 
2006 au fost cei transmişi prin 
e-mail, primii zece dintre aceştia 
fi ind atât de periculoşi încât au 
provocat 55% din totalul virusă-
rilor, anunţă NewsIn.  ||||

Nu te l`sa dus de val c#nd ie[i la shopping, oric#t de tentant` ar fi oferta magazinului

Departamentele IT au mult de 
munc` anul acesta
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Feyenoord exclus`, 
profit` Tottenham
UEFA  Forul continental a 
anun]at ieri c`, \n urma 
excluderii din actuala edi]ie a 
Cupei UEFA a olandezilor de la 
Feyenoord Rotterdam, forma]ia 
Tottenham Hotspur va evolua 
direct \n optimile competi]iei. 
Cele dou` echipe urma s`-[i 
dispute califi carea, \n faza 
[aisprezecimilor, \ns` Feye-
noord a fost exclus` din cauza 
incidentelor produse de fani 
la meciul din grupe cu Nancy. 
Tottenham va juca \n optimi cu 
\nving`toarea dintre Parma [i 
Sporting Braga.

Drogba, ambasador 
ONU \mpotriva 
s`r`ciei

NUMIRE  Atacantul lui Chelsea, 
ivorianul Didier Drogba (foto), a 
fost numit, miercuri, la Geneva, 
ambasador al Programului 
Naţiunilor Unite pentru Dez-
voltare (PNUD), alăturându-se 
astfel lui Ronaldo şi Zinedine 
Zidane. „Nu uit originile mele. 
Am avut ocazia de a reuşi în 
viaţă, dar mă gândesc la cei 
care nu au avut această şansă. 
Trebuie să contribuim la lupta 
împotriva sărăciei“, a declarat 
Didier Drogba, care a primit, 
simbolic, un dolar pentru 
contribu]ia sa la campania 
antis`r`cie a PNUD. 

„Piedone”, antrenor 
de nata]ie
DECIZIE  Actorul Bud Spencer (77 
de ani) a decis să devină an-
trenor de \not şi polo, revenind, 
astfel, în lumea nataţiei, sport 
în care a activat în tinereţe. 
Bud Spencer a fost campion 
la nataţie, în anii ‘40 şi ‘50, [i 
component al reprezentativei 
de polo a Italiei şi al echipelor 
Settebello şi Lazio în anii ‘50. 
Bud Spencer a fost şi fi n alist 
la Jocurile Olimpice de la 
Melbourne, din 1956, la 100 de 

metri liber. El a devenit renumit 
mai ales ca actor, personajul 
„Piedone” [i  seria „Detectiv cu 
greutate” \nc#nt#nd [i acum 
publicul.

Mazoch a fost scos 
din com`
S~N~TATE  Medicii polonezi 
l-au scos din coma artifi cială 
pe sportivul ceh Jan Mazoch, 
care a căzut, sâmbătă, în 
timpul celei de-a doua manşe 
a concursului de sărituri cu 
schiurile de la Zakopane, însă 
starea sa rămâne „foarte 
gravă”, informează AFP. „A fost 
stabilit un contact elementar cu 
pacientul. El respiră singur, iar 
edemul cerebral s-a diminuat”, 
a declarat purtătorul de cuvânt 
al spitalului din Cracovia, Anna 
Niedzwiedzka.

Manchester United, 
spionat` din avion
FILMA}I  Antrenamentele 
secrete ale echipei Manches-
ter United au fost fi lmate cu 
ajutorul unui avion Cessna 
172 Skyhawk cu o tehnologie 
avansată, dotat cu o cameră 
de luat vederi şi care a survolat 
baza de pregătire a formaţiei 
antrenate de Alex Ferguson, 
susţine „Daily Mirror”. „Nu se 
ştie cine a autorizat fi lmarea şi 
cui \i este destinat materialul. 
Imaginile cu jucători ca Rooney 
şi Cristiano Ronaldo lucrând la 
tactică, lovituri libere şi penal-
tyuri ar putea fi  nepreţuite 
pentru echipele rivale”, 
precizează jurnalul englez.

Hasselbaink, 
amendat pentru 
autobiografie
CHELSEA  Fotbalistul Jimmy 
Floyd Hasselbaink a fost amen-
dat de federaţia engleză cu 
suma de 7.600 de euro pentru 
că a afi rmat, în autobiografi e, 
că fostul său club, Chelsea, a 
plătit prime ilegale jucătorilor în 
2003-2004, perioadă în care evo-
lua şi Adrian Mutu la formaţia 
londoneză. Hasselbaink, în 
prezent legitimat la Charlton, a 
fost amendat pentru comporta-
ment nepotrivit şi pentru că a 
adus prejudicii fotbalului prin 
afi rmaţiile sale. De asemenea, 
atacantul a primit un avertis-
ment în ceea ce priveşte com-
portamentul său în viitor. 

All-Star Game-ul NHL, c#[tigat de vestici
HOCHEI  Selecţionata Conferinţei de Vest (\n albastru) a învins, 
miercuri, la Dallas, cu scorul de 12-9 (3-3, 6-3, 3-3), reprezen-
tativa Conferinţei de Est, în All-Star Game-ul ligii profesioniste 
nord-americane de hochei pe gheaţă (NHL). Deşi echipa Estului a 
pierdut, cel mai bun juc`tor al partidei a fost desemnat din r#ndul 
acesteia. Titlul i-a revenit lui Daniel Briere (Buff alo Sabres), el 
marc#nd un gol şi oferind patru pase decisive.

Tiger, al`turi de so]ia sa, Elin Nordegren, un fost model suedez

www.compact.info.ro

Tiger Woods 
devine tat` 
\n luna iulie
EVENIMENT - Celebrul jucător 
de golf a anunţat, ieri, că so]ia 
sa, Elin, va da na[tere primului 
lor copil \n luna iulie. Woods, 
c#[tig`tor a 74 de turnee de golf 
[i posesorul unei averi de aproape 
600 de milioane de dolari, a dat 
de \n]eles c` primul s`u copil va fi  
un b`iat, el folosind \n declara]ie 
cuv#ntul „he” (el). „Dacă se va 
naşte în săptămâna când va 
avea loc Open-ul Marii Britanii 
(19-22 iulie), nu voi participa la 
competiţie“, a precizat Woods 
(31 de ani), care a câştigat ediţia 
de anul trecut a acestui turneu 
în condiţii emoţionale difi cile, la 
două luni după decesul tatălui 
său, Earl Woods. ||||

Superofert` pentru Cristiano
TRANSFER - Real Madrid este 
pregătit să ofere 50 de milioane 
de euro pentru a-l convinge pe 
portughezul Cristiano Ronaldo 
să plece de la Manchester United, 
conform presei engleze. 

De[i cei de la United vor s`-i 
prelungeasc` acordul, dubl#ndu-i 
salariul portughezului, tocmai 
pentru a-l convinge s` r`m#n` 
pe „Old Trafford”, Cristiano a 
dat semne c` n-ar refuza o even-

tual` schimbare de domiciliu. În 
cazul în care se va concretiza, 
acest transfer ar fi  al treilea în 
ceea ce priveşte cele mai scumpe 
tranzacţii ale grupării madrilene, 
după cele ale lui Zidane (72 de 
milioane de euro) şi Figo (55 de 
milioane de euro). „AS” susţine 
că Ronaldo este omul ideal pen-
tru a ocupa locul lăsat vacant 
de plecarea lui David Beckham. 
 Ciprian Voiculescu ||||

Se alege „Na[ul“?

Pre[edintele FRF sper` s` se \ntoarc` \nving`tor din Germania

Granzii, proteja]i \n Cupa Rom#niei
SOR}I  Federa]ia Rom#n` de Fotbal va stabili ast`zi (ora 16.15, 
\n direct la Antena 3) programul sferturilor de final` ale Cu-
pei Rom#niei. Cele opt echipe au fost \mp`r]ite \n dou` urne 
valorice, astfel: \n prima grup` se vor afl a Steaua, Rapid [i FC 
Na]ional, iar \n cea de-a doua, Poli Timi[oara, O]elul, Poli Ia[i, 
FC Arge[ [i Pandurii. Primele trei partide vor fi stabilite prin 
\mperecherea echipelor din prima urn` cu cele din ce-a de-a 
doua, iar forma]iile r`mase \n urna secund` vor juca \ntre ele. 
Meciurile se vor juca \ntr-o singur` man[`, pe terenuri neutre, pe 
27 sau 28 februarie, cu \ncepere de la ora 14.00.

Mircea Sandu va candida 
azi pentru unul dintre 
cele şase locuri vacante 
în Comitetul Executiv al 
UEFA. La congresul de la 
Dusseldorf se va alege [i 
noul pre[edinte al UEFA, 
dintre francezul Michel 
Platini şi suedezul Lennart 
Johansson.

ALEGERI - Pentru a fi  declarat 
ales în noul comitet executiv  
al forului european, Sandu 
trebuie să întrunească ma-
joritatea, adică 27 de voturi, 
în cazul în care toate cele 52 
de federaţii naţionale vor fi  
prezente şi dacă votu rile lor 
vor fi  considerate valabile. 
Dacă, după primul tur de scru-
tin, cele şase locuri nu vor fi  
completate, se va organiza 
turul al doilea, în care va fi  
aplicat principiul majorităţii 
simple. |n lupta pentru noul 
Comitet Executiv al UEFA s-au 
\nscris 13 candida]i.

Coali]ia Estului
Cotidianul spaniol „El Mun-

do Deportivo” a prezentat, ieri, 
un scenariu prin care ţările 
din fostul bloc est-european 
ar avea un pact secret pentru 
a-şi vota cei patru candidaţi în 
Co mi tetul Executiv al UEFA. 
„Europa fotbalistică se poate 
divide serios la alegerile pentru 
pre şedinţia UEFA. }ările din Est 
vor să dea o adevărată lovitură 
de stat pentru ca reprezentanţii 
lor, patru la num`r, să intre în 
Co mitetul Executiv al UEFA şi 
să li miteze puterea granzilor”, 
scrie El Mundo Deportivo. ||||
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PUBLICITATEGermania opre[te 
supremaţia rus` 
la perechi
PATINAJ ARTISTIC - După 12 ani de 
dominaţie rusă, un cuplu german a 
c#[tigat, miercuri seara, medalia de aur în 
cadrul Campionatului European de Pati-
naj Artistic, care se desfăşoară în această 
perioadă la Varşovia. 

Aliona Savcenko şi Robin Szolkowy 
(foto) au avut un program perfect, acu-
mulând 199.39 puncte – cel mai bun rezul-
tat din cariera lor. Cei doi sunt antrenaţi de 
fostul campion din proba de perechi - cele-
brul Ingo Steuer. Pe locurile următoare 
s-au clasat ruşii Maria Petrova şi Alexei 
Tikhonov şi favoriţii publicului, polonezii 
Dorota şi Mariusz Siudek. 

Perechea c#[tig`toare, Aliona şi Robin 
au 23 de ani, iar anul trecut la Euro-
penele de la Torino s-au clasat pe locul 
al doilea după ruşii Totmianina-Marinin. 
Ei speră acum la un nou loc pe podium, în 
martie, la mondialele de la Tokio.

  Anda Dinc` ||||

Doar 83 de minute

Elve]ianul l-a dominat tot meciul pe Roddick, calific#ndu-se f`r` mari probleme \n final`

Roger Federer s-a calificat \n finala de la Melbourne, 
\nving#ndu-l ieri pe Andy Roddick \n trei seturi. |n finala 
feminin` se vor \nt#lni Maria {arapova [i Serena Williams.

AUSTRALIAN OPEN - Roger 
Federer a pornit ca din pu[c` 
\n semifi nala cu americanul 
Roddick. Primul game, primul 
break. 

I-a fost de ajuns pentru a 
lua primul set, cu 6-4. Rod-
dick era [ocat [i a[a a r`mas \n 

urm`toarele dou`. A mai izbu-
tit doar dou` gameuri, pierz#nd 
la zero actul secund. Dup` o 
or` [i 23 de minute, elve]ianul 
\i str#ngea m#na la fi leu. Era 
\n fi nal`, unde, ast`zi, \[i va 
afl a adversarul, dintre Haas [i 
Gonzalez.  Ciprian Voiculescu ||||

|nc` doi „interna]ionali”?
DINAMO - Tehnicianul „c#inilor” 
Mircea Rednic (foto) a declarat 
pentru presa din Portugalia c`, 
la sf#r[itul acestei s`pt`m#ni, 
la Dinamo ar mai putea ajunge 
doi atacan]i. „Avem o echip` 
t#n`r` [i talentat`. Sper ca vi-
neri sau sâmbătă să mai aducem 
doi atacanţi internaţionali s` ne 
complet`m echipa”, a declarat 
Rednic jurnali[tilor lusitani de-
spre echipa sa.

