SPORT

PEOPLE

Zaharia,
hat-trick
\n Cup`!

Solistul de
la Suede, în
deschidere
la Muse

Juc`torul pe care Gigi
Becali nu-l vede titular a
marcat 3 goluri \n meciul
FCM Bac`u – Steaua, 0-4

Pe 6 octombrie,
fanii genului
alternativ se vor
delecta cu recitalul
lui Brett Anderson
Pag.
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Peliculu horror cu
Mihaela Rudulescu

NA}IONAL

Filmul „Se credea un Picasso”, în care apare vedeta, ajunge mâine pe marile ecrane
de
PEOPLE Începând
o vom putea vedea la
pe Mihaela Rdulescu
credea un Picasso”, un

mâine,
cinema
în „Se
horror,

reprezentând debutul ei într-un
film strin. Dup cum ne-a
mrturisit, ieri, Mihaela, a fost o
experien¼ interesant. „Am citit

scenariul, am vzut c trebuia s
mor ¹i suna interesant”, a precizat vedeta, într-un interviu acorPag. 10
dat ziarului nostru.

Concediul aduce
kilograme în plus
Un studiu recent dezvuluie cu
90% dintre români au luat în
Pag.
greutate în vacan¡u

4

Foto: Cristian Simion

BUCURE{TI

Mihaela (foto st#nga, \ntr-un cadru din film) spune c` ar vrea s` regizeze o comedie romantic`

Weekend plin
de festivaluri
Bucuretenii pot opta între
spectacole de teatru, circ, dans
Pag. 2
sau muzicu clasicu

ULTIMA OR~ ... 22:30 ... Secretarul general al ONU trimite de urgen]` un emisar special \n Myanmar ...
PUBLICITATE

9
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Mantale a pierdut
la Curtea de Apel

Bucureti (TNB), un spectacol
muzical grandios, care vu va
readuce în aten¡ie cultura rusu.
Biletele se pot procura de pe
www.vreaubilet.ro i de la casa
de bilete a TNB.

Nichita Danilov,
la Clubul Kuranului

DECIZIE Curtea de Apel Bucureti
a respins, ieri, cererea Mioarei
Mantale (foto) de suspendare
a Hoturârii de Guvern prin care
a fost înlocuitu din func¡ia de
prefect al capitalei. Sentin¡a
poate fi atacatu cu recurs la
Înalta Curte de Casa¡ie i Justi¡ie. Mioara Mantale a declarat,
printre altele, în instan¡u, cu
decizia Guvernului îi aduce
un prejudiciu atât financiar (salariul ei este acum mai mic cu
aproximativ 1.000 de lei), cât i
de imagine.

Cazacii Zburutori
se întorc
MUSICAL În urma succesului
ob¡inut cu spectacolul „Cazacii
Zburutori”, în noiembrie, anul
trecut, Compania Russian
Cossacks împreunu cu Asocia¡ia
Viitorului European al României
vu propun, pe 1 octombrie, de
la ora 19.30, la Teatrul Na¡ional

LANSARE Cartea Româneascu lanseazu, mâine, la Clubul
Kuranului Român, volumul de
poezie „Centura de castitate” al
poetului ieean Nichita Danilov.
Despre carte vor vorbi Cristian
Tudor Popescu, Tudorel Urian
i Ruzvan Kupa. Paul Cernat
spunea cu „Nichita Danilov nu e
doar unul dintre poe¡ii de mare
pondere ai genera¡iei '80, ci
i singurul ei poet metafizic în
toatu puterea cuvântului, (...)
poate ultimul, la acest început
de mileniu, pânu la proba
contrarie.".

Charles Handy i
teoria motiva¡ionalu
BUSINESS Pe 3 octombrie,
Charles Handy vine la Bucureti
pentru a sus¡ine, la Hotel
Marriott, conferin¡a în management - „O gândire nouu pentru
o lume nouu”. El este unul
dintre cei mai importan¡i i
influen¡i gânditori în business,
cel care a adus noi valen¡e în
teoria motiva¡ionalu. Persoanele care doresc su participe
la eveniment se pot înscrie pe
www.charleshandy.ro. Taxa
de participare este de 229 Euro
plus TVA.

BUCURE{TI
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Un weekend plin de
Bucure tenii au parte,
la sf#r[itul acestei
s`pt`m#ni, de o serie
de festivaluri, premiere
i expozi£ii. Circ, muzicv
clasicv i teatru, sunt doar
câteva dintre atrac£iile de
weekend.
OPKIUNI - „Compact” v prezint câteva dintre op¼iunile pe care
le ave¼i. La Sala Polivalent se
deschide, astzi, salonul „Baby
Expo”. Timp de patru zile, între
orele 10.00 – 19.00, ve¼i putea
studia oferta a nu mai pu¼in de
160 de companii, care prezint
cele mai moderne produse ¹i servicii pentru copii ¹i pentru viitoarele mmici.
Teatrul Na¼ional din Bucure¹ti
prezint, sâmbt ¹i duminic,
de la orele 19.00, premiera spectacolului „Istoria comunismului
povestit pentru bolnavii mintal”, pies semnat de Matei Vi¹niec, dramaturg francez de origine român, care va fi prezent \n
sal`. Piesa este o comedie amar
despre delirul societ¼ii totalitare. Este povestea experimentului
e¹uat al „celei mai bune lumi posibile” – comunismul - reflectat
în metafora unui spital de boli
mentale, unde nebunii sunt liberi, iar oamenii normali înneDana Lascu ||||
bunesc.

Celebrul spectacol de cabaret sut` la sut` rom#nesc „Micul Paris“ revine

Micul Paris,
revine la Globus

Capitala, în sunet vienez

CIRC De astvzi, de la ora 19.00, Circ & Variete
Globus redeschide por£ile „Micului Paris”! Celebrele
personaje ale cabaretelor din perioada interbelicv
se reîntorc pe scena Circului Globus, loc ce va gvzdui, pentru încv o stagiune, singurul spectacol de
teatru cabaret realizat, în totalitate, de o echipv
româneascv.

CLASIC Primvria Capitalei, prin ArCuB - Centrul de
Proiecte Culturale al Municipiului Bucure ti i IMZ,
Centrul Interna£ional de Muzicv i Media, împreunv
cu Primvria Viena i Wien Turismus, î i dau mâna
pentru al doilea an consecutiv la crearea „Vienna
Music Film Festival”. Festivalul a debutat ieri i va
dura pânv duminicv, timp în care, în Pia£a Enescu
(lângv Ateneul Român), bucure tenii vor respira aer
european în acordurile muzicii clasice.

SPECTACOLUL „MICUL PARIS”
AST ZI

VIENNA MUSIC FILM FESTIVAL
AST ZI

O 19.00: Spectacol de teatru muzical pentru
toate vârstele.
Pre¡ul biletelor: stal III – 40 de lei, stal II – 60 de
lei, stal I – 80 de lei, rezervat 90, 100 i 120 de lei (în
func¡ie de pozi¡ia locurilor)

SÂMB T

19.30: Concert: Cvartetul Capriccio
21.00: Film: „Elixirul dragostei”,
O Muzic`: Gaetano Donizetti
O
O

MÂINE
19.30: Concert: Grupul Acapella „Muzica lumii”
21.00: Film: „Manon”
O Compozitor: Jules Massenet
O
O

A teptvm fotografiile tale pe adresa:

O 22.00: Acelai spectacol, într-o atmosferu
de cabaret parizian, creat cu bunutiin¡u de
„les garçons”, care servesc la mese ampanie, vin i
aduc voia bunu. În aceastu searu, accesul tinerilor
sub 16 ani este interzis!
O Pre¡ul biletelor: stal III - 50 de lei, stal II - 70 de
lei, stal I - 90 de lei, iar rezervat 100, 120 i 140 de lei
(în func¡ie de pozi¡ia locurilor).
Kinutu elegantu obligatorie.

foto@compact.info.ro

Programul complet pe:

Programul complet pe:

Voteazv fotografia preferat`!

www.circulglobus.ro

www.vienna.info; www.arcub.ro

FII FOTOREPORTER |N CAPITAL~
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Fiecare dintre noi vede Bucure tiul în felul svu.

Al tuu cum aratu?

Festivalul Masca,
la a treia edi¡ie

Porumbel privind de pe o terasu din Casa Poporului (n.r. Palatul
Parlamentului).
Text [i foto: Aurel Marinescu

SPECTACOLE Teatrul bucure tean
Masca organizeazv, în perioada
28 - 30 septembrie, cea de-a
treia edi£ie a „Festivalului Masca”.
Evenimentul porne te de la conceptul de „banlieu cultural”
i se adreseazv unei comunitv£i
care locuie te departe de centrul
ora ului. Festivalul este un eveniment care precede stagiunea din
acest an, sub deviza „O svrbvtoare în familie”. Festivalul se va
desfv ura la sediul Teatrului
Masca, din Bulevardul Uverturii
nr.70.

