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ZIARUL A FOST ÎNREGISTRAT LA

1562 - Diaconul Coresi a început,
la Braºov, tipãrirea unui
Tetraevanghel slavon.
Lucrarea fãcea parte
dintr-o serie mai amplã,
de peste 15 volume.

1714 - În urma conflictului dintre
Constantin Brâncoveanu
ºi boierii Cantacuzini,
domnul, reclamat la
Poartã, este mazilit. Fiul
stolnicului Constantin
Cantacuzino, ªtefan,
capãtã domnia.

1874 - Înfiinþarea Agenþiei
diplomatice române la
Petersburg.

1924 - Formarea primului guvern
republican grec, în frunte
cu Alexandros Papanasta-
siu.

1925 - S-a nãscut Dinu Iancules-
cu, poet ºi actor. Stabilit
din 1985 în Germania.

1990 - Poezia „Un rãsunet”,
scrisã de Andrei
Mureºanu, devine imnul
naþional al României.

1999 - Începutul campaniei
militare NATO contra
Iugoslaviei. Raidurile
NATO au provocat, din
cauza unor „erori în
stabilirea þintelor”, victime
civile: cel puþin 484 de
morþi, potrivit unor surse
sârbe. Numãrul refugiaþi-
lor s-a ridicat la circa
800.000.

CALENDAR ISTORIC

24
martie

       HOROSCOP
BERBEC

S-ar putea ca di-
mineaþã ºeful sã
vã dea o veste

care sã vã schimbe complet pla-
nurile pentru azi. Starea de con-
fuzie pe care o resimþiþi este tre-
cãtoare, aºa cã nu are rost sã
vã faceþi griji.

TAUR
Sunt posibile une-
le divergente cu
partenerul de

viaþã, pentru cã nu sunteþi de
acord cu schimbãrile pe care
doreºte sã le facã în casã.

LEU
În prima parte a
zilei sunteþi dez-
amãgit profund,

pentru cã un coleg pe care îl con-
sideraþi prieten încearcã sã vã
discrediteze.

FECIOARÃ
Vã afecteazã
mult lipsa de co-
rectitudine a

unui partener de afaceri ºi vã
pierdeþi încrederea în el. Vã sfã-
tuim sã fiþi prudent în tot ce fa-
ceþi. Ar fi bine sã evitaþi investi-
þiile.

BALANÞÃ
Dimineaþã s-ar
putea sã fiþi indis-
pus dupã ce aflaþi

cã o rudã este foarte bolnavã.
Nu vã puteþi concentra prea bine,
aºa cã nu este recomandabil sã
luaþi decizii importante.

SCORPION
Ar fi bine sã amâ-
naþi afacerile ºi
întâlnirile cu per-

soane importante. Dimineaþã s-
ar putea ca o rudã mai tânãrã
sã vã cearã un împrumut.

SÃGETÃTOR
Sunteþi nemul-
þumit de tot ce
se petrece ºi

aveþi tendinþa sã-i criticaþi pe
toþi. Ar fi bine sã vã temperaþi
spiritul critic, pentru cã riscaþi sã
fiþi considerat arogant.

CAPRICORN
În prima jumãtate
a zilei s-ar putea sã
vã simþiþi fãrã vla-
gã la serviciu ºi sã

nu puteþi termina o lucrare înce-
putã mai demult. Riscaþi sã pri-
miþi reproºuri din partea colegi-
lor ºi chiar sã aparã tensiuni.

VÃRSÃTOR
Problemele sen-
timentale vã in-
dispun. ªi relaþii-

le cu prietenii pot avea de sufe-
rit, dacã îi evitaþi. În schimb,
aveþi un spor deosebit în activi-
tãþi casnice, precum reparaþii,
mutat mobila, zugrãvit etc.

PEªTI
Se pare cã nu
sunteþi mulþumit
de nimic ºi vã

enervaþi din orice. Nu suportaþi
glumele ºi vã aprindeþi uºor, fie
pentru cã partenerul de viaþã a
cheltuit prea mult, fie pentru cã
nu gãsiþi ceva…

11 L 24 Sf. Irh. Sofro-
nie; Irh. Eftimie.

CALENDAR  RELIGIOS
Martie

Maxima
zilei

Ascultã ce te povãþuieºte
cugetul tãu; cãci nimeni
nu-þi este mai credincios

decât tu însuþi.
Septuaginata

BLOGOVÃÞ, Ediþia I

Artur Gurãu a fost ales bloggerul anului

GEMENI
Întâmpinaþi di-
ficultãþi pe plan
sentimental ºi

financiar. Pãstraþi-vã calmul ºi
înarmaþi-vã cu rãbdare! Ar fi
bine sã þineþi cont de sfaturile
prietenilor apropiaþi ºi ale rude-
lor.