Rednic: „40% [anse“
|ntrebat ce [tie despre viitoa-

rea adversar` [i ce [anse crede 
c` are Dinamo la califi carea \n 
„optimile” Cupei UEFA, Rednic a 
spus c` Benfi ca are prima [ans`. 
„Am văzut cel puţin patru jocuri 
ale lusitanilor în care, chiar dacă 
nu a jucat bine, a câştigat, ceea ce 
arată că este o mare echipă. Ben-
fi ca este echilibrată în apărare, la 

mijloc şi în atac. Avem 40% [anse 
şi vom lupta pentru a profi ta de 
ele”, a spus Rednic.  C.M. ||||

SCUMPI - Finanţatorul Stelei, 
Gigi Becali, spune că managerul 
general Mihai Stoica se plimbă 
degeaba prin Brazilia, deoarece 
nu va găsi jucători valoroşi, 
întrucât aceştia nu-i aşteaptă pe 
ofi cialii din România, ci merg în 
campionate puternice, precum 
cele din Italia, Spania sau Anglia. 
„Nu vin, pentru că trebuie să le 
dai unul-două milioane de euro 
salariu. Adică italienii şi spani-
olii sunt proşti, noi avem ochi de 
«scuter» din ăştia. Scouteri din 
ăştia îl aşteaptă pe MM Stoica şi 
pe noi, că avem ochi de geniu. Ei, 

care tot timpul au scouteri, sunt 
proşti şi îl aşteaptă pe MM Stoica 
şi pe Becali: «Veniţi voi şi găsiţi 
cei mai buni fotbalişti din Bra-
zilia». Cei mai buni îi iau ei. A, 
că există un noroc din ăsta cum 
a fost cu Thereau e altceva, dar 
nu găseşti în Brazilia jucători”, a 
comentat Becali.

Azi, amical cu Liepajas
Prezent` \n Cipru pentru al 

doilea turneu de preg`tire din 
acest an, Steaua va sus]ine, ast`zi, 
primul amical \mpotriva letonilor 
de la Metalurgs Liepajas.  ||||

BILAN} - Forul continental a realizat bene-
fi cii de peste 32 de milioane de euro în se-
zonul 2005-2006, în principal ca urmare a 
desfăşurării Ligii Campionilor, competiţie 
în cadrul căreia cele 32 de cluburi partici-
pante au câştigat 436,4 milioane de euro, 
informează AFP. 

Cifr` de afaceri de 700 milioane euro
Potrivit raportului fi nanciar ce va fi  

prezentat, ast`zi, la cel de-al XXXI-lea 
congres al UEFA, de la Düsseldorf, UEFA 
a înregistrat un benefi ciu net de 32,428 
milioane de euro, la o cifră de afaceri de 

peste 700 milioane de euro. Domeniul cu 
cele mai mari venituri este de departe cel 
al drepturilor de televizare, cu un câştig 
de 481,370 milioane de euro, urmat de 
sponsori, cu 116,643 milioane de euro. În 
comparaţie, veniturile obţinute în urma 
vânzării biletelor pentru fi nala Ligii Cam-
pionilor au fost de numai 1,622 milioane 
de euro.

Pentru Campiona tul European din 
2008, UEFA a acumulat deja venituri de 
45,076 milioane de euro, forul continental 
aşteptându-se per total la o cifră de afaceri 
de 585 milioane de euro.  ||||

Serena a reu[it 
surpriza
REZULTATE  La fete, Maria 
{arapova a trecut sec de Kim 
Clijsters, 6-4, 6-2, \n timp ce 
Serena Williams a \nvins-o 
pe Nicole Vaidisova cu 7-6, 
6-4, un rezultat nea[teptat 
at#t pentru speciali[ti, c#t [I 
pentru pariori. Maria [i Sere-
na vor juca finala s#mb`t`.

UEFA a avut profit 
de 32 milioane de euro
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Steaua nu mai vrea brazilieni



 
 

Gojira la Web
INVITA}IE  Disear`, la Web, 
Gojira va avea „o c#ntare”, 
dup` cum \i place lui s` 
glumeasc`. C#nd nu mixeaz`, 
produce muzic` \mpreun` 
cu Kosak. Primul live l-au 
f`cut acum trei ani, la 
festivalul „Zilele Vienei” 
la Bucure[ti. Au ajuns [i la 
Workshop-ul TMBase. C#nd 
nu erau la pupitru, Gojira 
ajuta la produc]ia emisiunii 
„Selectro” de la Activ FM, 
iar Kosak realiza emisiunea 
„Oscila]ii”, de la Delta RFI. 

After-hours

TRIO  La noapte, Modelu [i 
Said se vor trezi din somn 
[i vor veni s` pun` muzic` 
la Gossip, cu dou` ore 
\nainte de a se face lumin`. 
Dac` primul DJ a venit, de 
cur#nd, de la Berlin, unde a 
reprezentat Bucure[tiul la un 
festival de muzic` local, al 
doilea a venit, la origini, din 
Siria. Modelu termin` setul 
exact c#nd r`sare soarele, 
iar a doua zi pune la Frame. 
A doua zi, \n acela[i club, 
trei DJ cu istorie: Rhadoo, 
Internullo [i Pagal (foto). 
Nostalgici?

DJ Pagal la Martin

COMPETI}IE  |mpreun` cu 
Negru, Pagal (foto) va pune 
muzic` \n aceast` sear`, la 
Martin. Pagal a fost anul 
trecut, conform premiilor 
Nights.ro, cel mai bun DJ 
rom#n. Declara atunci: „Nu 
vreau s`-i dez`magesc pe 
cei care m` sus]in [i vreau 
s` le ofer c#t mai multe 
celor care m` ascult`”. 
Va reu[i oare Pagal s`-[i 
p`streze titlul de cel mai 
bun DJ [i \n 2007? Votarea pe 
www.nights.ro se \ncheie 
pe 31 martie. P#n` atunci, 
vizita]i www.pagal.ro.

Pr#slea la Silver
DANCE  Pr#slea va mixa 
\n after hours, ast`zi, la 
Silver. Ave]i de unde alege 
la noapte c#nd pleca]i de la 
club, dar parc` totu[i a]i mai 
dansa. |n timp ce Modelu 
va pune electro la Gossip, 
Pr#slea va dansa petrec`re]ii 
pe minimale [i nu numai. 
Am#ndoi din Sibiu, cei doi DJ 
se cunosc de mult` vreme. 
Ba Pr#slea spune chiar c` 
Modelu i-a dat s` asculte 
Guido Schneider, al c`rui 
sound l-a f`cut s` pun` 
m#na pe butoane. A mixat \n 
warm-up pentru Dinky, Loco 
Dice [i Marco Carola. 

PE SCURT |||||||||||||||||||||
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Booka Shade \n Martin
Booka Shade este un duo 
german de electrohouse, 
format din Walter Merziger 
[i Arno Kammermeier, 
ambii cunoscu]i ca veterani 
ai scenei electronice din 
Frankfurt. Sunt fondatorii 
labelului Get Physical, cel 
mai bun al anului 2005, 
conform revistei „DJ Mag“.

ARTI{TI - Acum zece ani, cei 
doi nem]i f`ceau muzic` rock 
[i pop. Apoi au fost „sedu[i” 
de techno. Au renun]at [i la 
acest stil c#nd a ajuns prea 
comercial pentru Germania. 
„Ne g#ndeam de mult s` facem 
un label, dar \nc` nu g`sisem 
oamenii potrivi]i”, poveste[te 
Arno. |n 2000, s-au \nt#lnit 
cu cei doi DJ de la MANDY [i 
\mpreun` cu DJ T, o legend` a 
muzicii electronice germane, 
au format labelul Get Physi-
cal, destinat tuturor stilurilor 
de muzic` electronic` [i menit 
s` revigoreze scena clubbing 
mondial`. Fiecare DJ are rolul 
s`u \n bunul mers al casei de 
discuri. 

Cei cinci arti[ti [i produc`tori 
sunt [i ingineri de sunet [i oa-
meni de afaceri [i leg`tura cu 
presa. Fac \mpreun` alegerea 
pieselor care s` ias` sub bran-
dul Get Physical [i, de obicei, 
dureaz` destul de mult, pentru 
c` fi ecare are ceva de spus. Este 

un proces neobi[nuit, deoarece 
piesa trebuie s` treac` de cinci 
gusturi muzicale. C#nd ajung 
\ns` la o \n]elegere, [tiu sigur 
c` acea pies` va fi  un succes. 
„Suntem aici ca \ntr-o familie: 
sunt lucruri care \]i plac [i alte-
le care nu. Dac` unul dintre noi 
\ncepe s` se poarte ca un super 
star suntem cinci care \l vom 
aduce cu picioarele pe p`m#nt. 
{i aceasta este cheia succesului 
nostru”, spune Arno. 

|n ultimii doi ani, labelul 
a scos o serie de EP-uri under-
ground, dar [i albume. Suc-
cesul lor a adus notorietate 
DJ-ilor care formeaz` Get Phy-
sical. 

Booka Shade s-au transfor-
mat dintr-un duo anonim de 
studio \ntr-unul care a cucerit 
scena live-act-urilor la marile 
festivaluri electronice. Piesele 
care au stat \n topuri [i care au 
fost mixate la petreceri de mai 

to]i DJ-ii renumi]i sunt „Man-
darine Girl” [i „Body Langua-
ge”, prima cu accente trance, 
iar a doua cu un bass melan-
colic [i simplu. Cu sigu ran]` le 
ve]i auzi m#ine sear`, la Studio 
Martin. Cei doi DJ sosesc adu[i 
de La Mania, cu peste 100 de 
kg de echipament. Pentru 40 
de lei intrarea p#n` la miezul 
nop]ii [i 50 de lei dup`, ve]i 
asculta [i un set de tobe elec-
tronice.  Ioana Moldoveanu ||||

Booka Shade, \n timpul unei reprezenta]ii din Clubul Space, din Ibiza, de anul trecut

1 KAISER CHIEFS - YOURS TRULY, 
ANGRY MOB (26 februarie) 
– Acum [apte ani, aceast` 
trup` c#nta sub numele de 
Parva. Membrii ei aveau un 
singur album [i nu erau foarte 
cunoscu]i. Mai t#rziu, au f`cut 
sub numele actual piesa „I 
Predict a Riot”, de pe albumul 
„Employment”, pe care radi-
ourile din Anglia au difuzat-o 
ceva vreme non-stop. |n 2006, 
toat` lumea se a[tepta s` zgu-
duie din nou scena de alterna-
tiv, dar nu. Iat` c` apar anul 
acesta [i de-abia a[tept s` v`d 
ce m-a[teapt`. 
2. AIR - POCKET SYMPHONY (5 
martie) - Primele albume AIR 
m-au s`rit, eram prea mic [i nu 
aveam acces la mult` muzic`. 
I-am descoperit \n ‘97, c#nd au 

ap`rut cu videoclipul la piesa 
„Sexy Boy”, una pe care am 
fredonat-o [i care m-a urm`rit 
luni de zile. Urm`torul single, 
„All I Need”, r`m#ne una dintre 
piesele mele preferate. Acest 
album va fi pe pia]` \n format 
digital, de la mijlocul lunii 
februarie. 
3. LCD SOUNDSYSTEM - SOUND 
OF SILVER (20 martie). Electro-
punk [i versuri criminale. 
P`streaz` stilul imprimat al 
primului album, omonim cu 
numele trupei. Este \ns` mai 
pu]in aglomerat, mai funky [i 
mai vesel. Dac` nu a]i ascultat 
\nc` primul album, lua]i-o \n 
ordine. V` recomand [i primul 
lor proiect, sub care \nc` mai 
remixeaz`, numit „The DFA”, ca 
[i casa lor de discuri. 

TOP 3 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Po]i asculta piesele The Model pe www.myspace.com/themodelelk 

Ce face un DJ de radio?
EXPERIEN}~ - DJ de radio…wow, 
ce tare! Da, chiar este o meserie 
super, at#ta vreme c#t \]i place [i 
pui sufl et \n ceea ce faci! Jobul 
\n sine nu este foarte istovitor. 
De c#t` energie ai nevoie s` 
vorbe[ti de trei, patru ori pe zi 
[i s` supraveghezi un soft de 
emisie, care oricum se \ncarc` 
auto mat cu piese \n fi ecare zi? 
Nimeni nu [tie \ns` c`, \n spatele 
difuzorului, mul]i oameni depun 
eforturi sus]inute ca radioul s` se 
men]in` \n top. 