SÂMB T
19.30: Concert: „The Harmonious Blacksmith”
21.00: Film: „Liliacul”
O Compozitor: Johann Strauss jr
O
O

DUMINIC
O
O

19.30: Concert: „Brass Quintet Bucureti”
21.00: Film: „Concert pentru Europa”

FESTIVALUL MASCA
MÂINE
18.00 - Deschiderea oficialu
O 18.20 - Concert „Holograf”
O 19.15 - Parada de modu
a stilitilor Marian Dâr¡u
i Gilda Ianovici
O 19.40 - Recital
Tamara Buciuceanu
O 20.10 - Concert
Ovidiu Lipan Kunduricu
O 21.00 - Moment Teatrul Masca
O 21.20 - Concert
Corina Chiriac
O

Programul complet pe:
www.masca.ro

Dan Bittman
c#nt` cu trupa
la festival

BUCURE{TI
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festivaluri

Foto: Vlad Nanca

„Restart –
Zilele Dansului”

SHOW Centrul Na]ional al Dansului Bucure[ti
(CNDB) lanseazv, astvzi, Festivalul „Restart 07
– Zilele dansului”. Pânv pe 30 septembrie,
CNDB vv oferv un eveniment care prilejuie te
întâlniri în pas de dans cu cele mai recente crea£ii coregrafice semnate de 14 tineri
coregrafi. În cele patru seri vor fi prezentate
lucrvri de grup i solouri, filme i spectacole în
avanpremierv, multe dintre ele fiind proiecte
coproduse, finan£ate sau sprijinite de CNDB.
„Restart” se bucurv de prezen£a autorilor Florin Fieroiu, Valentina de Piante, Manuel Pelmu[ (foto), Rui Catalo, Eduard Gabia, Cosmin
Manolescu, Maria Baroncea, Mvdvlina Dan,
Ion Dumitrescu, Sinkó Ferenc, Alexandra Pirici,
Brynjar Bandlien, Florin Fluera i Paul Dunca.
În premierv, va putea fi vizionat la Bucure ti
spectacolul „sun-SET sau gesturile indulgen£ei”, semnat de Sinkó Ferenc, un show care ia
apusul soarelui drept partener de joc, în timp
real. Coregrafa Valentina de Piante va prezenta, în avanpremier`, „Corporis Memoriae”,
cea mai recentv lucrare a sa, iar Mvdvlina
Dan va fi prezentv pe scena festivalului cu
„Dedublarea”, una dintre cele mai inspirate i
amuzante piese ale acestui an.

PREKUL BILETELOR:
O
O

Pe spectacol: 10 lei / redus 8 lei
O seara de dans
(include toate spectacolele serii): 20 lei

Programul complet pe:
www.cndb.ro
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Concurs de eseuri [i poezie pentru elevi
EUROPEAN - Pentru c ieri am srbtorit „Ziua european a limbilor strine”,
Prefectura Municipiului Bucure¹ti lanseaz cea de-a treia edi¼ie a concursului
de eseuri ¹i poezie în limbile englez ¹i
francez. Concursul se adreseaz elevilor
bucure¹teni din clasele V - VIII, iar tema
din acest an este „Împreun”, trimitere la
deviza aniversrii celor 50 de ani de la
semnarea Tratatului de la Roma.
Eseurile ¹i poeziile vor fi transmise,
pân pe 15 octombrie, prin e-mail, la
adresa simona.andries@mira.gov.ro, sau
prin po¹t, la Institu¼ia Prefectului Municipiului Bucure¹ti, Compartimentul de
Integrare European, Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, Bucure¹ti. Plicurile trebuie s poarte men¼iunea „Pentru
D.L. ||||
Concurs”.
PUBLICITATE

pe scena Circului Globus din Bucure[ti

www.compact.info.ro

4

NA}IONAL

www.compact.info.ro

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

Joi, 27 septembrie 2007

Protestul
restan]ierilor

Educa]ie
prin violen]`
CONCLUZIE Peste 73% dintre
purin¡i consider` c` abuzul
fizic este o practicu de educa¡ie a copiilor. De asemenea, aproximativ 75% din
institu¡iile de învu¡umânt
din Rom#nia sunt afectate
de violen¡u, relev` ultimul
Raport UNICEF pe 2006, citat
de Antena 3. |n plus, din cei
aproximativ 2.000 de copii
ai struzii din toatu ¡ara, mai
pu¡in de 500 truiesc permanent pe struzile capitalei.

Mai mult`
libertate,
\n campanie

Loganul cu num`rul 500.000, la uzina Dacia
MIOVENI Automobilul Logan cu num`rul 500.000
a ie[it, ieri, de pe linia de fabrica]ie a uzinei Dacia
din Mioveni, informeaz` „ProSport”. Loganul cu
num`rul 500.000 este o berlin`, de culoare ro[u
de foc, din seria limitat` „Kiss FM”, în varianta de
echipare Laureate 1.6 MPI, [i este destinat pie]ei
din România. De la lansarea pe pia]`, în anul 2004,
modelul Logan a dat na[tere unei adev`rate game,

DECLARA}IE Rodica Culcer
(foto), directorul Direc¡iei
Itiri a TVR, vrea ca jurnalele
de tiri su se bucure de „o
mai mare libertate” în perioada de campanie pentru
alegerile europarlamentare,
cerând Consiliului Na¡ional al
Audiovizualului su ia musuri
în acest sens. „Ele (n.r.
[tirile) nu ar trebui su aibu,
nici la televiziunea publicu i
nici la televiziunile private,
niciun fel de cumau de for¡u
impusu”, a declarat, pentru
Mediafax, Rodica Culcer.

Con[tientizare
prin teatru
BRA{OV Opt spectacole
de teatru de stradu sunt
organizate, \ncep#nd de
ieri, la Braov, în cadrul unei
campanii de contientizare a
popula¡iei asupra importan¡ei colecturii selective a
deeurilor de echipamente
electrice i electrocasnice.
Spectacolele de teatru de
stradu vor fi sus¡inute de
o trupu din Bucureti, în
Centrul Istoric al Braovului,
respectiv Pia¡a Sfatului.

INFO COMPACT ||||||||||||||

1%
dintre
rom#ni
au donat
s#nge \n
2006

Aproape
1% din
popula£ia
generalv
a României
a donat sânge în
2006, adicv 15 donvri la o mie
de locuitori. Acest procent
acoper` mai pu£in de jumvtate
din cantitatea solicitatv de
unitv£ile sanitare pe parcursul
unui an.
Sursa: Mediafax

constituite în prezent din trei versiuni de caroserie
(berlin`, MCV [i VAN) [i cinci variante de motorizare, din care trei pe benzin` (1.4 MPI, 1.6 MPI [i 1.6
16V) [i dou` diesel (1.5 dCi 70 CP [i 1.5 dCi 85 CP).
Platforma de la Mioveni produce în prezent, zilnic,
930 de automobile Logan, caden]a de fabrica]ie
urmând s` ating` 1.000 de vehicule pe zi, înainte
||||
de sfâr[itul anului.

IA{I - Mai bine de jumtate dintre studen¼ii de la Universitatea
de Medicin ¹i Farmacie din Ia[i
sunt în pericol de a rmâne repeten¼i. Ei sunt revolta¼i c nu au
destul timp la dispozi]ie s-¹i dea
restan]ele ¹i au strâns semnturi
pentru prelungirea perioadei de
reexaminare.
Senatul universit¼ii a pus în
practic o decizie luat în urm
cu doi ani, prin care studen¼ii
care nu au ob¼inut cel pu¼in 12
credite sunt nevoi¼i s repete
anul universitar.
Restan¼ierii au fost lua¼i prin
surprindere ¹i nu sunt pregti¼i
s promoveze câte 3 sau chiar
4 examene, în mai pu¼in de o
sptmân. În cazul în care universitatea nu le va aproba cererea de prelungire a perioadei de
examinare, Universitatea de Medicin ¹i Farmacie din Ia¹i risc
s piard aproape 1.000 de stu||||
den¼i.