RAC
Dimineaþã sun-
teþi agitat din ca-
uza amânãrii

unei întâlniri de afaceri în care
v-aþi pus mari speranþe. Vã sfã-
tuim sã vã temperaþi nervozita-
tea, altfel puteþi ajunge în situa-
þii neplãcute.

BANCURIBANCURIBANCURIBANCURIBANCURI

Fotografia de 6
milioane USD

Revista ameri-
canã People a pre-
zentat vineri, într-o
exclusivitate mon-
dialã plãtitã mai
mult decât generos
- ºase milioane de
dolari! - primele
poze ale gemenilor
cuplului Jennifer
Lopez - Marc An-
thony, nãscuþi
acum o lunã, pe 22 februarie. În avanpremie-
rã, tabloidele britanice prezintã coperta re-
vistei, unde Jennifer îi þine în braþe pe cei doi
gemeni, Max si Emme. În interviul acordat
cu acest prilej, solista de 38 de ani a declarat
cã naºterea copiilor a fost „ceva magic” ºi „cel
mai fericit moment din viaþa ei”.

ceput cu mici prezentãri de-
spre ce este un blog ºi care
sunt perspectivele acestuia.
Unii comparã bloggingul cu
jurnalismul, afirmând chiar
cã primul are mai multe
avantaje. S-a accentuat, mai
ales, libertatea nelimitatã a
bloggerilor în abordarea sub-
iectelor. Un alt avantaj al blo-
gului ar fi cã, spre deosebire
de mass-media, acesta nu
este instituþionalizat, ceea ce
permite autorului sã scrie ce
vrea ºi când vrea, singura
cenzurã fiind bunul-simþ al
fiecãruia.

Dupã aceastã introduce-
re, a urmat partea cea mai
aºteptatã - înmânarea pre-
miilor. Pentru fiecare catego-
rie au fost desemnaþi câte doi
câºtigãtori - „Blog personal”
(Pavel Ciorici ºi Artur Gurãu);
„Blog de specialitate” (pagi-
na echipei de fotbal FCM
Ungheni ºi Elena Burlac);
„Blog foto/video” (Adrian
Hâncu ºi Natalia Moraru);
„Lansarea anului” (Constan-
tin Codreanu ºi Artur Gurãu).
Premiile pentru „Blog socie-
tate civilã” ºi „Blog media” au

Blogger, Blogosferã,
Blogovãþ - sunt
derivatele cuvântului
„blog”, un fenomen
care a revoluþionat, în
2007, mediul nostru
on-line. De ce în 2007?
Pentru cã anume în
anul trecut în RM au
apãrut cele mai multe
bloguri ºi, totodatã, a
fost creatã comunita-
tea blogurilor moldo-
veneºti, numitã scurt -
Blogosferã. ªi lucruri-
le nu s-au oprit aici…

Ion Surdu

La începutul anului
curent, Valeriu Tihai ºi
Vlad Namaºco au iniþiat
Festivalul Blogului Mol-
dovenesc, botezat simplu
ºi original - BLOGOVÃÞ.
Prima ediþie a concursu-
lui s-a desfãºurat sâmbã-
tã, în incinta Facultãþii de
Jurnalism ºi ªtiinþe ale
Comunicãrii de la USM,
unde s-au înmânat diplo-
me ºi premii la mai multe
categorii. Festivalul a în-

fost câºtigate de câte un par-
ticipant (curaj.net ºi, respec-
tiv, Stas Sushkov). De ase-

- Chelner, ce vin ne re-
comanzi astãzi la aniver-
sarea cãsãtoriei?

- Depinde, dle, vreþi sã
sãrbãtoriþi sau vreþi sã ui-
taþi?!...

***
Charlie Chaplin a fost

întrebat:
- Dupã experienþa dum-

neavoastrã de o viaþã, care
femei sunt cele mai fidele?
Cele blonde, cele brune
sau cele roºcate?

- Cele cãrunte!

menea, a fost acordat ºi un
premiu pentru cel mai bun ar-
ticol de blog - lui Vitalie Vra-

bie. Premiul special
- „Bloggerul anului”
- i-a revenit lui Ar-
tur Gurãu (blog.gu-
rau.md), un tânãr
de 22 de ani care a
fost ales, prin vot
secret, de cãtre cei
prezenþi la ceremo-
nie.

Blogul este o pa-
ginã web ce conþi-
ne articole mai per-
sonalizate (ca într-
un jurnal), afiºate în
ordine cronologicã
inversã. „Fanii” fe-
nomenului sunt de
cele mai diferite
vârste ºi ocupaþi-
uni, inclusiv politi-
cieni. În România,
cei mai cunoscuþi
bloggeri-politicieni
sunt Adrian Nãsta-
se ºi Ion Iliescu. În
RM, pânã în pre-
zent, ºi-au creat
bloguri deputaþii
Vlad Filat, Vlad Cu-

breacov ºi Veaceslav
Untilã.
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