Astfel, exist` un de par tament 
de testare a pieselor, unul de 
promo-uri, altul care face playlist-
ul, unul de trafi c, altul de re]ea, 
departamentul care se ocup` de 
pagina de web [i de IT [i lista 
poate continua. Eu ca DJ sunt 
ultima „gur`” care are ceva de 
spus dup` toat` aceast` munc`. 
{i, p#n` la urm`, \mi asum o 

responsabilitate foarte mare. |n 
rest, numai de bine: echipa unit` 
[i omogen`, vin la serviciu ca la 
a  doua familie. Fac radio din ‘96 
[i \nc` nu m-am s`turat. Mai ales 
c` se leag` foarte bine cu ceea 
ce fac \n club. Mai am o singur` 
„problem`”: faptul c` DJ Optick 
(foto) este mai cunoscut dec#t 
Bogdan Moldovan. Ha!

 DJ Optick ||||

|NTREBARE LA DJ |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trei albume de a[teptat 
\n 2007, de Vania

DJ-ii rom#ni au f`cut furori \n capitala Germaniei 
EVENIMENT - Iulian Morar, 
Marius Copel, Mokouyma: dac` 
aceste nume nu \]i spun nimic, 
nu-]i face niciun fel de griji! 
P#n` acum dou` luni nici eu nu 
[tiam absolut nimic despre ei. 
Ceea ce este interesant de [tiut, 
\ns`, este faptul c` ei se ocup` de 
opera]iuni cu grad sporit de risc, 
cum ar fi  promovarea arti[tilor [i 
culturii rom#ne[ti.

„Berlin Meets Bukarest” a avut 
loc pe 20 ianuarie [i este unul 
dintre evenimentele organizate 
de ei \n capitala muzical` a 
Eu ropei. Arti[tii invita]i au fost: 
{uie Paparude, Haute Culture, 

Thornado, Vania, arti[tii vizu-
ali Dreamrec [i Corruptdream, 
[i eu. 

Evenimentul a fost g#ndit s` 
aibe loc \n trei cluburi diferite: 
Oxymoron, Ruder Club [i Deli-
cious Doughnuts. 

|nainte de evenimentul prin-
ci pal de s#mb`t`, Haute Cultu-
re [i Corru ptdream au deschis, 
mier curi, Festivalul de Film Ro-
m#nesc de la Berlin, combina-
]ia lor de muzic` [i vizual fi ind 
foarte apreciat`: piese extrem de 
bine alese [i o serie de imagini cu 
Bucure[tii de alt`dat`. 

 The Model ||||
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Natalia Barbu, 
la Eurovision 2007

Cântăreaţa NATALIA BARBU va 
reprezenta Republica Moldova 
la cea de-a 52-a ediţie a con-
cursului Eurovision, ce va avea 
loc la Helsinki, în Finlanda. 
Natalia Barbu a câştigat locul 
I la Festivalul de la Mamaia, 
din 1998, iar anul trecut piesa 
sa „Îngerul meu“ a fost intens 
difuzată de posturile de radio 
şi TV din România.

Oana Z`voranu, 
\ntr-o nou` 
telenovel`
OANA ZĂVORANU va fi  
distribuită în rolul princi-
pal al telenovelei lui Valeriu 
Lazarov care va rula pe postul 
Romantica TV. Serialul în care 
Zăvoranu are rol principal este 
inspirat din realitate. Actriţa 
de telenovele va fi  implicată 
şi în alte proiecte ale postului, 
fi ind posibil să realizeze chiar 
şi o emisiune.

Cristi Stanciu 
s-a \ndr`gostit 
de Ana Maria

Vj-ul MTV CRISTI STANCIU şi 
Ana Maria, fata care a reuşit 
să câştige în anul 2001 trofeul 
Festivalului de la Mamaia 
impresionând cu piesa „Ochii 
tăi”, trăiesc de ceva timp o 
frumoasă poveste de dra-
goste. Cei doi s-au cunoscut 
la petrecerea unor prieteni 
comuni şi, de atunci, sunt 
mereu \mpreun`. Ana Maria 
s-a desp`r]it recent de folkis-
tul Florin Chilian. 

C.T. Popescu a 
reziliat contractul 
cu Realitatea TV
CRISTIAN TUDOR POPES-
CU, directorul cotidianului 
„Gândul”, a anunţat sfârşitul 
colaborării cu postul Reali-
tatea TV, potrivit hotnews.ro. 
Cunoscutul jurnalist a pus 
decizia pe seama „apariţiei 
angajante din punct de vedere 
politic în presă a patronului 
postului”. Jurnalistul a făcut 
aluzie la interviul acordat de 
patronul postului, Sorin Ovidiu 
Vântu, ziarului „Bursa”, în 
care acesta şi-a  exprimat 
opinii politice. C.T. Popescu se 
gândeşte să reia emisiunea 
„Cap şi pajură” pe un post 
TV cu un patronat neutru din 
punct de vedere politic. 
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„Moda este un capriciu“

FRUMUSEŢE - Elena Băsescu 
şi-a făcut ultima apariţie pe 
podiumul de prezentare, mier-
curi seară, în Clubul Fratelli 
din Capitală. De această dată, 
mezina a fost solicitată pentru  
promovarea produselor de în-
grijirea părului, brandul Gliss, 
distribuit în România de com-
pania Henkel.  

În viaţa de zi cu zi, Elena se 
consideră o fată obişnuită. Mai 
mult, tân`ra vedetă crede că 
modellingul se îmbină destul 
de bine cu politica „La nivelul la 
care sunt eu implicată în politi-
că şi neavând o funcţie publică, 
consider că sunt foarte bine în 
acest moment”, a declarat Ele-
na. Succesul de care se bucură 
în ultima vreme nu i s-a urcat 

la cap Elenei. „Cu siguranţă, nu 
aş fi  avut acelaşi succes dacă 
nu aş fi  fost fata preşedintelui 
şi nici lumea nu ar fi  fost aşa 
interesată de mine. Sunt con-
ştientă de asta. Multe fi rme mă 
aleg pentru mediatizare, iar eu 
accept, pentru că moda este un 
capriciu pentru mine”. 
 Iulia Roman |||| 

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

Elena Băsescu, mezina preşedintelui, apare din ce în ce 
mai des în reclame, prezentări de modă şi şedinţe foto. 
Deşi se bucură de succes, Elena nu intenţionează să facă o 
carieră \n modelling.

Fetele preşedintelui şi celebritatea
MEDIATIZARE  În privinţa avantajelor şi dezavantajelor familiei 
prezidenţiale, Ioana Băsescu este foarte indignată de faptul că 
i-a fost invadată intimitatea „Nu înţeleg de ce li se pare oame-
nilor aşa de anormal că dau un examen, că-mi exercit funcţia 
sau că am rămas fără carnet. Astea sunt dezavantajele când eşti 
fata preşedintelui. Toată lumea încearcă să se bage în viaţa ta”. 
Elena s-a mai obişnuit cu lumina refl ectoarelor. „La mine mai 
e de în]eles atenţia care mi se acordă, pentru că eu am şi făcut 
nişte paşi în acest sens. Nu consider că este normal ceea ce i se 
întâmplă Ioanei”, a declarat mezina cuplului Băsescu. 

O să mai fac 
modelling un an sau 

doi, dar nu mai mult, 
pentru că nu cred că 

aceast` ocupaţie o să mi 
se mai potrivească 

mai târziu
Elena Băsescu

FILM~RI - Crush [i Alexandra Un-
gureanu au fi lmat la foc continuu, 
dou` zile, pentru clipul noului lor 
single, „Inima mea”.  |nceputul 
s`pt`m#nii i-a g`sit pe Alexandra, 
Radu [i Sorin \n primul loc de fi l-
mare,  stabilit de regizorul Vali 
Vlad, un studio unde s-a construit 
un decor inspirat din cultura asi-
atic`. A doua zi, echipa s-a mutat 
cu tot arsenalul \n magazinul Out-
wear din Bucure[ti, acest loc fi ind 

ales datorit` designului original. 
Personajele principale \n clip sunt 
Alexandra, Sorin, Radu, dar [i trei 
asiatici. Preg`tirile pentru noul 
album Crush & Alexandra Ungu-
reanu au intrat \n linie dreapt`, la 
\nceputul prim`verii urm#nd ca 
to]i cei care le apreciaz` muzica 
s` se bucure de un sound nou, 
mult mai agresiv dec#t cel \nt#lnit 
pe  celelalte albume.   
 Laura Dud`u |||| 

Megastarurile îşi schimbă look-ul
PREGĂTIRI  Finaliştii competiţiei „Megastar”, transmisă de postul Prima 
TV, se pregătesc intens pentru finale. Seara trecută ei au înregistrat im-
nul competiţiei, melodie compusă de Marius Moga, urmând să filmeze 
în curând şi videoclipul. Săptămâna viitoare, „megastarurile” vor 
participa la şedinţe de styling pentru o schimbare de look. În paralel cu 
schimbările de imagine, concurenţii vor începe pregătirea şi la orele de 
canto. M#ine, de la ora 20.00, pe Prima TV, publicul îi va putea urmări 
în retrospectiva „Megastar - Drumul spre glorie”, evoluţia concurenţilor 
Claudiu Mirea, Andreea Crepcia şi Brigitta Szebenyi. |||| 

Crush [i Alexandra 
Ungureanu, clip oriental

Prima semifinal` na]ional` 
Eurovision la TVR 1
COMPETI}IE - Primii şase fi nalişti 
ai selecţiei naţionale pentru 
Eurovision vor fi  aleşi de un juriu 
de specialitate şi de publicul TVR 

1, m#ine seară, de la 
ora 20.10, într-un 
spectacol ce va 
include cele mai 
cuno s cute piese 

din istoria con-
c u r s u l u i , 

inter pre-
tate de 

trupe şi solişti români. Pentru a 
detensiona atmosfera de concurs, 
realizatorii vor insera, în in tervalul 
alocat televotingului, o serie de 
momen te muzicale şi umoristice. 
Astfel, în show-ul prezentat de 
trupa 3rei Sud-Est şi de Cătălin 
Măruţă (afl at în „camera verde”) 
îşi vor face loc cele mai cunoscute 
piese din istoria Eurovisionului, 
în interpretarea unor români. 
Clasamentul a fost alcătuit de fanii 
din toată lumea ai concursului, 
informează televiziunea publică. 
Telespectatorii TVR vor asculta 
piesele „Nel Blu Di Pinto Di Blu 
(Volare)” - Domenico Modugno 
(remix - Mihai Georgescu, 
Bere Gratis), „Diva” - Dana 
Interna tional (remix - Luminiţa 
Anghel), „Every Way That I Can” 
- Sertab Erener (remix – Blondy) 
[i altele.  |||| 

Armani, live pe Internet
TEHNOLOGIE  Designerul italian Giorgio Armani 
şi-a prezentat, miercuri, la muzeul de artă din 

Paris, şi on-line noua sa colecţie vestimentară haute 
couture vară-primăvară 2007. Creatorul de modă s-a 
declarat încântat de miracolul tehnologiei: „Datorită 
Internetului, putem acum să le oferim tuturor un loc 
în primul rând”, a declarat acesta într-o conferinţă 

de presă, potrivit Reuters. Transmisiunea paradei 
Armani pe site-ul www.msn.com a fost prima 
defilare haute couture care a putut fi urmărită în 

direct on-line. Anul trecut, casa de modă Gucci 
a creat un precedent prezentând live o colecţie 
pe Internet, însă nu era vorba de haute 
couture. De la prezentarea celebrei case de 
modă nu au lipsit celebrităţi precum actriţele 

Cate Blanchett şi Katie Holmes. Armani este 
printre designerii preferaţi ai soţiei lui Tom 
Cruise, care, anul trecut, a purtat rochia de 

mireasă semnată de celebrul creator.  I.R. |||| 

Elena a \ncheiat prezentarea etal#ndu-[i coafura creat` de stili[ti

Radu, Alexandra [i Sorin, \ntr-o scen` din noul videoclip



FILME
AI |NCREDERE |N B~RBA}I!