Cei mai mul]i rom#ni
s-au \ngr`[at \n vacan]`
Conform unui studiu
realizat \n cadrul
programului ReductoStart,
90% dintre rom#ni s-au
\ngr`[at \n vacan]`, iar
37% dintre ei nu sunt
interesa]i s` renun]e la
surplusul de greutate.
CERCETARE - Un studiu realizat
\n cadrul programului ReductoStart, cel mai amplu program
educa]ional cu privire la riscurile supraponderabilit`]ii [i
obezit`]ii, arat` c` 90% dintre
responden]i au m#ncat \n vacan]` mai mult dec#t \n oricare
alt` perioad` a anului. Studiul
a fost realizat pe un e[antion
de 150 de persoane, dintre
care 85% au fost femei. Dintre
acestea, mai mult de jum`tate
consider` c` perioada cea mai
bun` pentru a sc`pa de kilogramele \n plus este imediat
dup` \ntoarcerea din vacan]`.
Cu toate acestea, 37% dintre
responden]i au declarat c` nu
sunt interesa]i s` renun]e la
surplusul de greutate acumulat
\n concediu. Fie c` sunt doar
1-2 kilograme \n plus fa]` de
greutatea ini]ial`, fie c` este
vorba de mai multe kilograme,

Doar 1 din 10 rom#ni [i-a p`strat greutatea dinaintea vacan]ei
dac` demersurile pentru a sl`bi
\nt#rzie, riscul de a acumula [i
alte kilograme este unul cu at#t
mai mare.
Supraponderabilitatea
[i
obezitatea sunt boli grave ale
societ`]ii moderne, care fac victime \n \ntreaga lume, inclusiv

\n ]ara noastr`. Rom#nia ocup`
un alarmant loc trei printre
]`rile unde bolile cardiovasculare declan[ate de obezitate sunt
principala cauz` a mortalit`]ii.
ReductoStart ofer` sprijin
\n lupta \mpotriva obezit`]ii,
furniz#nd toate informa]iile

necesare pentru identificarea
cauzelor supraponderabilit`]ii
[i obezit`]ii, precum [i a efectelor lor. Pentru a te \nscrie
\n program [i a beneficia de
experien]a medicilor parteneri,
vizita]i site-ul www.reductosMihaela R`ileanu ||||
tart.ro.

Femeile sunt discriminate la munc` TOP DIVERTA JOCURI PC |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STUDIU Rata de ocupare a femeilor pe pia£a muncii este mai micv decât
cea a bvrba£ilor, de i procentul popula£iei feminine este mai mare,
potrivit unui studiu prezentat, ieri, la Bucure ti. Studiul a fost realizat de
Agen£ia Na£ionalv pentru Egalitate de Ianse (ANES) i Centrul Parteneriat
pentru Egalitate (CPE), prin colectarea datelor din cinci jude£e: Boto ani,
Giurgiu, Mehedin£i, Prahova i Svlaj. Potrivit studiului, femeile au i un
nivel de instruire mai scvzut decât cel al bvrba£ilor. Astfel, aproape trei
sferturi dintre femei au cel mult opt clase i numai 3% au absolvit studii
superioare, în timp ce numvrul celor care nu au niciun fel de studii se
situeazv între 5 i 12%. Comparativ, nivelul de instruire al bvrba£ilor este
mai ridicat decât cel al femeilor, 60% dintre ace tia având mai mult de
opt clase, iar 4% studii superioare. Studiul a analizat i domeniile în care
lucreazv femeile i bvrba£ii i s-a constatat cv majoritatea femeilor activeazv în adminsitra£ie publicv, învv£vmânt, svnvtate [i asisten£v socialv,
||||
adicv domeniile cel mai pu£in remunerate în România.

V#nz`ri \n perioada 1 – 24 septembrie
Loc
Joc
1.
2
3.
4.
5.
6.
7
8.
9.
10.

World Of Warcraft
Wow Burning Crusade
The Sims 2
Star Craft + Broodwar
FIFA 07
Civilization IV
Ice Age 2 PC
Harry Potter Order Phoe
Sims 2 Pets
Nfs Carbon
Clasament realizat de

ECONOMIE
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3,38 LEI

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

2,39 LEI

Vedetele auto ale Europei
Volkswagen Golf [i Opel
Astra au fost cele mai bine
v#ndute modele \n Europa
\n luna august a acestui an.
Golful a fost ales de 23.000
de cump`r`tori europeni, iar
Astra a \nregistrat v#nz`ri de
peste 23.000 de unit`]i.
STATISTICI - Dup` Volkswagen
Golf, care a atins 27.704 de unit`]i
v#ndute \n ]`rile europene, [i Opel
Astra, cu 23.240 de ma[ini, s-a
strecurat pe podiumul european
o ma[in` francez`. Peugeot 207
a \nregistrat 22.701 de modele
v#ndute \n luna lui Gustar, reiese
din datele Asocia]iei Constructorilor Europeni de Automobile
(ACEA), citate de NewsIn.
Opel Corsa a ocupat locul patru \n clasamentul ACEA, iar cele
20.062 de unit`]i v#ndute, luna
trecut`, au plasat modelul Renault
Clio pe pozi]ia a cincea.

4,82 LEI 1 franc elve]ian
1,34 LEI 1 dolar canadian
0,20 LEI 1 gram de aur

BILAN} - Peste 1,4 milioane de rom#ni
au ajuns la magazinul retailerului
suedez de mobil` IKEA, la [ase luni
de la intrarea pe pia]a autohton`.
Reprezentan]ii retailerului au declarat,
ieri, c`, \n intervalul respectiv, magazinul din B`neasa a \nregistrat v#nz`ri
de circa 40 de milioane de euro.
Din martie p#n` \n 21 septembrie,
rom#nii au cump`rat \n jur de 4,6
milioane de produse. Piesa de mobilier care s-a bucurat de cel mai mare
succes a fost biblioteca Billy (foto),
care s-a v#ndut \n aproximativ
||||
9.000 de exemplare.
PUBLICITATE

Americanii au dou` reprezentante \n top zece, Ford Focus,
cu 19.530 de ma[ini v#ndute pe
B`tr#nul Continent, [i modelul
Fiesta, cu 18.433 de unit`]i comercializate. Ele ocup` locurile [ase, respectiv opt, \ntre ele instal#ndu-se
automobilul Volkswagen Polo. Pe
ultimele dou` locuri s-au calificat
Volkswagen Passat [i reprezentata

italian`, Fiat Punto.
Ma[inile germane domin` \n top
zece cu cinci ma[ini, urmate de cele
franceze [i cele americane, care au,
fiecare, c#te dou` reprezentante,
iar italienii au un singur model.
|n total, \n Europa s-au v#ndut,
\n luna august, 952.000 de ma[ini,
cu 2,5% mai multe fa]` de aceea[i
Otilia Cristea ||||
lun` din 2006.

VW Golf
Opel Astra
Peugeot 207
Opel Corsa
Renault Clio
Ford Focus
VW Polo
Ford Fiesta
VW Passat
Fiat Punto

27.704
23.240
22.701
21.122
20.062
19.530
18.771
18.433
17.746
17.094
Sursa: ACEA

TOP 5 CARDURI DE CREDIT ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAE
DAE
PERIOADA
DOB^ND~
DOB^ND~
CUMP~R~TURI NUMERAR DE GRA}IE CUMP~R~TURI NUMERAR

1. Banca Transilvania - Mastercard Credisson
2. Banca Transilvania - Credisson Visa
3. OTP Bank - Mastercard
4. BCR - Praktiker Mastercard
5. BCR - Univers’All Mastercard

21,99%
21,99%
22,60%
22,81%
22,81%

22,38%
22,38%
25,29%
24,05%
24,05%

55 zile
55 zile
45 zile
50 zile
50 zile

25%
25%
20%
21%
21%

25%
25%
20%
21%
21%

Carduri de credit, ordonate dup` DAE, pentru cump`r`turi; tipul cardului – co-branded; moneda – lei.
DAE este calculat` pentru un credit de 2.000 de lei
Surs`: www.finzoom.ro
PUBLICITATE

Octombrie aduce
un nou val
de scumpiri
PRE}URI Luna viitoare va aduce
rom#nilor un nou val de scumpiri,
de la lapte, la p#ine, p#n` la gaze
naturale, relateaz` Realitatea TV.
Astfel, lactatele se vor scumpi, din 15
octombrie, cu aproximativ de 5%, \n
timp ce reprezentan]ii industriei de
panifica]ie anun]` o cre[tere a pre]ului
p#inii de 10%, ca urmare a scumpirii
gr#ului. „Pre]ul gr#ului a crescut \n
acest an de trei ori. Dac` anul trecut
era 110 euro, anul acesta a s`rit de 350
de euro”, a declarat Aurel Popescu,
pre[edintele ROMPAN. De asemenea,
factura la gaze va fi mai „grea” cu
cel mult 4% de la 1 octombrie. Nici
uleiul nu scap` de major`ri, acesta se
va scumpi pe m`sur` ce cre[te pre]ul
||||
energiei electrice [i cel al gazelor.