SUA, comedie, 2005
Regia: Bart Freunddlich
Cu: Julianne Moore, 
David Duchoveny
26ianuarie
Hollywood Multiplex  15.00, 17.30, 
 20.00
Movieplex  15.30, 20.00, 22.15
27 ianuarie
Hollywood Multiplex  15.00, 17.30, 
 20.00
Movieplex  11.15, 15.30, 20.00, 22.15
28 ianuarie
Hollywood Multiplex  18.00, 20.30
Movieplex  11.15, 15.30, 20.00, 22.15

APOCALYPTO
SUA, dram`, 2006
Regia: Mel Gibson
Cu:  Rudy Youngblood, 
Dalia Hernandez
26 ianuarie
Hollywood Multiplex  17.00, 19.45, 
 22.30
Movieplex  13.15, 16.00, 19.00, 21.45
27 ianuarie
Hollywood Multiplex  12.00, 17.00, 
 19.45, 22.30
Movieplex  13.15, 16.00, 19.00, 21.45
28 ianuarie
Hollywood Multiplex  11.45, 16.45, 
 19.30, 22.15
Movieplex  13.15, 16.00, 19.00, 21.45

ARUNCAT LA CANAL
SUA-Marea Britanie, film de 
anima]ie, 2006 
Regia: Henry Anderson, David 
Bowers, Sam Fell
Voci: Hugh Jackman, Kate Winslet, 
Ian McKellen
26 ianuarie
Hollywood Multiplex 13.00
Cinema Glendale 18.00, 21.00
Movieplex 13.00, 17.45
27 ianuarie
Hollywood Multiplex  11.15, 13.00
Cinema Glendale  12.00, 15.00, 18.00, 
 21.00
Movieplex  11.00, 13.00, 17.45
28 ianuarie
Hollywood Multiplex  12.00, 14.00, 
 16.00
Cinema Glendale  12.00, 15.00, 
 18.00, 21.00
Movieplex  11.00, 13.00, 17.45

BABEL
Coproduc]ie, dram`, 2006
Regia: Alejandro González Inárritu
Cu: Brad Pitt, Cate Blanchett
Avanpremier`
26 ianuarie
Movieplex  21.30
27 ianuarie
Movieplex  21.30
City Cinema  21.45
28 ianuarie
Movieplex  21.30
City Cinema  21.45

BANDITELE 
SUA, comedie, 2006
Regia: Joachim Roenning, 
Espen Sendberg
Cu: Penelope Cruz, Salma Hayek
Premier`
26 ianuarie
Hollywood Multiplex  17.00, 21.30, 
 23.45
Movieplex  16.15, 20.30, 22.30
City Cinema  14.45, 16.30, 
 18.30, 20.30, 22.30
Cinema Scala  13.30, 15.30, 17.30, 
 19.30
27 ianuarie
Hollywood Multiplex  17.00, 21.30, 
 23.45
Movieplex  16.15, 20.30, 22.30
City Cinema  12.45, 15.00, 17.00, 
 19.00, 21.00, 23.00
Cinema Scala  13.30, 15.30, 17.30, 
 19.30
28 ianuarie
Hollywood Multiplex  20.00, 22.15
Movieplex  16.15, 20.30, 22.30
City Cinema  12.00, 14.00, 16.00,
 18.00, 20.00, 22.00
Cinema Scala  13.30, 15.30,
  17.30, 19.30

BORAT
SUA, comedie, 2006 
Regia: Larry Charles
Cu: Sacha Baron Cohen, Pamela 
Anderson
26, 27, 28 ianuarie
Cinema Corso  11.00, 13.00, 15.00, 
 17.00, 19.30

BRASILEIRINHO
Coproduc]ie, documentar, 2005
Regia: Mika Kaurismaki
Cu: Teresa Cristina, Ademilde 
Fonseca
26, 27, ianuarie
Cinema Union  14.00  

CASINO ROYALE
SUA, ac]iune, 2006
Regia: Martin Campbell
Cu: Daniel Craig, Judi Dench
26 ianuarie
Hollywood Multiplex  16.15, 23.45
Movieplex  15.45
Cinema Gloria  14.00, 16.30, 19.00
27 ianuarie
Hollywood Multiplex  16.15, 23.45
Movieplex  15.45
Cinema Gloria  14.00, 16.30, 19.00
28 ianuarie
Hollywood Multiplex  22.30
Movieplex  15.45
Cinema Gloria  14.00, 16.30, 19.00

C^RTI}A
SUA, poli]ist, 2006 
Regia: Martin Scorsese
Cu: Leonardo DiCaprio, Matt 
Damon, Jack Nicholson
26 ianuarie
Hollywood Multiplex  15.15
27 ianuarie
Hollywood Multiplex  15.15
28 ianuarie
Hollywood Multiplex  15.15

CLASA DE T~NT~L~I
SUA, comedie, 2006 
Regia: Todd Phillips
Cu: Billy Bob Thornton, Jon Heder
26 ianuarie
Hollywood Multiplex  15.45, 22.45
Movieplex  13.15, 17.45
27 ianuarie
Hollywood Multiplex  15.45, 22.45
Movieplex  13.15, 17.45
28 ianuarie
Hollywood Multiplex  13.15, 22.00
Movieplex  13.15, 17.45

CONTESA LILY
SUA, comedie, 1932
Regia: Ernest Lubitsch
Cu: Miriam Hopkins, Kay Francis
27, 28 ianuarie
Cinema Eforie  19.00 / 12.00

CUM MI-AM PETRECUT 
SF^R{ITUL LUMII

Rom#nia, dram`, 2005
Regia: C`t`lin Mitulescu
Cu: Dorotheea Petre, Timotei Duma
28 ianuarie
Cinema Elvira Popescu  16.00, 18.00, 
 20.00

DIAMANTUL S^NGERIU
SUA, ac]iune, 2006
Regia: Edward Zwick
Cu: Leonardo DiCaprio, Djimon 
Hounsou
Premier`
26 ianuarie
Hollywood Multiplex  13.00, 16.00, 
 19.00, 22.00
City Cinema  14.00, 17.00, 20.00, 23.00
Movieplex  13.45, 16.30, 19.15, 22.00
Cinema Patria  11.00, 14.00,
  17.00, 20.00
27 ianuarie
Hollywood Multiplex  13.00, 16.00, 
 19.00, 22.00
City Cinema  13.45, 16.30, 19.30, 22.30
Movieplex  11.00, 13.45,
 16.30, 19.15, 22.00
Cinema Patria  11.00, 14.00, 17.00, 
 20.00
28 ianuarie
Hollywood Multiplex  12.45, 14.45, 
 18.45, 21.45
City Cinema  13.45, 16.30, 19.30, 22.30
Movieplex  11.00, 13.45, 
 16.30, 19.15, 22.00
Cinema Patria  11.00, 14.00, 
 17.00, 20.00

DINCOLO DE TRECUT
SUA, S.F., 2006
Regia: Tony Scott
Cu: Denzel Washington, Val Kilmer, 
James Caviezel
26 ianuarie
Hollywood Multiplex  17.45, 20.30, 
 23.15
Movieplex  15.45
City Cinema  16.45, 21.45
27 ianuarie
Hollywood Multiplex  17.45, 20.30, 
 23.15
Movieplex  15.45
City Cinema  13.15, 18.15, 22.45
28 ianuarie
Hollywood Multiplex  16.30, 19.15, 
 22.45

Movieplex  15.45
City Cinema  17.00, 21.45

EI ATAC~!
SUA, horror, 2006
Regia: David Moreau
Cu: Olivia Bonamy
26, 27, 28 ianuarie
Hollywood Multiplex  13.45

ERAGON 
SUA, fantastic, 2006
Regia: Stefen Fangmeier
Cu: Edward Speleers, Jeremy Irons, 
John Malkovich
26 ianuarie
Hollywood Multiplex  13.15, 15.30
Movieplex  14.30, 17.15
City Cinema  14.30, 19.30
27 ianuarie
Hollywood Multiplex  11.00, 13.15, 
 15.30
Movieplex  12.00, 14.30, 17.15
City Cinema  11.00, 16.00, 20.30
28 ianuarie
Hollywood Multiplex  12.00, 14.15
Movieplex  12.00, 14.30, 17.15
City Cinema  12.15, 14.45, 19.15

FALEZE DE NISIP
Rom#nia, fic]iune, 1982
Regia: Dan Pi]a
Cu: Victor Rebengiuc, Marin Moraru
26 ianuarie
Cinema Eforie  19.00

FIECARE SE CREDE NORMAL
SUA, aventur`, 2006 
Regia: Jonathan Dayton, Valerie 
Faris
Cu: Greg Kinnear, Toni Collette, 
Paul Dano
26,27 ianuarie
Hollywood Multiplex  14.45
28 ianuarie
Hollywood Multiplex  14.30

FRAGIL
SUA, dram`, 2006
Regia: Frederic Galfo
Cu: Sharon Hogg, Aneese Khamo
Avanpremier`
26 ianuarie
Hollywood Multiplex  22.30
Movieplex  19.30
27 ianuarie
Hollywood Multiplex  22.30
Movieplex  19.30
28 ianuarie
Hollywood Multiplex  22.00
Movieplex  19.30

HAPPY FEET – MUMBLE, 
CEL MAI TARE DANSATOR

Australia-SUA, film de 
anima]ie, 2006 
Regia: George Miller
Voci: Elijah Wood, Robin Williams, 
Hugh Jackman
26 ianuarie
Hollywood Multiplex  14.45, 19.15
Movieplex  14.00, 18.15
27 ianuarie
Hollywood Multiplex  12.30, 14.45, 
 19.15
Movieplex  11.45, 14.00, 18.15
28 ianuarie
Hollywood Multiplex  15.30, 17.45
Movieplex  11.45, 14.00, 18.15

|NGERI CU FE}E MURDARE
SUA, dram`, 1938
Regia: Michael Curtiz
Cu: Humphrey Bogart, James 
Cagney
27 ianuarie
Cinema Eforie  15.00

LEMMING
Fran]a, dram`, 2005

Regia: Dominik Moll
Cu: Charlotte Gainsboourg, 
Laurent Lucas
26, 27, 28 ianuarie
Cinema Europa  14.00, 16.30, 19.00

NUME DE COD: AGENTU’
DE SERVICIU

SUA, comedie, 2007
Regia: Les Mayfi eld
Cu: Lucy Liu, Cedric the Entertainer
Premier`
26 ianuarie
Hollywood Multiplex  14.00, 19.15, 
 21.30
Movieplex  13.30, 18.00, 20.15, 22.30
Cinema Pro  12.30, 14.45, 17.00, 19.15, 
 21.30
27 ianuarie
Hollywood Multiplex  11.45, 14.00, 
 19.15, 21.30
Movieplex  11.30, 13.30, 18.00,
 20.15, 22.30
Cinema Pro  12.30, 14.45, 17.00, 
 19.15, 21.30
28 ianuarie
Hollywood Multiplex  11.15, 13.30, 
 15.45, 18.00, 20.15
Movieplex  11.30, 13.30, 
 18.00, 20.15, 22.30
Cinema Pro  12.00, 14.15, 16.30, 
 18.45, 21.00da

O NOAPTE LA MUZEU
SUA, comedie, 2007
Regia: Shawn Levy
Cu: Robin Williams, Ben Stiller, 
Mickey Rooney
26 ianuarie
Hollywood Multiplex  13.30, 16.00, 
 18.30, 21.00, 23.30
City Cinema  15.15, 17.15, 19.15, 21.15
Movieplex  13.00,  15.15, 
 17.30, 19.45, 22.15
27 ianuarie
Hollywood Multiplex  11.00, 13.30, 
 16.00, 18.30, 21.00, 23.30
City Cinema  11.45, 13.15, 
 15.45, 17.45, 19.45
Movieplex  12.30, 15.15, 
 17.30, 19.45, 22.15
28 ianuarie
Hollywood Multiplex  12.15, 15.00, 
 17.30, 20.00, 22.30
City Cinema  11.00, 13.00, 
 15.00, 17.15, 19.30
Movieplex  12.30, 15.15, 
 17.30, 19.45, 22.15

O OR~ CU TINE
SUA, musical, 1932
Regia: Ernest Lubitsch
Cu: Maurice Chevalier, Jeanette 
MacDonald
29 ianuarie
Cinema Eforie  17.00

OSS 117 – CAIRO, 
CUIBUL SPIONILOR

Fran]a, comedie, 2006
Regia: Michel Hazanavicius
Cu: Jean Dujardin, Aure Atika
Premier`
26 ianuarie
Hollywood Multiplex  18.00, 20.15
Movieplex  13.00, 18.00, 20.00
27 ianuarie
Hollywood Multiplex  1.30, 18.00, 20.15
Movieplex  12.30, 18.00, 20.00
28 ianuarie
Hollywood Multiplex  11.00, 17.30, 19.45
Movieplex  12.30, 18.00, 20.00

PRESTIGIUL
SUA, ac]iune, 2006
Regia: Christopher Nolan
Cu: Hugh Jackman, Christian Bale
26 ianuarie
Hollywood Multiplex  18.15, 21.00, 
 23.45
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PREMIER~ |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Banditele 
Cele mai sexy vedete latino - Penélope Cruz şi Salma 
Hayek - apar împreună într-o comedie-western. Filmul 
are toate ingredientele pentru a binedispune specta-
torul. Intriga este destul de simplă. Sara şi Maria sunt 
două tinere mexicance care provin din clase sociale dife-
rite. Unite de aceeaşi dramă – moartea taţilor – ele se 
apucă să jefuiască bănci pentru un scop nobil. Frumoa-
sele bandite vor să-l împiedice pe Tyler Jackson, care 
doreşte să preia controlul asupra ţării, şi să construiască 
o cale ferată. Alături de Quentin Crooke, un tânăr de-
tectiv din New York, Sara şi Maria încearcă să elibereze 
ţinuturile dintre Ciudad de Mexico şi frontiera cu Texas 
ocupate de malefi cul Tyler.

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

Diamantul sângeriu 
De la prima sa nominalizare la Oscar şi până în prezent, 
Leonardo Di Caprio a apărut numai în producţii de box-
offi  ce. Pentru rolurile din ultimele două fi lme în care a 
jucat - „Cârtiţa“ şi „Diamantul sângeriu“ - a fost nomi-
nalizat la Globul de Aur pentru „Cel mai bun actor într-un 
rol principal“. Acţiunea peliculei „The Blood Diamond” are 
loc în anii ’90, în Sierra Leone, pe fundalul războiului civil. 
Solomon, un pescar de culoare, şi Danny, un contra-
bandist alb, pornesc împreună într-o aventură pe viaţă 
şi pe moarte în recuperarea unui diamant roz, care este 
„paşaportul lor spre fericire”. Fiecare are însă ţelul său 
bine stabilit. Solomon îşi doreşte să îşi salveze fi ul luat de 
rebeli şi transformat într-un copil-soldat, iar Danny vrea să 
înceapă o nouă viaţă, departe de continentul african. 

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

OSS 117: Cairo, cuibul spionilor
„Creatorul” celebrului Agent 117, spionul american de 
origine franceză afl at în slujba OSS-ului (Offi  ce of Stra-
tegic Services), este scriitorul Jean Bruce. Pelicula lui 
Michel Hazanavicius a luat, în 2006, Marele Premiu la 
Festivalul Internaţional de Film de la Tokyo. Acţiunea se 
petrece în anul 1955, în oraşul Cairo, care a devenit un 
ade vărat „cuib de spioni”. Englezi, francezi, ruşi se întrec 
în comploturi. Familia regelui căzut în dizgraţie, Farouk, 
doreşte să-şi recapete tronul, iar „Acvilele lui Keops”, 
o sectă religioasă, vor să preia puterea. Preşedintele 
Republicii Franceze îl trimite pentru a restabili ordinea pe 
cel mai bun agent secret al său - Hubert Bonisseur de La 
Bath, alias OSS 117. Înarmat cu mult şarm, el este pregătit 
să facă faţă oricărei situaţii neprevăzute.

www.compact.info.ro

15 - 21 IANUARIE
  Pozi]ie Film Spectatori Spectatori
  (15 - 21 ian.) (total)
 1. Apocalypto 14.352 46.141
 2. O noapte la muzeu 10.376 10.376
 3. Dincolo de trecut 7.213 27.326
 4. Prestigiul 4.653 7.040
 5. Clasa de t`nt`l`i 3.649 19.219
 6. Happy Feet 3.077 30.276
 7. Vacan]a 2.852 41.319
 8. Eragon 2.281 45.364
 9. Ai \ncredere \n b`rba]i 1.839 1.839
 10. Casino Royale 1.518 67.285

                                                    Sursa: www.CineMagia.ro

BOX-OFFICE-UL ROM^NESC  |||||||||||||||||||||||
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Luna Amară live!
CONCERT ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Movieplex  15.00, 19.45, 22.30

27 ianuarie
Hollywood Multiplex  12.30, 18.15, 
 21.00, 23.45
Movieplex  15.00, 19.45, 22.30
28 ianuarie
Hollywood Multiplex  12.30, 18.15, 
 21.00
Movieplex  15.00, 19.45, 22.30

RYNA
Rom#nia, dram`, 2006
Regia: Ruxandra Zenide
Cu: Dorotheea Petre
27 ianuarie
Cinema Elvira Popescu  16.00, 18.00, 
 20.00

SCANDALOS
SUA, dram`, 2006
Regia: Douglas McGrath
Cu: Toby Jones, Daniel Craig
Premier`
26 ianuarie
Hollywood Multiplex  13.45, 16.15
Movieplex  15.45
27 ianuarie
Hollywood Multiplex  13.45, 16.15
Movieplex  15.45
28 ianuarie
Hollywood Multiplex  11.15, 13.45, 
 19.00
Movieplex  15.45

UN AN BUN
SUA, dram`, 2006 
Regia: Ridley Scott
Cu: Russell Crowe, Marion 
Cotillard, Albert Finney
26, 27, 28 ianuarie
Cinema Festival  13.00, 16.00, 19.00

VACAN}A
SUA, comedie, 2006
Regia: Nancy Meyers
Cu: Cameron Diaz, Kate Winslet, 
Jude Law
26 ianuarie
Hollywood Multiplex  18.45, 21.45
Movieplex  15.00, 22.00
27 ianuarie
Hollywood Multiplex  11.00, 18.45, 
 21.45
Movieplex  14.45, 22.00
28 ianuarie
Hollywood Multiplex  16.15, 21.30
Movieplex  14.45, 22.00

CONCERT & 
PARTY
BLUES 
27 ianuarie
Teamsters
Big Mamou  22:00
Splaiul Independenţei nr. 2B
Telefon: 0724 671 108 

27 ianuarie
Luna Amară 
Utopia  21:00
Calea Victoriei nr. 16 - 18
Telefon: 0744.323.712

DJ
26 ianuarie
DJ Angel de Cuba
Paradiso Club
Bd. B`lcescu nr. 3
Telefon: 0723.263.567

27 ianuarie
DJ Czr & Kozo
After hours
Silver Club  05.00
Str. Gabroveni nr. 20 
Telefon: 0723.520.643

26 ianuarie
DJ Eddie
Club Revenge  21.00
Str. Şelari nr. 9-11
Telefon: 0722.360.005

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

27 ianuarie
DJ Pagal, Rhadoo, Kool, 
Rosario Internullo
After hours
Gossip  05.00
Str. Lânăriei nr. 90
Telefon: 337.47.88

27 ianuarie
DJ Panda
Tonka Soul Café  22.00
Str. Biserica Amzei nr. 19
Telefon: 317.83.42

26 ianuarie
DJ Pagal & Negru
Studio Martin  22.00
Str. Iancu de Hunedoara nr. 61    
Telefon: 0722.399.228
www.studiomartin.ro 

27 ianuarie
DJ Zet
Cafeneaua Actorilor  23.00
Bd. Nicolae Bălcescu nr. 2
Telefon: 0721.900.842

PARTY 
26 ianuarie
After Hours: The Model, Said
Gossip  05.00

Str. Lânăriei nr. 90
Telefon: 337.47.88

27 ianuarie
Booka Shade
Studio Martin  22.00
Str. Iancu de Hunedoara nr. 61    
Telefon: 0722.399.228
www.studiomartin.ro

27 ianuarie
Move Your Body
Excess Club R2  22.00
Str. Orhideelor nr. 3-5
Telefon: 0723.284.198

26 ianuarie
Baicea Blues Band
Big Mamou  22.00
Splaiul Independenţei nr. 2B
Telefon: 0724.671.108
www.bigmamou.ro

27 ianuarie
Burning down the Club
Club A  21.00
Intrarea: 2 lei pentru fete, 5 lei pentru 
băieţi
Str. Blănari nr. 14
Telefon: 313.55.92

28  ianuarie
Caraibeean Music
Cafeneaua Actorilor  20.00
Bd. Nicolae Bălcescu nr. 2
Telefon: 0721.900.842

27 ianuarie
Carnaval!!!
Onx  21.00
Splaiul Independenţei nr. 290
Telefon: 311.95.83
www.onx.ro

26 ianuarie
ReDance Party
Q-Pub  21.00
Str. Mendeleev nr. 35
Telefon: 316.80.45
www.q-pub.ro

28 ianuarie
Chill out mood
Expirat  21.00
Str. Brezoianu nr. 4
Telefon: 0726.804.142
www.expirat.org

28 ianuarie
Sf#r[it de weekend
Liquid Club  21.00
Str. Vulturilor nr. 99
Telefon: 320.53.41

27 ianuarie
Best of Paul Rogge
Fire Club  19.30
Str. Gabroveni nr. 12
Telefon: 312.70.19 
www.fi re.ro22 

27 ianuarie
Karaoke la Coyote
Coyote Café  20.00
Calea Victoriei nr. 48-50
Telefon: 311.34.87

27 ianuarie
Nop]i albastre \n Twice
Twice  21.00
Intrarea: 10 lei băieţi, liberă pentru fete 
Str. Sfânta Vineri nr. 4
Telefon: 313.55.92 

27 ianuarie
Oldies Party
Oldies Club  21.00
Calea Moşilor nr. 91
Telefon: 0723.666.551

28 ianuarie
Party El Comandante
El Comandante  19.00
Str. Sfântul Ştefan nr. 13
Telefon: 0724.396.043

27 ianuarie
Party All Time 
Karola by N  21.30
Str. Valter Mărăcineanu nr. 1-3
Telefon: 0723.113.113

26 ianuarie 
Bal Mascat
Opium Studio  21.00
Str. Horei nr. 5 bis
Telefon: 0722.559.952

27 ianuarie
„L#ng` o stea cu nume”- 
Shock Shows ´70
Club Malibu  22.00
Pia]a Amzei nr.1-3 (Teatrul Ion 
Creang`) 
Telefon: 231.32.23

28 ianuarie
Sear` Hip-Hop
Suburbia  18.00
Str. {elari nr. 19
Telefon: 0723.314.164

28 ianuarie
Sear` Acid Jazz
Spice Club  21.00
Calea Victoriei nr. 21-23
Telefon: 312.01.36

TEATRU
ANATOMIE TITUS. C~DEREA 
ROMEI

De: Heiner Muller

Regia: Alexandru Darie
Cu: Marian Râlea, Dan A[tilean, 
Cornel Scripcaru

26 ianuarie
Teatrul Bulandra
Sala Toma Caragiu  19.00
Telefon: 212.05.27

BASH. O TRILOGIE 
CONTEMPORAN~

De: Neil LaBute
Regia: Vlad Massaci
Cu: Mihai C`lin, Ioana Flora, Vlad 
Zamfi rescu
27 ianuarie
Teatrul Act  19.00
Telefon: 310.31.03

CAFENEAUA 
Regia: Mihai M`laimare
Cu: Valentin Mihalache, Sorin 
Dinculescu, Mihai M`laimare
27 ianuarie
Teatrul Masca  19.00
Telefon: 430.59.99

CHICAGO
Dup`: Maurine Dallas Watkins
Regia artistic`: Ricard Reguant
Regia muzical`: Dan Ardelean
Cu: Aurelian Temi[an, Monica 
Davidescu, Maia Morgenstern, 
Anca }urca[iu
27 ianuarie
Teatrul Na]ional I. L. Caragiale
Sala Mare  18.30
Telefon: 314.71.71

CUM IUBE{TE CEALALT~ 
JUM~TATE

De: Alan Ayckbourn
Regia: Sanda Manu
Cu: Claudiu Istodor, Adriana 
{chiopu, Ovidiu Niculescu, 
Rodica Negrea
27 ianuarie
Teatrul Mic  19.00
Telefon: 314.70.81

DOI TINERI DIN VERONA
De: William Shakespeare
Regia: Felix Alexa
Cu: George Iva[cu, Doru Ana, Delia 
Nartea, Mihaela Teleoac`
28 ianuarie
Teatrul de comedie
Sala Mare  18.30
Telefon: 315.91.37

DOMNI{OARA DIN AMHERST
De: William Luce
Regia: Moshe Yassur
Cu: Monica Mih`escu
27 ianuarie 
Teatrul Foarte Mic  19.00
Telefon: 314.09.05

FERICIREA FURAT~
De: Iacob Gordin
Regia: Moshe Yassur 
Cu: Theodor Danetti, Leonie 
Walman Eliad, Rudy Rosenfeld
28 ianuarie
Teatrul Evreiesc de Stat  11.00
Telefon: 323.45.30

FLUTURII SUNT LIBERI
De: Leonard GErshe
Regia: Diana iliescu
Cu: Vlad Logigan, Andreea 
Samson, Andreea Gr`mo[teanu
26 ianuarie
Teatrul Foarte Mic  19.00
Telefon: 314.09.05

INTRUSA
De: J. L. Borges
Regia: Mihai M`laimare
Cu: Delia Hriscu-Budeanu, Cosmin 
Cre]u, Valentina V`duva
26 ianuarie
Teatrul Masca  19.00
Telefon: 430.59.99

MARLENE
Regia: C`t`lina Buzoianu
Cu: Emilia Popescu, Aurora Leonte
27 ianuarie
Teatrul de Comedie
Sala Mare  18.30
Telefon: 315.91.37

MICUL PRIN}
Dup`: Antoine de Saint-
Exupéry
Regia: Kinses Elemer
Cu: Carmen Palcu, Mihai Verbi]chi, 
Liliana Donici
28 ianuarie
Teatrul Ion Creang`  11.00
Telefon: 317.85.90

MONOLOAGELE VAGINULUI
De: Eve Ensles
Regia: Monica Gavrila[
Cu: Diana Giubernea
27 ianuarie
Club A  19.00
Telefon: 0721.280.253