Leasing auto: aprobare doar cu buletinul
Prin

MOTOR INVEST

 Finan]are rapid`

 Promptitudine

La orice fel de venituri: aprobat

Ma[ini livrate \n maxim 5 zile

 1500 euro
Dac` ai acest avans, garant`m finan]area
MOTOR INVEST
Bucure[ti: B-dul Iuliu Maniu, nr. 8A, zona Militari, sector 6
Tel.: 031.229.2000, Fax: 031.229.2004, Mobile: 0788.145.280 (Zapp), 0728.111.001
(Vodafone), 0728.111.002, 0728.111.003, 0728.111.004

2,04 LEI
2,37 LEI
56,24 LEI

1,4 milioane de vizitatori IKEA

V^NZ~RILE DE MA{INI
DIN LUNA AUGUST |N EUROPA
Model
Unit`]i

NUME
PRODUS

5
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Alarmu falsu cu Madeleine

Cafeaua nu merge
cu paracetamol
SUA Oamenii de tiin¡u
americani ne sfutuiesc su nu
amestecum paracetamolul
i cafeaua, relateazu Daily
Mail. Medicii care au fucut
studiul sus¡in cu amestecul
dintre cafea i substan¡a
activu din paracetamol creeazu o toxinu care afecteazu
grav ficatul i poate provoca
moartea.

MAROC - Feti¼a fotografiat de
o turist spaniol, care sus¼ine c aceasta este Madeleine
McCann, e, de fapt, un copil
de origine marocan, relateaz AFP. Informa¼iile au venit
de la un fotograf al agen¼iei de
pres franceze, care s-a întâlnit, ieri, cu prin¼ii ¹i cu feti¼a
surprins de aparatul foto.
Detectivii angaja¼i s o gseasc pe Madeleine (foto medalion) au primit, mar¼i, o poz
cu o feti¼, vzut de turista
spaniol Clara Torres, la nord
de Maroc. Fotografia, fcut la
sfâr¹itul lui august, arat cum
feti¼a este purtat în spate de
o btrân marocan. „Asemnarea cu Madeleine este uimitoare”, a declarat Torres, la un
post de radio spaniol. Turista
spaniol s-a hotrât s trimit
instantaneul (foto mare) Poli¼iei, dup ce a citit în pres c
exist deja doi martori care sus¼in c au vzut-o pe micu¼, în
Maroc, la câteva zile dup dispari¼ie. Torres a fost surprins
c un copil blond, european, ar
umbla în spatele unor cltori
marocani. Bianca St`nescu ||||

VIETNAM Fondul mondial pentru naturu (WWF) a
anun¡at, ieri, cu au fost
descoperite 11 noi specii de
animale i plante, în Vietnam, informeazu AFP. O specie ciudatu de arpe (foto),
fluturi, orhidee i alte soiuri
de plante au fost descoperite de cercetutori, în zone
greu acccesibile. Specialitii
spun cu acestea pot oferi, în
continuare, surprize.

Premierul ungar,
la Parchet

Foto: Rompres

Fotografia cu feti£a
blondv din Maroc, care
a fvcut, ieri, înconjurul
lumii, a fost o alarmv
falsv. Britanica de patru
ani, dispvrutv în luna
mai, în Portugalia, a fost,
se pare, confundatv cu un
copil marocan.

Noi specii
de animale

Dispari¡ia nu a fost \nc` elucidat`
ACUZAKII Primul martor care sus£ine cv a vvzut-o pe Madeleine,
în Maroc, a fost un turist norvegian, Mari Pollard. Acesta crede i
acum cv a zvrit-o pe micu£v, în luna mai, înso£itv de un bvrbat,
într-o benzinvrie marocanv. Pvrin£ii fetei, Kate i Gerry McCann,
au fost interoga£i pe 7 septembrie, de cvtre Poli£ia judiciarv
din Portugalia, fiind bvnui£i de ucidere din culpv i ascunderea
cadavrului lui Maddie. Datoritv lipsei de probe, ace tia au pvrvsit
£ara câteva zile mai târziu i s-au întors în Anglia pentru a continua cvutvrile copilului.

BUDAPESTA Premierul Ungariei, Ferenc Gyurcsany, a
fost audiat, în noaptea de
mar¡i spre miercuri, în cazul
unei deturnuri de fonduri,
relateazu AFP. Janos Zuschlag, membru al Partidului
Socialist, din care face parte
i premierul, este suspectat
de crearea unor funda¡ii
fictive, în scopul primirii de
subven¡ii de la stat.

WASHINGTON Preedintele
american George W. Bush
are nevoie de ajutor pentru
a-i pronun¡a numele lui
Nicolas Sarkozy, relateazu
Reuters. Bush s-a adresat,
mar¡i, Adunurii Generale a
ONU, ajutat de un prompter,
pe care era proiectatu i pronun¡ia foneticu a numelor
unor ]uri i lideri mondiali.
Printre acetia, se numuru
preedintele Fran¡ei, Nicolas
Sarkozy, care îi este prieten.

Bipurile fac furori
pe continentul african

Foto: Mediafax

George W. Bush,
probleme la citit

Camilla are statuie de cearu
LONDRA - Replica în cear a Camillei, so¼ia prin¼ului Charles al Marii
Britanii, a fost dezvelit, recent, la celebrul muzeu Madame Tussauds
din Londra. Aceasta se afl în zona rezervat familiei regale, la trei
||||
metri distan¼ de statuia prin¼esei Diana.

STUDIU - Bipurile sunt o practic des întâlnit printre africani,
fiind un fenomen care le d bti
de cap companiilor de telefonie
mobil, relateaz Reuters.
Un cercettor de la Microsoft
a realizat, recent, un studiu, dezvluind câteva reguli din aceast
„art”. Jonathan Donner arat c
între 20 - 30% dintre apelurile
din Africa dureaz doar o jumtate de secund.
Unele companii africane de
telefonie mobil au luat deja msuri de prevenire, creând un serviciu prin care po¼i trimite, gratuit sau la un pre¼ mai mic, mesajul
„Sun-m înapoi”.

De¹i au fost realizate pentru
¼rile africane, regulile de mai jos
sun familiar ¹i pentru România. ||||

Reguli de urmat
 Po£i sv îi dai bip cuiva dacv
nu mai ai credit, dacv tii cv
î i permite sv te sune.
Nu da bipuri încontinuu.
Douv apeluri sunt de ajuns.
Fii eficient! Stabile te coduri cu prietenii tvi.
Nu da niciodatv bip dacv ai
de gând sv ceri o favoare.
Dacv e ti bvrbat, sunv-£i
iubita. Dacv îi dai bip, o s`
pari un zgârcit.

Fotbalitii gay, la primul mondial latino-american

Foto: Mediafax

Tinerii nem¡i,
educa]i cu for]a
GERMANIA Un dispozitiv de alungare a tinerilor
gulugioi ar putea fi folosit
în Germania, relateazu
„Deutsche Welle”. Aparatul
„The Mosquito” func¡ioneazu ca un fluier de dresare a
câinilor, emi]ând sunete de
înaltu frecven¡u, pe care numai tinerii sub 25 de ani le
pot auzi. În Anglia i Sco¡ia,
unde dispozitivul este deja
folosit, existu discu¡ii legate
de înculcarea drepturilor
omului.

Joi, 27 septembrie 2007

Fanii pot sv î i cumpere figurine cu jucvtorii care danseazv
tango i se svrutv

BUENOS AIRES - Fotbali¹tii homosexuali din întreaga lume vor
juca pentru prima dat în America
Latin, transmite Reuters. Campionatul Mondial de fotbal pentru gay
este organizat, anul acesta, în Buenos Aires, unde se vor aduna 28 de
echipe. Competi¼ia se afl la cea
de a 16-a edi¼ie, dar este pentru
prima oar organizat într-un ora¹
atât de „gay-friendly” din America Latin`. Buenos Aires este unul
dintre punctele de atrac]ie pentru homosexuali, fiind diferit de
America Latin tradi¼ionalist ¹i
„macho”. Edi¼ii anterioare au fost
organizate în Boston, San Francisco, Copenhaga, Chicago, Sydney,
||||
Amsterdam ¹i Londra.

Foto: Mediafax
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La Buenos Aires, dragostea e în teren. În fotografie, un fotbalist
chilian i un american se svrut` p`tima[
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16-IMI DE FINAL~
IERI
FC S`cele
Concordia Chiajna
Mure[ul Deva
ACU Arad
Tricolorul Breaza
FC Baia Mare
CS S`n`tatea Cluj
„U” Cluj
FC Bra[ov
FCM Bac`u

-

CFR Cluj
O]elul
Poli Ia[i
Dacia Mioveni
Gloria Buz`u
Urziceni
UTA
FC Vaslui
Gloria Bistri]a
Steaua

0-3
0-6
2-3
0-2
0-1
1-4
1-0
3-0
1-0
0-4

(0-1)
(0-3)
(2-1)
(0-1)
(0-1)
(1-2)
(1-0)
(1-0)
(0-0)
(0-1)

AZI
15.30
FCM Bac`u II - Rapid
16.15
Pandurii - U. Craiova
Antena 1
20.30
Progresul - Dinamo
Antena 1
Echipele scrise cu bold s-au calificat \n optimile de final`.
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Tudor este cap
de list`
ARBITRII Federa¡ia Românu de Fotbal a trimis, ieri,
propunerile Comisiei Centrale
a Arbitrilor, din cadrul FRF,
pentru listele FIFA, pe anul
2008, Alexandru Tudor fiind
primul în clasament. Al`turi
de Tudor, pe list` mai sunt, \n
ordine: Cristian Balaj, Augustus
Constantin, Alexandru Deaconu, Sorin Corpodean, Ovidiu
Ha¡egan, Aurelian Bogaciu,
Teodor Cruciunescu, Marius
Avram [i Mugurel Drugunescu.
Listele cu propuneri trimise la
FIFA sunt în ordine valoricu.
FRF a precizat cu FIFA va stabili
componen¡a finalu a listelor de
arbitrii.