OMUL CARE A V~ZUT 
MOARTEA

Regia: Constantin Dicu
Cu: Alexandru Ar[inel, Stela 
Popescu, Nae L`z`rescu
28 ianuarie
Teatrul de revist` “Constantin T`nase” 
 18.00
Telefon: 315.56.78

ORA{UL
De: Evgheni Grishkovet
Regia: Cristi Juncu
Cu: Vlad Zamfi rescu, Florin 
Zamfi rescu, Nadiana S`l`gean
26 ianuarie
Teatrul Act  19.00
Telefon: 310.31.03

POFT~ BUN~ LA T~NASE
Regia: Bi]u F`lticineanu
Cu: Cristina Stamate, Nicu 
Constantin, Liliana Mocanu
Cânt`: Gabriel Doroban]u
26 ianuarie
Teatrul de revist` “Constantin T`nase” 
 18.00
Telefon: 315.56.78

REVIZORUL
De: N. V. Gogol
Regia: Hora]iu M`l`ele
Cu: {tefan B`nic` jr., George 
Mih`i]`, Virginia Mirea
26 ianuarie
Teatrul de Comedie
Sala Mare  18.30
Telefon: 315.91.37

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

Expoziţie de grafică religioasă
„Aripi de înger“ 
De: Elena Murariu 
Ministerul Culturii şi Cultelor  
Sos Kiseleff nr. 30
Ultima zi – 27 ianuarie

Expozi]ie de pictur`
Pictori clujeni
Galeria Senso
Bd-ul Unirii nr. 15
Telefon: 201.09.00
Program:  L: 14.00-18.00; 
 Ma- V: 10.00-18.00; 
 S: 10.00-14.00 
Ultima zi – 28 februarie

VERNISAJ
Art` plastic` [i decorativ`
„Bucurie \n sufl et de copil"
Expun: arti[tii gr`dini]ei „Junior“
Biblioteca „Ion Creang`“  11.00
Str. Christian Tell nr. 10

www.compact.info.ro

PUBLICITATE

Mâine, de la ora 22.00, 
sunt invitaţi în Big Mamou 
cei de la Teamsters. 
Formaţia de blues s-a 
format în 1999. Membrii 
acesteia sunt - Dragos 
„Moshu" Onciul (chitară, 
voce), Vali „Carramba" 
Carja (chitară, muzicuţă), 
Florin Lungu (bass), Petre 
Ipatie (tobe), Octavian 
„Saxi" Mardari (saxofon, 
clape) şi Cătălin „Tzetze" 
Rădulescu (percuţie). Trupa 
a putut fi  ascultată în 
foarte multe cluburi din 
Capitală, precum Art Jazz 
Club, Lăptăria lui Enache 
sau La Scena. Teamsters 

CONCERT ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

abordează un blues 
dinamic şi variat, de la 
delta-blues, în mani-
era electrică şi acustică, 
până la Chicago sau Texas 
blues.

Clubul Utopia continuă 
seria concertelor incendi-
are. Mâine seară, de la ora 
21.00, sunt invitaţi cei de 
la Luna Amar`. Grupul rock 
este originar din Cluj-
Napoca şi a fost înfi inţat în 
1999 sub numele de Tana-
gra Noise. Componenţa 
actuală a acestuia este - 
Mihnea Blidariu (trompetă, 
voce, chitară), Petru Gavrilă 
(chitară), Sorin Moraru 
(bass), Nick Fagadar (voce, 
chitară) şi Răzvan Ristea 
(tobe). Împătimiţii blues-
ului i-au putut asculta 
în numeroase cluburi din 
Capitală sau din ţară şi în 

deschiderea unor formaţii 
de renume precum Iris, 
Cargo sau Vama Veche. 
Trupa are la activ două 
albume - „Asfalt“ (2004) şi 
„Loc lipsă“ (2006). 
Mai multe informaţii 
despre aceştia se afl ă pe 
www.luna-amara.ro.

Seară Blues în Big Mamou
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11.30 Dănutz SRL (r)
13.00  Hannah Montana (s, 

SUA)
13.30  Desene animate. Club 

Disney
14.00 Jurnalul TVR
15.00 Deliciile bucătăriei
15.30  Tribuna partidelor par-

lamentare
16.00 Misterele Universului
17.00 Jurnalul TVR
17.15 Interes general
17.45 Dis-de-seară
18.40  Eurovision 2007 

Drumul spre Helsinki
19.00 Jurnalul TVR
20.20 Stele de... 5 stele
21.50 Lost: Naufragiaţii (s, SUA)
22.45 Jurnalul TVR
23.20  Sperietoarea (dramă, 

SUA)
1.20 Mai mult decât bizar (r)
2.10 Atunci şi Acum (r)

23.20 Sperietoarea

ACAS~
11.00 Pariul iubirii (s, Mexic) 
13.30 Daria, iubirea mea (s, 
România) (r) 14.30 Iubire ca 
în filme (s, România) (r) 15.30 
Iubire de mamă (s, Mexic/SUA) 
17.30 Poveştiri adevărate 18.30 
Rebelde (s, Mexic) 19.30 Daria, 
iubirea mea (s, România) (r) 
20.30 Doamna Winterbourne 
(romantic, SUA) 22.30 O lume a 
fiarelor (s, Mexic) 0.30 Poveştiri 
adevărate (r) 1.30 Daria, iubirea 
mea (s, România) (r) 2.30 
Extravaganta Anastasia (s) 

4.00 Fiica vitregă (dramă, SUA) 
6.00 Necunoscutul (dramă, 
Canada) 8.00 Călătorie în timp 
(aventură fantastică, SUA/
Canada) 10.00 Lumi diferite 
(s, SUA) 11.00 Ed (s, SUA) 12.00 
Un străin în familie 14.00 
Călătorie în timp (aventură 
fantastică, SUA/Canada) 16.00 
Lumi diferite (s, SUA) 17.00 
Ed (s, SUA) 18.00 Un străin în 
familie 20.00 Copacul fermecat 
(dramă, SUA) 22.00 Crimele din 
Midsomer (s, Anglia) 

10.00 Motociclete americane 
11.00 Confruntări şi fiare vechi 
12.00 Tehnologie extremă 
13.00 O pradă mortală 14.00 
Omul-rechin 15.00 Cum se 
fabrică 16.00 Maşini pe alese 
17.00 Automobile americane 
recondiţionate 18.00 Moto-
ciclete americane 19.00 
Vâ nătorii de mituri 20.00 
Tehnologie extremă 21.00 Un 
pas mai departe 22.00 Dr. G, 
medic legist 23.00 Constructorii 
de motociclete 

14.00 Ştirile TV Sport 14.15 
„Bătălia pentru Anglia", Et. 23: 
Liverpool - Chelsea 15.00 Ştirile 
TV Sport 15.15 „Bătălia pentru 
Anglia", Et. 23: Liverpool - 
Chelsea 16.00 Ştirile TV Sport 
16.30 Boxbuster - „Bestia 
din Est": Nikolay Valuev vs. 
Jameel McCline 18.30 Ştirile TV 
Sport 19.00 BOXBUSTER: James 
Toney vs. Samuel Peter 21.00 
Ştrile de Vineri 21.30 Ştirile TV 
Sport 22.00 World Wrestling 
Entertainment, RAW 

DISCOVERY
13.15 Monştrii lui Brady 13.45 
O familie ciudată 14.15 Lumea 
PRO Cinema 15.00 Dispăruţi fără 
urmă (s, SUA) 16.00 Prietenii 
tăi (s, SUA) (r) 16.30 Că lăreţul 
electric (comedie romantică, 
SUA) 19.00 Walker, poliţist texan 
(s, SUA) 20.00 Entertainment 
News 20.20 Dispăruţi fără urmă 
(s, SUA) 21.30 Iubire în lumina 
reflectoarelor (s, SUA) 22.00 
În direct din Bagdad (dramă, 
SUA) 0.15 Preţul libertăţii (s, 
Canada)

HALLMARK
6.00 MTV Wake Up 7.00 
Breakfast Club 9.30 MTV Super 
Hits 11.00 Pimp My Ride (r) 
11.30 MTV Urban 12.30 MTV 
Siesta 13.30 Euro Top 20 (r) 
14.30 Trick It Out (r) 15.00 MTV 
Classroom 16.00 MTV News 
16.30 MTV Popular Music 18.00 
Total Request Live 19.00 MTV 
Popular Music 20.00 MTV Super 
Hits 20.30 Dance Floor Chart (r) 
21.30 MTV News (r) 22.00 MTV 
Club Zone 23.00 Party Music 
1.00 MTV Urban 

7.00 Ştirile PRO TV
9.10 Omul care aduce cartea
9.15  Tânăr şi neliniştit (s, SUA) 
10.15  Om sărac, om bogat 

(comedie, România) (r)
11.15 Infernul alb (SUA) (r)
13.00 Ştirile PRO TV
13.45  Comoara din spatele căr-

ţilor (aventură, SUA) (r)
16.00  Tânăr şi neliniştit (s, 

SUA)
17.00 Ştirile PRO TV
17.45 Familia Bundy (s, SUA)
18.55 Ştirile sportive
19.00 Ştirile PRO TV
20.30  Un tătic grozav (comedie, 

SUA)
22.15 Vacanţa Mare (r)
23.15 De-a şoarecele şi pisica
1.00 Vacanţa Mare (r)
2.00 Apropo TV (r)
3.00  De-a şoarecele 

şi pisica (r)

20.30 Un t`tic grozav

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  Acuzaţii mincinoase (th-

riller, Canada)
16.00 Observator
17.00  9595 - te învaţă ce să 

faci
19.00 Observator
20.30  Divertisment: Geniali - 

Sofia Vicoveanca
23.15  Forţa furtunii (acţiune, 

SUA)
1.15 Observator (r)
2.00 Concurs interactiv
3.00  Arta de a fi bărbat

(dra mă, SUA)

23.15
9.30 Al şaptelea cer (s, SUA) (r)
11.00 Tele RON
12.30 Play
14.10 Dragoste şi putere (s)
14.45  McBride: Victima Ca-

meleon (poliţist, SUA)
16.25 Al şaptelea cer (s, SUA)
17.25  Dezastre în lumea 

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

din lume 
19.45 Celularul (s, România)
20.00  CSI - Crime şi investigaţii 

(s, SUA/Canada)
21.00 4400 (S.F., SUA)
22.00 Totul despre sex (s, SUA)
22.30 Focus Plus
23.30  Hotelul de 1 milion 

de dolari (dramă, 
coproducţie)

2.00 Pirateria (acţiune, SUA)

23.30
10.00 Tonomatul DP2
11.30 Lege şi ordine (s, SUA) (r)
12.25  Câţiva paşi spre un ma na-

gement mai bun (r)
13.00 Motomagia (r)
14.00 ABC... de ce?
14.30  Aventuri din Kytera (s, 

Australia)
15.00 Împreună în Europa!
16.00 Jurnalul TVR (r)
16.30 Hollywood reporter
17.00  Dinotopia (aventură, 

SUA)
18.00 Lecţia de management
18.35 Lege şi ordine (s, SUA)
19.25  Ray Mears - Lecţii de 

supravieţuire
20.00 D'ale lu' Mitică
21.00 Jurnalul TVR
21.25 Patinaj artistic
23.30 Campionatul de comedie
0.00 Home made.ro
0.30 Mica Britanie (s, Anglia)

10.00
6.00  Războiul lui Nat Banks 

(comedie, SUA)
7.40  Un alt început (dramă, 

SUA)
9.35  Căutătorii de aur (co-

medie, SUA)
11.05  Renăscut din cenuşă 

(dramă, SUA)
13.30  Presa face legea (co me-

die, SUA)
15.00 V Festival 2006
16.05 Paravanul (dramă, SUA)
17.40 Frizeria 2 (comedie, SUA)
19.30  Cinema, cinema, cinema 

(s)
20.00 Dragoste mare (s, SUA)
22.00  Echipa sfarmă-tot (dra-

mă, SUA). Cu: Adam 
Sand ler, Chris Rock, Burt 
Reynolds

23.55  Renăscut din cenuşă 
(dra mă, SUA)

2.20 44 minute (acţiune, SUA)

22.00
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12.00  Cartea europeană. 
Club 27

12.35 O vedetă... populară
14.00 Jurnalul TVR
14.20 Gală de box PROfesionist
15.15  Terenul de baseball (dra-

mă, SUA)
17.05  La poliţie sau la mă năs-

tire? (aventură, Franţa)
17.55 Celebrităţile timpului tău
18.00 Teleenciclopedia
19.00 Jurnalul TVR
20.10  Eurovision 2007 

Selecţia naţională
22.00  PROfesioniştii cu Eugenia 

Vodă
23.10  Întoarcerea inspectorului 

Harry (acţiune, SUA)
1.10 Fascinaţia zborului (r)
1.40  La poliţie sau la mănăstire? 

(aventură, Franţa) (r)
2.25 Jurnalul TVR (r)
3.15 Cinemaniacii (r)

23.10

ACAS~
8.45 Rosalinda (s, Mexic) 
11.00 Celebritate (s, Brazilia) 
13.30 Daria, iubirea mea (s, 
România) (r) 14.30 Iubire ca 
în filme (s, România) (r) 15.30 
Iubire de mamă (s, Mexic/SUA) 
17.30 Poveştiri adevărate 18.30 
Rebelde (s, Mexic) 19.30 Daria, 
iubirea mea (s, România) (r) 
20.30 Fără vorbe (comedie 
romantică, SUA) 22.30 O lume a 
fiarelor (s, Mexic) 0.30 Poveştiri 
adevărate (r) 1.30 Daria, iubirea 
mea (s, România) (r)

8.00 Dinotopia (aventură, 
SUA) 10.00 Lungul drum spre 
casă (dramă, SUA) 12.00 Amy 
(s, SUA) 13.00 Dinotopia 
(aventură, SUA) 15.00 Fiicele 
lui McLeod (s, Australia) 
16.00 Lungul drum spre casă 
(dramă, SUA) 18.00 Amy (s, 
SUA) 19.00 Fiicele lui McLeod 
(s, Australia) 20.00 Noaptea 
lupului (aventură, SUA) 22.00 
Replica: Cutremur la New York 
(catastrofă, SUA) 23.45 Obsesie 
virtuală (S.F., SUA) 

9.00 Maşini pe alese 10.00 
Curse 11.00 Motociclete 
americane 12.00 Dependenţi 
de cascadorii 13.00 Confruntări 
şi fiare vechi 14.00 Construcţii 
colosale 15.00 Vânătorii de 
mituri 16.00 Şanse de un 
milion la unu 17.00 Cum se 
fabrică diverse lucruri? 18.00 
Solidaritate 19.00 Detonatorii 
20.00 Tu alegi azi! 23.00 La 
un pas de moarte (Ştiinţa 
supravieţuirii) 0.00 Ultimele 
24 de ore 

8.30 Ştirile de Vineri 9.00 
Ştirile TV Sport 11.00 Circ 12.00 
Patinaj - „Stele pe gheaţă" 
13.00 BOXBUSTER: James 
Toney vs. Samuel Peter 14.30 
Fotbal, Cupa Angliei: Queens 
Park Rangers / Lutton Town - 
Blackburn Rovers 17.00 Fotbal, 
Cupa Angliei 19.00 Ştirile 
TV Sport 19.15 Fotbal, Cupa 
Angliei: Manchester United 
- Portsmouth 21.15 Ştirile TV 
Sport 22.00 World Wrestling 
Entertainment, SMACK 

DISCOVERY
10.45 Walker, poliţist texan (s, 
SUA) (r) 12.00 Călăreţul electric 
(comedie, SUA) (r) 14.30 Iubire 
în lumina reflectoarelor (s, 
SUA) (r) 15.00 Dispăruţi fără 
urmă (s, SUA) (r) 16.00 Verdict: 
Crimă! (s, SUA) 17.00 Stare de 
fapt (dramă, România) 19.00 
Cinci dint-o lovitură (s) 20.00 
Entertainment News 20.20 
Monk (s, SUA) 21.30 Iubire 
în lumina reflectoarelor (s, 
SUA) 22.00 Amantul (dramă, 
coproducţie)

HALLMARK
6.00 After Hours 7.00 Breakfast 
Club 10.00 MTV Hitlist Romania 
(r) 12.00 Weekend Special 
- Where My Dogs At? 17.00 
Stylissimo 17.30 MTV Making 
The Movie 18.00 Superlatino 
19.00 Boiling points 19.30 MTV 
News - Ediţie de Weekend 
20.00 Where My Dogs At? 20.30 
Cribs 21.00 Popular Music 22.00 
Trick It Out 22.30 Senseless (r) 
23.00 Virgin Diaries (r) 23.30 
Party Zone 1.00 MTV Urban 2.00 
Fool Moon

6.30 Te vezi la Ştirile PRO TV (r)
7.00 Familia Bundy (s, SUA) (r)
8.00 Ştirile PRO TV
10.00  Suspect pe viaţă (thriller, 

SUA)
12.00 PROmotor
13.00 Ştirile PRO TV
13.15  Un tătic grozav (comedie, 

SUA) (r)
15.15  Lacrimi de fată (comedie, 

SUA)
17.00  Pumnul de fier (acţiune, 

SUA)
18.55 Ştirile sportive
19.00 Ştirile PRO TV
20.30  Doamna Doubtfire, 

tă ticul nostru trăsnit 
(comedie, SUA)

23.00  Cacealmaua încor no r a-
ţilor (thriller, SUA)

1.15  Suspect pe viaţă (thriller, 
SUA) (r)

20.30

ANTENA 1

6.30  Acuzaţii mincinoase (th-
riller, Canada) (r)

8.30 În gura presei
9.30 Casa de piatră
10.00 Roata de rezervă
10.30 Comedia animalelor
11.00 Animax
12.00 Desene animate: Jetix
13.00 Ştiri
13.15 Felicia
14.00 V.I.P. (s, Germania/SUA)
15.00  Jandarmul se însoară 

(comedie, Franţa/Italia)
16.45  B.D. la munte şi la mare 

(comedie, România)
18.30 Săptămâna financiară
19.00 Observator
20.30  Divertisment - Geniali: 

Sofia Vicoveanca
23.00  Băieţii din viaţa mea 

(comedie, SUA)
2.15 Concurs interactiv
3.15 Purgatoriul (acţiune, SUA)

15.00

PRO TV

9.00 Hugo
10.00 Imobiliare Blitz
11.00 Autoforum
11.40 Tele RON
12.30  Umor... din greşeală - 

funny home video
13.00 Sport, dietă şi o vedetă
13.30 Spaima şoselelor (r)
14.30 S.O.S. Salvaţi-mi casa (r)
15.30 Super Nanny (r)
17.00 Viceversa (r)
18.00 Focus
19.00 Camera de râs
19.20  Cele mai uimitoare filme 

din lume 
20.00 Megastar
21.00  Mişcări periculoase (dra-

mă, SUA)
23.00  Ameninţare în New 

Or leans (aventură, Ca-
nada/SUA)

1.00 Dorinţe perverse
3.00 Sunset Beach (s, SUA)

23.00

PRIMA

8.00  Încurcăturile lui Zack (s, 
SUA/Canada)

8.30 Megatehnicus
9.00 D'ale lu' Mitică (r)
10.00 Natură şi Aventură
10.30 Uliţa spre Europa
11.00 PROiect IT
11.30 Jobbing (r)
12.00 Lumea azi
12.30 Arena leilor (r)
13.30 Orgolii (s, Italia)
15.20 Patinaj artistic
17.30 Atlas
18.00  Miracole (romantic, 

Italia)
19.00  Călătorie dinspre centrul 

Pământului
19.50 Europa altfel
20.05  Unitatea specială 2 (s, 

SUA)
21.00 Ora de ştiri
22.10 Nepotul (dramă, Irlanda)
0.10 Transfer (s) (r)

22.10

HBO

6.00 Gool! (dramă, SUA)
7.55  Frumoasele de la lăptărie 

(aventură, SUA)
9.25  Pe platourile de filmare 

(s)
9.55  Crăciunul cu familia 

Kranks (comedie, SUA)
11.35  Femeia mereu deasupra 

(romantic, SUA)
13.05  Războiul de acasă (s, 

SUA)
14.10  Din prea multă dragoste 

(dramă, SUA)
16.00  Dă-te mare şi tare 

(acţiune, SUA)
18.00 Gool! (dramă, SUA)
20.00 Sin City (acţiune, SUA)
22.05  Doamna Harris (dramă, 

SUA)
23.40  Marea depravare (co-

medie, Anglia)
1.05 Figuranţi (s, Anglia/SUA)
1.40 Întreabă praful (dramă)

18.00

VINERI

For]a furtunii Hotelul de 1 milion de 
dolari Tonomatul DP2 Echipa sfarm`-tot

Gool!NepotulAmenin]are \n New 
OrleansJandarmul se \nsoar`Doamna Doubtfi re, 

t`ticul nostru tr`snit
|ntoarcerea inspec-
torului Harry

MTV
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9.20 Dr. Fix
9.30 Elefantul cu bulină
10.00  Numai cu acordul mi no-

rilor
11.00  Dinozaurii-înainte 

şi după
11.35 Viaţa satului
13.00 Săptămâna politică
14.00 Jurnalul TVR
14.20 Parfum de glorie
15.00  Atenţie! Se cântă din 

nou
16.10 Tezaur folcloric
17.30 Dănutz SRL
19.00 Jurnalul TVR
20.10  Billy Elliot (dramă, 

Anglia)
22.05  Garantat 100% (show de 

întâlniri)
23.10  Fantomele trecutului 

(dra mă, SUA)
1.05 Atenţie! Se cântă din nou 
2.10 Jurnalul TVR (r)

23.10

ACAS~
11.00 Celebritate (s, Brazilia) 
13.30 Daria, iubirea mea (s, 
România) (r) 14.30 Iubire ca 
în filme (s, România) (r) 15.30 
Iubire de mamă (s, Mexic/SUA) 
17.30 Poveştiri adevărate 18.30 
Rebelde (s, Mexic) 19.30 Daria, 
iubirea mea (s, România) (r) 
20.30 Fetele Gilmore (s, SUA) 
21.30 Drumuri încrucişate 
(comedie romantică, SUA) 
23.30 David Bisbal la „Otro 
Rollo" 0.30 Poveştiri adevărate 
(r) 1.30 Daria, iubirea mea (s)

10.00 Călătorie spre centrul Pă-
mântului (aventură fantastică, 
SUA) 13.00 Durango (dramă, 
SUA) 15.00 Fiicele lui McLeod (s, 
Australia) 16.00 Călătorie spre 
centrul Pământului (aventură 
fantastică, SUA) 18.00 Amy (s, 
SUA) 19.00 Fiicele lui McLeod 
(s, Australia) 20.00 McBride: 
Staţi pe recepţie pentru 
crimă (poliţist, SUA) 22.00 
Replica: Cutremur la New York 
(catastrofă, SUA) 0.00 Minte 
diabolică (thriller, SUA) 

11.00 Motociclete americane 
12.00 Dependenţi de cascadorii 
13.00 Confruntări şi fiare vechi 
14.00 Construcţii colosale 15.00 
Vânătorii de mituri 16.00 Şanse 
de un milion la unu 17.00 Cum 
se fabrică diverse lucruri? 18.00 
Bătălia de la Cernob#l 20.00 O 
pradă mortală 21.00 PROcurorii 
22.00 Medium la locul crimei 
22.30 Medium la locul crimei 
23.00 Imitatorii de animale 
0.00 Retuşat cu bisturiul 1.00 
Un pas mai departe 

11.00 Baschet - „Best of 
NBA": Los Angeles Lakers - 
Boston Celtics 13.00 „Cavalerii 
No rilor!"  Red Bull Air Race, 
Perth 14.00 Fotbal, Cupa An-
gliei: Manchester United - 
Portsmouth 16.00 Fotbal, Cupa 
Angliei: Chelsea - Nottingham 
Forest 18.00 Fotbal, Cupa 
Angliei: Arsenal - Bolton 
Wanderers 19.00 Fotbal, Cupa 
Angliei 20.00 TV Sport Special 
- Cupa Angliei 20.30 Ştirile TV 
Sport 21.00 Boxbuster 

12.00 Monk (s, SUA) (r) 13.00 
Stare de fapt (dramă, România) 
(r) 15.00 Lumea PRO CINEMA 
16.00 Verdict: Crimă! (s, SUA) 
17.00 PROiectul Medusa (thriller, 
SUA) 19.00 Cinci dintr-o lovitură 
(s) 20.00 Entertainment News 
20.20 Frumoasa şi insula 
(comedie, SUA/Mexic) 22.30 
Seinfeld (s, SUA) 23.30 Vine 
poliţia! (catastrofă, SUA) 0.30 
Cartelul crimelor (s, SUA) (r) 1.30 
Frumoasa şi insula (comedie, 
SUA/Mexic) (r) 

6.00 After Hours 7.00 
Breakfast Club 10.30 MTV News 
11.00 Superlatino (r) 12.00 
Weekend Special - Where My 
Dogs At? 17.00 MTV Super Hits 
18.00 MTV Hitlist Romania (r) 
20.00 Room Raiders 20.30 
Stylissimo 21.00 Punk'd (r) 
21.30 Senseless 22.00 Pimp 
My Ride 22.30 Boiling points 
(r) 23.00 MTV Amour 0.00 MTV 
Urban 1.00 Fool Moon 

5.15 Stilul Oana Cuzino (r)
6.00  Lacrimi de fată (comedie, 

SUA) (r)
8.00 Ştirile PRO TV
10.00 Parte de carte
11.00  Pumnul de fier (acţiune, 