T`n`sie va lupta
pentru titlul
continental

ar fi o garan¡ie pentru ea”,
a declarat Stoica. Mariana
Bitang a pregutit-o pe Cutulina
Ponor pentru Mondialele de la
Stuttgart, unde gimnasta s-a
clasat doar pe pozi¡ia a patra
la bârnu.

48 de rom#ni
la Special Olympics
REPREZENTARE Directorul
na¡ional Special Olympics, Cristian Ispas, a anun¡at, ieri, cu
România va fi reprezentatu la
Jocurile Mondiale de Varu Special Olympics de la Shanghai
de cea mai mare delega¡ie de
pânu acum, formatu din 48 de
sportivi i antrenori. România
va participa la ase discipline
sportive de la Jocurile Mondiale: atletism, baschet unificat
(sportivi cu i f`r` dizabilitu¡i
intelectuale vor juca în aceeai
echipu), gimnasticu, bocce
(sport cu bile, asem`n`tor
cu petanque ), fotbal i tenis
de masu. Delega]ia Rom#niei
va pleca, azi, spre locul de
desf`[urare al competi]iei.

Foto: Mediafax

Gerets la OM

BOX Pugilistul Sorin Tunusie
(foto) a declarat, ieri, înainte
de plecarea în Spania, unde
îl va întâlni pe Karim Quibir
Lopez pentru titlul european l
profesioniti al categoriei coco
(53,525 kg), cu nu va face România de râs. „Merg su îi dau o
lec¡ie de box spaniolului. Nu îl
subestimez, dar mu simt foarte
pregutit i dupu ce am vuzut
caseta cu unul dintre meciurile lui pot spune cu îi sunt
superior la mai multe capitole.
Quibir Lopez are multe victorii
prin KO, dar mul¡i adversari au
fost modeti”, a spus Tunusie.
Gala \n care va lupta rom#nul
va avea loc m#ine [i va fi
televizat`, \n direct, de Sport.ro
(ora 21.30).

„Ponor s` continue
cu Bitang”
GIMNASTIC~ Adrian Stoica,
Preedintele Federa¡iei Române de Gimnasticu, a declarat,
ieri, cu le-a sfutuit pe Mariana
Bitang i pe Cutulina Ponor su
continue colaborarea pânu la
Jocurile Olimpice de la Beijing.
„Ponor s-a antrenat foarte
bine înainte de Mondiale. Din
pucate, în timpul concursului
a avut emo¡ii mai mari decât
era necesar. Eu cred cu, furu
discu¡ie, continuarea colaborurii cu Mariana Bitang ar
fi beneficu pentru Cutulina i

NUMIRE Belgianul Eric Gerets
a fost numit în func¡ia de
antrenor al forma¡iei Olympique Marseille, în locul lui
Albert Emon, a anun¡at clubul
francez pe site-ul suu oficial.
Gerets, în vârstu de 53 de ani,
este al doilea antrenor belgian
la OM, dupu celebrul Raymond
Goethals, cu care Olympique
a câtigat Liga Campionilor în
1993. El va semna un contract pe douu sezoane, va fi
prezentat ast`zi i va veni furu
secund sau preparator fizic,
condi¡ie impusu de conducutorii constrâni su limiteze
cheltuielile.

C#t cost` biletele la
Rapid – Nürnberg
PRE}URI FC Rapid a anun¡at,
ieri, pe site-ul suu oficial, cu
pre¡urile biletelor la meciul
de pe teren propriu cu FC
Nürnberg, programat \n 4
octombrie, în mana secundu
a turului întâi al Cupei UEFA,
sunt cuprinse între 10 i 150 de
lei. Cele mai ieftine bilete, de
10 lei, vor fi puse în vânzare la
peluza a II-a i vor fi destinate
membrilor Ligii Suporterilor
Rapiditi. Tot la peluza a II-a
vor fi comercializate i bilete
de 15 lei. Un bilet la tribuna I
va costa 30 de lei, iar unul la
tribuna zero 150 de lei. Biletele
vor fi puse în vânzare m#ine,
la ora 10.30, la casele de la
Stadionul „Giuleti-Valentin
Stunescu”.

SPORT
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Cristian Chivu, nominalizat
pentru premiul FIFPro
APRECIAT - Se apropie momentul
recunoa[terii meritelor fotbalistice din acest sezon, iar Cristian
Chivu (foto) are [ansa lui, al`turi
de al]i 54 de fotbali[ti, de a c#[tiga
un trofeu. Funda[ul lui Inter Milano a fost nominalizat pentru
c#[tigarea premiului FIFPro, premiul Federa¼iei Interna¼ionale a
Juctorilor Profesioni¹ti de Fotbal.
Chivu are o companie select` pe
aceast` list` cu nominaliz`ri, fiind

pus al`turi de Ronaldinho, Kaka
(care este favorit [i la c#[tigarea
Balonului de Aur – acordat de
„France Football”), Drogba, Henry sau Messi. Sezonul trecut,
Ronaldinho a fost desemnat juctorul anului de c`tre FIFPro,
în timp ce echipa ideal a fost
urmtoarea: Buffon - Thuram,
Cannavaro, Terry, Zambrotta Pirlo, Zidane, Kaka - Eto’o, Henry,
||||
Ronaldinho.

Foto: Mediafax
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To]i granzii la DNA
Dup` ce Gigi Becali [i
George Copos au vizitat
Direc]ia Na]ional`
Anticorup]ie (DNA), ieri a
venit r#ndul dinamovistului
Borcea s` fie citat de
aceast` institu]ie.
Procurorii ancheteaz`
mai multe transferuri de
juc`tori, Borcea fiind vizat
\n cazul „Mutu la Inter”.
DINAMO - Nu le ajungeau
„c#inilor” problemele cu fanii
[i rezultatele modeste din acest
\nceput de sezon. Acum au probleme [i cu DNA-ul, care l-a citat, ieri, pe directorul general al
clubului, pentru a-[i vedea dosarul. |n locul lui Borcea, la sediul
institu]iei s-a prezentat avocatul
s`u, care \ns` n-a putut vedea
con]inutul dosarului. „Vom stabili o alt dat cu procurorii. Trebuie s vd dosarul ¹i s ¹tiu în
ce calitate este chemat clientul
meu”, a adugat Cristian S#rbu,
ap`r`torul lui Borcea. DNA deruleaz o anchet privind transferurile de fotbali[ti în perioada
1990 - 2006, printre cazurile
anchetate fiind [i transferul de
la Dinamo la Inter Milano al lui
Mutu. Conform unor informa¼ii

Foto: Rompres
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|n ianuarie 2000, Cristian Borcea (\n st#nga) i impresarul Ioan
Becali au negociat cu Inter Milano transferul lui Mutu \n Italia
aprute în presa italian, Mutu
ar fi fost transferat de la Dinamo
la Inter în schimbul a ¹ase milioane de dolari, cu 3,9 mai mult
decât apare în documentul de
transfer aflat în posesia gruprii
din Toseaua Ttefan cel Mare. Pe
actul de transfer, prezentat de
Dinamo, din partea „c#inilor” au
semnat Cristian Borcea [i Vladimir Cohn. Ciprian Voiculescu ||||

Nu l-au lucrat pe Rednic
DEZMIN}IRE Andrei Mvrgvritescu a negat faptul cv jucvtorii ar fi
avut vreo legvturv cu plecarea lui Mircea Rednic de la Dinamo,
informeazv site-ul oficial al clubului. „Asta numai în pres` a apvrut! Mircea Rednic nu a declarat niciodatv a a ceva! Noi nu ne-am
dus niciodatv la conducere sv ne plângem de Rednic. Crede£i cv
am vrut sv pierdem deliberat meciuri, bani i prestigiu, numai ca
sv plece antrenorul?”, a spus Mvrgvritescu.

Zenga: „Vrem
s` c#[tig`m”
CUP~ Antrenorul dinamovi[tilor
a declarat cv Dinamo va trata
cu toatv seriozitatea meciul cu
Progresul, din 16-imile Cupei
României, deoarece câ tigarea acestei competi£ii reprezintv unul dintre obiectivele
„c#inilor”. „Ne a teaptv un meci
pe care îl vom trata cu toatv
seriozitatea. Vrem sv câ tigvm
pentru cv ne a teaptv apoi douv
meciuri foarte importante, la
Cluj i returul cu Elfsborg”, a
declarat Walter Zenga. Dinamo
joacv în compania Progresului,
\n aceast` searv, de la ora
20.30, pe Stadionul Na£ional
„Lia Manoliu”. Meciul va fi
transmis, \n direct, de Antena 1.

Cu g#ndul la Chelsea, Marco Van Basten
a f`cut lotul pentru Constan]a
ADVERSAR - Selec¼ionerul echipei
Olandei, Marco van Basten (foto),
a anun¼at lotul lrgit pentru partidele cu România ¹i Slovenia, ce
se vor disputa pe 13, respectiv 17
octombrie, acesta cuprinzând 27
de juctori, informeaz site-ul
knvb.nl.
Din lotul pentru cele dou meciuri vor lipsi Ibrahim Afellay ¹i
Denny Landzaat, din cauza unor
accidentri. De asemenea, mijloca¹ul Wesley Sneijder ¹i atacantul Robin van Persie vor absenta
de la partida contra na¼ionalei
României, din cauza cumului
de cartona¹e galbene. Din lista
anun]at` de Van Basten nu lipsesc

Van der Sar, Seedorf, Huntelaar,
Kuyt, Van Persie sau Van Nistelrooy. Lotul definitiv al olandezilor
va fi anun¼at pe 5 octombrie, de
acela[i Van Basten, care este curtat insistent de c`tre Chelsea.
Potrivit cotidianului „The
Sun”, Roman Abramovici i-a f`cut
acestuia o ofert` de a prelua clubul londonez, la recomandarea
directorului tehnic al lui Chelsea,
Frank Arnesen. Chiar dac` Van
Basten nu confirm` oferta, el a
stat în spatele lui Abramovici la
meciul lui Chelsea cu Manchester
United, disputat duminic, pe stadionul „Old Trafford” ¹i pierdut
de Chelsea, cu scorul de 0-2. ||||
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Steaua, la pas
CUPA ROM^NIEI - Cu echipa
complet remaniat` din cauza
accident`rilor, dar [i a dorin]ei lui
Pedrazzini de a menaja unii titulari, Steaua a c#[tigat pe gre[elile
gazdelor, un meci care p`rea
dificil la prima vedere. Prima repriz` a fost oarecum echilibrat`,
gazdele rat#nd deschiderea scorului prin Cojocaru (35’, [ut care
a ocolit vinclul por]ii lui Cernea),
dar Steaua a fost cea care a intrat
cu avantaj la cabine.

Zaharia cel cu lipici la gol
|n minutul 38, Zaharia a dejucat pasul la ofsaid al b`c`uanilor
[i l-a executat sec pe Manea, al
c`rui nume merit` re]inut. Acest
portar a f`cut cadou golul doi al

Stelei, pas#nd la B`doi, acesta
reu[ind cea mai simpl` pas` de
gol, spre Zaharia, care a[tepta
singur cuc balonul \n careul gazdelor (56’). Patru minute mai
t#rziu, naivitatea divizionarei B
s-a f`cut din nou sim]it`, aceasta
oferind un penalty vicecampioanei Rom#niei (cel faultat a fost
Surdu). Badea a tras la vinclu,
face 3-0, iar Pedrazzini \[i permite s`-l introduce` \n teren pe
V#tc`, \n locul lui Cernea. P#n`
la final, Zaharia a mai dejucat o
dat` jocul la ofsaid al Bac`ului
(84’), iar Steaua, cu multe rezerve, merge mai departe \n Cup`, o
competi]ie \n care n-a mai triumfat din 1999.
Ciprian Voiculescu ||||

FCM BAC~U 0:4 STEAUA
LA PAUZ~: 0-1 STADION: „Municipal” SPECTATORI: 8.000
AU MARCAT: Zaharia (38’, 56’, 84’), V. Badea (61’ din penalty)
FCM BAC~U: Manea – Taban, Keleman, Mavriche (Botezatu 39’),
Vraciu – Cojocaru, M. T`nas`, David, Dob#rceanu (Marin 58’)
– Banu (Boghian 62’), Geam`n. Antrenor: Cristi Popovici.
STEAUA: Cernea (V#tc` 67’) – Golanski (Surdu 34’), Ninu, Baciu,
Emeghara – B`doi, Bicfalvi (Rada 59’), Cristocea - Neaga, Zaharia,
V. Badea. Antrenor: Massimo Pedrazzini.
ARBITRU: Alexandru Tudor

Foto: Rompres

Echipa din Ghencea s-a calificat \n optimile de final` ale
Cupei Rom#niei, dup` victoria ob]inut` asear`, scor 4-0,
pe terenul lui FCM Bac`u. Victoria a venit gra]ie triplei lui
Zaharia (38’, 56’, 84’) [i golului din penalty marcat de Vali
Badea (60’).

Vali Badea (primul din dreapta) [i Zaharia au umplut cu goluri plasa b`c`uanilor

8.000 de pachete v#ndute
LIGA CAMPIONILOR FC Steaua a vândut peste 8.000 de pachete pentru
meciurile din grupa H a Ligii Campionilor, a declarat, ieri, Valeriu Argvsealv, pre edintele Consiliului de Administra£ie al clubului
bucure tean. Pachetele pentru cele trei meciuri din Ghencea, pe care
Steaua le va juca \n Liga Campionilor, costv 210 lei la Peluze, 400 lei
la Tribuna II, 600 lei - Tribuna I, 900 lei - Tribuna 0 i 1.200 lei la
Fotolii. În zilele de 30 septembrie i 1 octombrie, Steaua va scoate la
vânzare biletele rvmase pentru partida cu Arsenal, programatv pe 2
octombrie, programul caselor fiind duminicv, între orele 12.00 - 16.00
i luni, între 12.00 - 20.00. Biletele cost`: Peluze - 100 lei, Tribuna II
- 200 lei, Tribuna I - 300 lei, Tribuna 0 - 400 lei i Fotolii - 500 lei.

Foto: Rompres

Rezultat onorabil \mpotriva campioanei lumii

„Tricolorii“ (\n galben) nu s-au ferit de contactele fizice cu gazdele

INFO COMPACT |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

10.000.000 £
este salariul anual
propus antrenorului
Jose Mourinho
Oferta a venit din partea [eicului
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum,
care dore[te s`-l instaleze pe portughez
la c#rma selec]ionatei Emiratelor Arabe
Unite.
Sursa: „Daily Mirror“

HANDBAL - Na]ionala masculin`
a Rom#niei a pierdut, asear`, scor
28-31 (16-16), \n fa]a Germaniei,
\ntr-un meci amical disputat la
Wetzlar. Cu Aihan Omer la primul meci pe banca reprezentativei noastre, Rom#nia a jucat de la
egal la egal cu de]in`torii en-titre
ai titlului mondial, pe care i-au
surprins tactic juc#nd cu doi coordonatori \n teren. Chiar [i f`r`
[ase handbali[ti care au cucerit
titlul suprem, nem]ii constituie
o forma]ie redutabil`, pe care
combina]iile \n vitez`, aerienele
[i arunc`rile precise alor no[tri a
]inut-o \n [ah zeci de minute. Cu
ceva ajutor din partea arbitrilor,
nem]ii s-au desprins cu greu, \n
ultimele [apte minute ale meciului. La final, spectatorii au aplaudat ambele echipe, Rom#nia
demonstr#nd prin jocul prestat
c` are valoarea necesar` pentru a
se califica la Campionatul Mondial din 2009, din Croa]ia. C.V. ||||

Una OK, alta KO
TENIS Jucvtoarea de tenis Raluca Ioana Olaru s-a calificat,
ieri, în turul doi al turneului
de la Guangzhou, dup` ce a
\nvins-o pe Lourdes Dominguez Lino (Spania), cu scorul de
6-2, 6-4. Olaru o va \nt#lni \n
actul secund pe chinezoaica Zi
Yan. O alt` rom#nc`, Sorana
C\rstea, prezent` pe tabloul
principal de la Luxemburg, a
pierdut \n prima rund` \n fa]a
fran]uzoaicei Tatiana Golovin,
scor 3-6, 1-6. În urma acestui
rezultat, Cîrstea a ob£inut un
punct WTA i un cec în valoare
||||
de 3.855 de dolari.

Becali, ironizat
PUBLIC Steaua a fost înso£itv la
Bacvu de circa 200 de fani, care,
\mpreunv cu galeria gazdelor,
au scandat numele lui Gheorghe Hagi. Galeria bvcvuanv a
amendat îndepvrtarea lui Hagi
de la Steaua, printr-un banner
cu mesajul „Regele demisioneazv i ciobanul antreneazv”.