SUA) (r)
13.00 Ştirile PRO TV
13.15  Doamna Doubtfire, tăticul 

nostru trăsnit (comedie, 
SUA) (r)

15.45  Rebel în California (s, 
SUA)

16.45 Ticăloşii (comedie, SUA)
18.55 Ştirile sportive
19.00 Ştirile PRO TV
20.45  Unicul (acţiune, SUA). 

Cu: Jet Li, Carla Gugino, 
Jason Statham 

22.30  Temniţa roşie (thriller, 
SUA)

1.00 Unicul (acţiune, SUA) (r)
2.45 Temniţa roşie (thriller)

20.45
6.15 Felicia (r)
7.00 Concurs interactiv
8.00 Hercule (s, SUA)
9.00  Mare şi păros (familie, 

SUA)
11.00 Animax
12.00 Desene animate: Jetix
13.00 Ştiri
13.15  Smokey şi Banditul II 

(acţiune, SUA). Cu: Burt 
Reynolds, Sally Field, 
Jackie Gleason 

15.30  Divertisment: Duminica 
în familie

18.40 7 zile
19.00 Observator
20.30  Divertisment: Vreau să 

fiu mare...Vedetă!
22.30  Extragerea Loto 6/49 şi 

Noroc
22.45  Dublu impact (acţiune, 

SUA)
1.00 Senatorul Sterling (s, SUA)

22.45
10.00 Casa noastră
11.00 Levintza prezintă
11.40 Tele RON
12.30  Umor... din greşeală - 

funny home video
13.00 The Flavours 3 bucătari
13.30 Virusul (thriller, SUA)
15.40  Rubrica de sport (co-

medie, SUA)
17.00 Megastar (r)
18.00 Focus
19.00 Camera de râs
19.20  Cele mai uimitoare filme 

din lume 
20.00 Ciao TV (r)
20.30 Viceversa
21.30  CSI - Crime şi investigaţii 

(s)
22.30 Anchetă militară (s, SUA)
23.30  Descoperiri întunecate 

(th riller, Canada/Anglia)
1.30  Piatra magică (aventură, 

SUA)

23.30
9.00 Ferma
10.00 Pescar hoinar
10.30 Uliţa spre Europa
11.00 Motomagia
11.30 Sport extrem
12.00 Planeta Pământ
13.00 Verdict: Crimă! (s, SUA)
14.00 Top7.ro
14.30 EU-RO case (r)
15.00 Patinaj artistic
17.30 Dincolo de hartă
18.00 Farmece (s, SUA)
19.00 Egipt
20.00 Fără limite
20.30 Omul între soft şi moft
21.00 Ora de ştiri
22.10 The Office (s, Anglia)
22.40  Plumbul din sânge (s, 

Anglia)
0.15  Unitatea specială 2 (s, 

SUA) (r)
1.10 Uliţa spre Europa (s) (r)
1.40 Nepotul (dramă, Irlanda)

22.40
7.30  Vrăjitoarele (comedie, 

SUA)
9.00  Micul inventator (ani ma-

ţie, Japonia)
11.05  Fiica preşedintelui (co-

medie, SUA)
12.50  Cântăreaţa de cabaret 

(musical, SUA)
14.30  Sister Act 2: De la capăt 

(comedie, SUA)
16.20  Divorţul (dramă, SUA/

Franţa)
18.20  În căutarea Tărâmului de 

Nicăieri (dramă, Anglia/
SUA)

20.00  A fost sau n-a fost? 
(dramă, România)

21.35  Două pupeze albe (co-
medie, SUA)

23.25  Lorzii din Dogtown (dra-
mă, SUA/Germania)

1.15 Dragoste mare (s, SUA)
3.05 Părinţi şi copii (comedie)

18.20

DUMINIC~
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Fantomele trecutului Unicul Dublu impact Descoperiri \ntunecate Plumbul din s#nge |n c`utarea T`r#mului 
de Nic`ieri
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Duminică
Pelicula lui Corneliu 

Po rumboiu a obţinut în 
2006 două premii la Can-
nes şi trei la Festivalul 
In ternaţional de Film 
Tran silvania. Acţiunea fi l-
mu lui este plasată într-un 
oraş mic, în preajma Cră-
ciunului, la 16 ani de la 
eve nimentele s#ngeroase 
din decembrie 1989. Jde-
re scu (Teodor Corban, 
fo to cen tru), patronul te-
le vi ziunii locale şi gazda 

unui talk-show, îi invită în 
emi siunea sa pe Mănescu 
(Ion Sapdaru, foto drea p-
ta), un profesor de istorie 
cam beţivan, şi pe Pişcoci 
(Mir cea Andreescu, foto 
st#n ga), un pensionar 
care de sărbători face pe 
Moş Crăciun. Ei în cearcă 
să răspundă la în tre barea 
dacă „A fost sau n-a fost 
revoluţie în oraşul lor?”.
România, 2006
Regia: Corneliu Porumboiu
Cu: Mircea Andreescu, Teodor 
Corban, Ion Sapdaru

S#mb`t`

Cacealmaua 
încornoraţilor

Rudy (Ben Affl eck) şi 
Nick (James Frain) sunt doi 
deţinuţi care, după cinci ani 
de închisoare, aşteaptă cu 
nerăbdare ziua eliberării, 
fi ecare promiţând că-şi va 
schimba viaţa. Rudy speră 
să-şi regăsească familia, 
iar Nick abia aşteaptă să-şi 
întâlnească aleasa inimii, 
Ashley (Charlize Theron), 
pe care nu o cunoscuse 
de cât prin intermediul 
scri sorilor. Dar, într-o 
încăierare între deţinuţi, 
Nick e înjunghiat mortal, 
chiar cu o zi înainte de eli-
berare. La poarta închiso-
rii, Rudy o zăreşte pe Ash-
ley. Nerezistând tentaţiei, 
el o abordează, dându-se 
drept Nick. Din acest mo-
ment însă viaţa lui ia o 
\n torsătură neaşteptată.

SUA, 2000
Regia: John Frankenheimer
Cu: Ben Affl  eck, Charlize Theron, 
Gary Sinise

23.00 THRILLER

A fost sau n-a fost?
20.00 DRAM~

SURS~ PROGRAME TV:

Dezleg`rile Sudoku 
din edi]ia de ieri.

M-S-C-RISIPE-ECRAN-BUHAIT-V-Z-NEGRU-CANIBAL-IR-
LOCATAR-I-SUMES-LOTO-TAR-MASON-PEDICHIURI

Rezolvarea integramei din num`rul trecut

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

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

PUBLICITATE

CAIET-PLOD-UNSPREZECE-RACAIT-LAC-SLAVA-ZERO-OLE-
MA-AD-AGI-BINA-I-V-TELEGRAF-AT-TALAMBI-REGIM-
NAUC-ILIC-LITRA

Rezolvarea rebusului din num`rul trecut

MTVHALLMARK DISCOVERY PRO CINEMATV SPORT
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Suferi]i din cauza gafelor pe care le face un 
tânăr din anturajul dv., însă to]i consideră 
că sunte]i mult prea sensibil. Prefera]i să vă 
pune]i în practică noile planuri de reorga-
nizare profesională, pentru a vă lini[ti.
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

Nu vă lăsa]i la voia întâmplării [i vă pro gra-
ma]i toate activită]ile, indiferent de natura 
lor. Partenerul dv. nu mai este la fel de exu-
berant [i nici la fel de norocos, dar a rămas 
agresiv din punct de vedere sexual.
S –  B –  N – 

Vă sim]i]i din ce în ce mai bine [i este posi-
bil să ave]i curaj să face]i ni[te excese ce vor 
fi  imediat „penalizate”. Partenerul de via]ă 
devine mai prosper [i asta aduce o bineme-
ritată stabilitate fi nanciară.
S –  B –  N – 

Prosperitatea colegilor vă miră, ]inând cont 
că sunte]i mai bine salarizat decât ei. Când 
începe]i să crede]i că este vorba doar de o 
„fa]adă”, apare [i confi rmarea că nu mint [i 
nici nu se laudă. 
S –  B –  N – 

Optimismul [i exuberan]a cu care vă mani-
festa]i îi pune pe gânduri pe cei din antu-
rajul intim. Nu este vorba de fapt decât de 
revenirea poftei de via]ă [i a încrederii în 
propriile dv. posibilită]i de afi rmare. 
S –   B –  N – 

Se pare că v-a]i atins „idealul” [i că a]i fi  na-
lizat înainte de termen toate planurile per-
sonale. Afl a]i că o rudă apropiată a devenit 
prosperă [i încerca]i să afl a]i din simplă cu-
riozitate cum a reu[it să scape de sărăcie.
S –  B –  N – 

Prietenii, rudele apropiate, parcă toată lu-
mea este mai prosperă decât dv. Redeveni]i 
pesimist, cu toate că nu vă pute]i plânge 
decât de faptul că cei dragi v-au înglodat în 
datorii. Seara, din nou probleme familiale.
S –  B –  N – 

Nu vă a[tepta]i la evolu]ii fantastice din 
partea noilor colegi [i astfel ve]i avea numai 
surprize foarte plăcute. Vi se anun]ă o mă-
rire de salariu ori o promovare, a[a că ziua 
este pentru dv. oricum memorabilă.
S –  B –  N – 

Toată lumea parcă este a dv., a[a că nu 
vă mai pasă de bârfe, adversari [i intrigi. 
Deveni]i brusc un izvor de optimism. Este 
însă de preferat să nu face]i excese, pentru 
că ave]i o sensibilitate biliară deosebită. 
S –   B –  N – 

Posibilitatea unor întâlniri deosebite. Sun-
te]i atât de ocupat, încât nici nu realiza]i 
cum zboară timpul [i poate apărea pericolul 
să întârzia]i exact când se „votează” buge-
tul pentru echipa din care face]i parte.
S –  B –  N – 

Mai independent [i mai original decât de 
obicei, pleca]i de la serviciu fără a anun]a 
pe nimeni, pentru a vă întâlni cu un bun 
prieten care a fost promovat. Seara, relaxa-
re totală împreună cu întreaga familie.
S –  B –  N – 

Ve]i învă]a azi cum să-i ierta]i pe cei din 
anturaj, fără ca ace[tia să se simtă jigni]i. 
Este foarte posibil să fi ]i promovat în locul 
unei persoane cu mai multă experien]ă. 
Originalitatea vă este în sfâr[it apreciată.
S –  B –  N – 

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

Rubric` realizat` 
de Tina Rizea

DESCOPERIRI
ORIZONTAL: 1) Mărginiri. 2) Precaut – În venă! 
3) Bătătorire – Violet-deschis. 4) Au 12 luni 
– Ţintire. 5) Strigăt de chemare – Os la joc. 6) 
Pom fructifer – Indicaţi la distanţă. 7) Mioare 
– Unitate de comerţ. 8) Dungă pe un corp – 
Cuvă! 9) Camere – Existat. 10) A aduce la un loc 
– Concept.

VERTICAL: 1) A alege – Preş. 2) Organe de respiraţie 
la peşti – Dune! 3) Arbitru de margine – Ori. 4) 
A iriga – Care costă puţin. 5) Cifră nulă – Rând. 
6) A se sufoca în apă – Ceremonial religios. 7) 
Teşit! – Ocrotitor al unei biserici (pl.). 8) A se 
deplasa – În cadă! 9) Opusă practicii – Animată. 
10) Limitrofe.

DIVERTISMENT16 Vineri, 26 ianuarie 2007

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

22 11 77
66 99

44 55 33
88 99 22 44

33 22
22 11 44 88

44 66 99
11 66

33 11 66
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SUDOKU presupune completarea careului de 81 c`su]e dup` O SINGUR~ REGUL~: orice rând, orice coloan` [i oricare 
p`trat de 3x3 c`su]e s` con]in` o singur` dat` fiecare cifr` cuprins` \ntre 1 [i 9. 

www.compact.info.ro

55 99
22 99 55 33

66 88 44 11 22
33 66

99 66
11 44

77 66 33 55 44
44 66 77 22

11 77
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Unealt` de 
t`iat (var.)

Pueril

A-[i pierde 
min]ile

Timpuriu 
prim`vara

Drastici

Balt`

Prima pe 
portativ
Ziarist 

de teren

Vioi 
\n 

mi[c`ri

Hainele 
de fi er ale 
cavalerilor

Bol]i 
arcuite

Esen]ial

Pagini

R`u

Locul 
actorilor

Av#nt

A se m`ri 
\n volum

{iret

Cas` 
de p#nz`

Mapamond

G`l`gie

A r`suna

Pas`re 
r`pitoare
Inim` de 
t#lhar!

Pionier 
francez al 
fi lmului 
(Louis)

Obicei 
religios

Situa]ie 
grea a 
cuiva

Un lucru 
de nimic
Sc#nduri 
groase