PUBLICITATE

GRUPUL {COLAR DE ARTE {I MESERII
AL COOPERA}IEI
ME{TE{UG~RE{TI „SPIRU HARET” BUCURE{TI
Str. Ec. Cez`rescu nr. 47, Sector 6;
Tel./Fax 316.61.95; 316.61.96
Cea mai mare unitate de \nv`]`m#nt preuniversitar
din Rom#nia, autorizat` de Ministerul Educa]iei [i
Cercet`rii, organizeaz` \nscrieri pentru:
LICEU CLASA A IX-A ZI - GRATUIT!
- Tehnician \n activit`]i economice
- Tehnician mecatronist (stagii de preg`tire \n
Germania)
LICEU – RUTA S.A.M. (ZI {I F.R.) – cu sau f`r` examen
de capacitate
- Tehnician gastronom*
- Organizator banqueting*
- Coafor stilist*
* Stagii de preg`tire [i burs` \n Cipru [i Germania

S.A.M., NIVELUL I {I II – ZI {I SERAL
- Frizerie – Coafur` - Manichiur` - Pedichiur`*
- Osp`tar (chelner) \n unit`]i de alimenta]ie*
- Buc`tar*
- Optician montator aparatur` optico-mecanic`
- Mecanic auto
- Tinichigiu vopsitor auto
- Lucr`tor \n construc]ii
* Stagii de preg`tire [i burs` \n Cipru [i Germania

{COAL~ POSTLICEAL~ (ABSOLVEN}I DE LICEU, CU SAU F~R~
DIPLOM~ DE BACALAUREAT)
- Tehnician optometrist
- Tehnician maseur
- Cosmetician
- Stilist
- Maistru electromecanic auto
- Maistru construc]ii civile, industriale [i agricole

10

PEOPLE

www.compact.info.ro

BLITZ ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halle Berry,
amenin]at` cu moartea
Actri¡a americanu HALLE BERRY,
care la începutul lunii septembrie
a anun¡at cu este însurcinatu în
trei luni, a fost nevoitu su-i angajeze câteva gurzi de corp, dupu
ce a primit amenin¡uri rasiste la
adresa copilului suu nenuscut,
informeazu mirror.co.uk. Vedeta
a primit mai multe scrisori de
amenin¡are anonime pe adresa
locuin¡ei sale din Los Angeles.

PE SCURT |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Pet Shop Boys vor s` se distreze
în cluburile bucuretene
CURIOZITATE - Neil Tennant ¹i
Chris Lowe, cei doi membri ai
trupei Pet Shop Boys, vor ajunge la Bucure¹ti, pe 17 octombrie,
cu dou zile înainte de concertul pe care îl vor sus¼ine la Sala
Palatului din capital. Duoul
britanic s-a artat interesat de
via¼a de noapte a Bucure¹tiului de care inten¼ioneaz s se
bucure din plin. Cei doi ¹tiu câteva lucruri despre România,
întrucât sunt prieteni cu Angela
Gheorghiu.
Potrivit organizatorilor, trupa
va cânta în jur de dou ore la Bucure¹ti, iar playlistul concertului
include 30 de piese. Pre¼ul biletelor se situeaz între 50 ¹i 500 de
lei. Biletele pot fi cumprate de
la casa de bilete a Slii Palatului,

Helen Mirren, aluturi de Brad Pitt
într-un thriller politic

magazinul Muzica, re¼eaua Carrefour, TNB, Teatrul de Comedie,
Teatrul Nottara, sta¼iile de metro

„Vreau su regizez o
comedie romanticu”

HELEN MIRREN, Robin Wright Penn i Rachel McAdams se vor alutura actorilor BRAD PITT i Edward Norton într-un thriller politic,
„State of Play”, inspirat din serialul de televiziune englezesc cu
acelai titlu, informeazu variety.com. Rachel McAdams va juca
rolul unui reporter de ziar care investigheazu moartea amantei
unui membru al congresului american, în timp ce Mirren va juca
rolul editorului extrem de dur al publica¡iei.

Mihaela Rvdulescu poate fi vvzutv, începând de mâine,
pe marile ecrane, în horrorul american „Se credea un
Picasso”. Aflatv la primul rol într-un film strvin, vedeta
Antenei 1 a fost extrem de impresionatv de experien£a
americanv.


Ast`zi apare „Totul pentru mama mea”
|ncep#nd de ast`zi portofoliul revistelor
marca Ringier se \mbog`]e[te cu un nou titlu
- „LIBERTATEA PENTRU FEMEI. TOTUL PENTRU
MAMA MEA”. Con¡inutul editorial acoperu toate etapele prin care trece o mamu, de la conceperea copilului pânu la primul an de coalu.
Articolele revistei sunt completate de sfaturile
unor speciali[ti în domeniu: medic pediatru,
psiholog, nutri¡ionist, logoped etc.


„Cei mai r`i”, pe Discovery Channel
Discovery Channel \i poart` pe telespectatori \ntr-o incursiune \n
mintea celor mai necru]`tori [i mai cumpli]i criminali, prezent#nd
premiera serialului documentar „CEI MAI R~I”, \ncep#nd din 2
octombrie, de la ora 22.00. |n aceast` serie, Dr. Michael Stone,
de la Universitatea Columbia, prezint` „Scara R`ului”, pentru
a ierarhiza [i m`sura gradul de r`utate al unora dintre cei mai
renumi]i criminali.


Chaka Khan revine dup` zece ani
Veterana muzicii R&B, CHAKA KHAN, a lansat
primul album din ultimii zece ani, ce cuprinde, printre altele, coveruri dupu Prince,
Joni Mitchell i Jimi Hendrix, transmite
Reuters. Albumul prezintu atât piese originale, cât i coveruri dupu piese precum „Sign O’
the Times” a lui Prince, „Castles Made of
Sand” a lui Hendrix i „Ladies Man” - Joni
Mitchell.




Oana Roman prezint` „Esentze” la B1 TV
OANA ROMAN va prezenta, \ncepând din 29
septembrie, de la ora 16.00, noul format al
emisiunii „Esentze”. Aluturi de un invitat de
marcu din zona showbizului, ea va încerca su
comenteze evenimentele suptumânale din
zona beauty/fashion, s` aduc` \n prim-plan
tendin¡e i sfaturi primite de la specialitii în
domeniu health&beauty. În prima edi¡ie, Oana
Roman va sta de vorbu despre modu, stil de
via¡u i carieru cu Maria Marinescu.

Foto: Cristian Simion

CinemaPRO trimite cinefilii la Roma
Spectatorii CINEMAPRO pot petrece patru zile la Roma i pot
câtiga douu bilete la festivalul de film din capitala italianu, ce
va avea loc între 18 i 27 octombrie. Spectatorii sunt invita¡i su
participe, \ncep#nd de azi, timp de patru suptumâni, la „turnirul
filmelor”, unde se vor întrece în colec¡ionarea de „sigilii”. Cei
mai harnici colec¡ionari vor fi recompensa¡i pe loc cu premii i vor
fi înscrii automat în cursa pentru marele trofeu.

Unirii 1 ¹i 2 ¹i de pe site-urile
www.bilete.ro, www.blt.ro, ¹i
I.R. ||||
www.biletedelatati.ro.

Mihaela admirv regizorii români din ultimul val

Emo¡ii la machiaj
SPERIETUR Mihaela interpreteazv, \n filmul \n
care apare [i Monica B#rl`deanu, rolul uneia dintre
victimele uciga ului în serie care se credea Picasso.
Vedeta a tras o sperieturv pe cinste când, dupv
ase ore de machiaj, a vvzut efectele speciale care
pvreau foarte reale i înfrico vtoare. De i nu a trecut niciodatv printr-o experien£v similarv, Mihaela
a intrat destul de bine în pielea personajului, datoritv efectelor speciale. Ea a mvrturisit cv se uitv
rar la filmele de groazv, întrucât acestea nu sunt
tocmai pe gustul ei. „Acesta va fi primul thriller pe
care îl voi vedea la cinema”, a declarat vedeta.

- Cum a fost pe platourile de
filmare?
fi
lmare?
- Am filmat dou nop¼i,
pentru c aveam doar scene
de noapte. Nu a fost epuizant,
pentru c eram obi¹nuit cu fusul orar din România. A fost o
experien¼ foarte interesant.
Eram numai ochi ¹i urechi ¹i
voiam s fur cât mai mult pentru meseria mea viitoare, cea
de regizor.
- Ce roluri ai refuzat?
- Recent am refuzat un rol
pentru c nu mi se prea potrivit pentru imaginea mea
de om de televiziune, s apar
dezbrcat. Nu m-a convins
nici scenariul c era absolut
necesar acea secven¼ ¹i nici
regizorul c avea neaprat
nevoie de mine în acel film. Nu
vd sensul dezbrcrii în fa¼a
unui public de care am nevoie
s m ¹tie a¹a cum sunt. Sigur,
pentru o actri¼, aceste lucruri
se judec altfel, îns eu nu sunt
actri¼ cu patalama, ci doar
una amatoare.
- Ce compromisuri ai face
de dragul artei?
- Un compromis ar fi s m
duc s m rog de ni¹te oameni
pe care nu îi înghit s-mi dea
bani s fac un film. Am de gând
s realizez filmul meu, chiar
dac nu reu¹esc s ob¼in finan¼area de la CNC. Vreau s regizez o comedie romantic, un
gen de film pe care noi românii
nu prea îl abordm. Nu va fi genul de film care s ia premiul
la Oscar.
Iulia Roman ||||

Andreea Marin
la concuren¡u
APARIKIE Andreea Marin nu s-a lvsat mai prejos
i a ob£inut, asemenea Mihaelei, un roli or
într-un alt film american - „A beautiful life”.
Se pare cv partitura zânei este total diferitv
de imaginea cu care ne-am obi nuit. În film,
Andreea întruchipeazv o femeie durv, care este
priceputv în mânuirea pistolului. De asemenea,
o apari£ie episodicv o are i partenerul de via£v
al Andreei, Itefan Bvnicv Jr.

Joi, 27 septembrie 2007
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„Clanu’ Spr#ncean`” vine
la Antena 1
Cei patru actori, Aurelian Temi[an,
Maria Teslaru, Marius Bodochi [i
Xenia Grigore vor da via]` unor
personaje rrome

Telespectatorii Antenei 1 vor
putea urm`ri, \n a doua
jum`tate a lunii octombrie,
comedia rom#neasc`
„Clanu’ Spr#ncean`”, care
beneficiaz` de o distribu]ie
inedit`.
SERIAL - Noua produc]ie, marca Antena 1, surprinde povestea a
dou` familii extrem de pitore[ti, una
de ]igani (Spr#ncean`) [i alta de
rom#ni (Pop), a c`ror \nvecinare
\ntr-un duplex de lux d` na[tere la
situa]ii de tot r#sul, semnal#nd, \n
acela[i timp, probleme cu care se
confrunt` orice om din Rom#nia
zilelor noastre. Produs de Andy
Lupu [i Eugen Oprina, scris [i regizat
de Andy Lupu, „Clanu’ Spr#ncean`”
e prima comedie dramatic` din
Rom#nia, \n care este \nf`]i[at` cu mult
umor, dar [i realism, una dintre cele
mai serioase probleme din societatea
rom#neasc`.
Din distribu]ie fac parte at#t actori
cunoscu]i, Marius Bodochi, Adrian
P`duraru, C`t`lina Murgea, c#t [i nume
mai pu]in cunoscute. Unul dintre personajele-surpriz` este v`rul Pacino, interpretat de Mihai M`rgineanu, ale
c`rui melodii de succes („M` iube[te
femeile”, „Paraschivo”, etc.), dar [i
unele inedite vor putea fi auzite pe
parcursul episoadelor serialului.
Laura Dud`u ||||

Beyoncé, înso¡itu
de 80 de persoane
PRETENKII - Cântrea¼a Beyoncé, care va
concerta, pe 22 octombrie, pe stadionul
municipal din Cluj-Napoca, vine înso¼it, în România, de o echip de peste 80 de
persoane.
Din „alaiul” vedetei fac parte instrumenti¹ti, tehnicieni, managerul ¹i garda
ei de corp, precum ¹i câ¼iva prieteni. Pentru deplasarea la Cluj, Beyoncé a solicitat
dou avioane charter. De asemenea, printre
cerin¼ele solistei s-au numrat ¹i dou cabine cu dotri speciale, asigurate de o cunoscut firm britanic care închiriaz rulote pentru filmri ¹i pentru concerte în aer
liber.
Pentru spectacolul de la Cluj au fost puse
în vânzare 13.500 de bilete. Pre¼urile tichetelor variaz între 45 ¹i 85 de lei ¹i sunt dispo||||
nibile pe site-ul www.bilet.ro.
PUBLICITATE

PUBLICITATE

Solistul britanic va \nc`lzi atmosfera la Bucure[ti

Brett Anderson,
\n deschiderea
concertului Muse
EVENIMENT - Spre bucuria fanilor genului alternativ, Brett Anderson,
solistul grupului Suede,
va c#nta \n deschiderea
concertului Muse, pe
6 octombrie, pe Stadionul na]ional de rugby „Arcul de Triumf”. Numi]i de
pres` una dintre cele mai
bune trupe din Marea
Britanie, Suede au \nregistrat cinci albume de
top 10, dintre care trei

albume pe primul loc,
fiind prezen]i peste 200
de s`pt`m#ni \n topurile
britanice.
Suede au inspirat o
\ntreaga genera]ie de
noi muzicieni, consolid#ndu-[i \n acela[i timp
propria reputa]ie. Concertul Muse [i recitalul
lui Brett Anderson \n
Rom#nia sunt prezentate
de Orange [i produse de
One Event [i Livada. ||||
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Unde vine

2008?
Ghicitoare: Ce pare mereu extrem de departe, însv vine
atât de repede? Revelionul! În câ£i ani nu ai fost surprins
sv consta£i cv e deja decembrie i tu nu ai unde sv î£i
petreci noaptea dintre ani!?
OFERTE - Agen¼iile de turism
au pus deja în vânzare pachete
pentru aceast perioad, atât în
¼ar, cât ¹i în strintate. Probabil c nu mai e nicio surpriz
faptul c o parte dintre ofertele
din România sunt cu mult mai
scumpe decât cele din afara ¼rii.
Ave¼i prezentate alturi câteva dintre cele mai tentante
oferte care apar pe site-ul infoturism.ro, atât în ¼ar, spre destina¼ii de vacan¼ clasice, cum
ar fi Predealul, Bra¹ovul sau

Branul, cât ¹i în afara ¼rii, în
Bulgaria, Elve¼ia ¹i Danemarca.
Bineîn¼eles, pute¼i alege s
pleca¼i pentru o perioad mai
scurt, de dou, trei zile, pentru a minimaliza costurile, îns
o variant de ¼inut minte este
închirierea unei cabane, alturi
de ga¹ca de prieteni, pentru a
putea petrece pe stilul vostru.
Stabile¹te-¼i bugetul, ga¹ca
al`turi de care vei petrece ¹i apuc-te de studiat oferte! Timpul e
scurt, 2008 se apropie!
Laura Nica ||||

DESTINA}II EXTERNE
Vacan¡u
Revelion ski la Davos
Revelion la hotel Madara 4*
Revelion la Radisson Sas Hotel 4*
Crvciun i Revelion pe schiuri
Hotel Riu 5*
Revelion în Danemarca

DESTINA}II INTERNE
Vacan¡u
Revelion la Valul Izei
Revelion la Pensiunea Mai
Revelion în Vilele Sunset 4*
Revelion la Casa Stan 3*
Pensiunea Piatra Craiului 3*
Revelion la Hotel Ambient 3*

Destina¡ie
Elve£ia, Davos
Bulgaria, Nisipurile de aur
Lillehammer, Norvegia
Salzburg, Austria
Paradise Island, Bahamas
Copenhaga, Danemarca

Destina¡ie
Maramure
Pvltini
Predeal
Moeciu de Jos
Bran
Bra ov

Ghid pentru vizitatorii Afganistanului!
INEDIT - Lonely Planet a publicat un nou ghid turistic pentru
Afganistan, cuprinzând sugestii
pentru posibilele locuri de cazare
¹i mas, dar ¹i informa¼ii pentru
amatorii de „drumuri mai pu¼in
umblate”.
Autorul cr¼ii, Paul Clammer,
sus¼ine c lucrarea este destinat
mai degrab personalului din organiza¼iile umanitare, decât celor în cutare de adrenalin, cartea fiind plin de linkuri ¹i adrese
de contact, de unde se pot ob¼ine
informa¼ii referitoare la situa¼ia
privind securitatea în ¼ar. „Mi-e
greu s recomand o cltorie pe
cont propriu în Afganistan. Nu
este un trâm destinat aventurii”,
a spus Clammer, care a cltorit
adesea în aceast ¼ar, începând
din 2001.
Un capitol special men¼ioneaz zonele în care securitatea
atinge pragul minim, intitulat
„Should You Go” ¹i menit s atrag ¹i mai mult aten¼ia asupra
provocrilor cu care se poate confrunta un cltor în aceast ¼ar.

Autorul avertizeaz vizitatorii
în privin¼a prezen¼ei pe strzi a
numeroase persoane cu membre
amputate ¹i a cer¹etoarelor purtând burka, încurajând în acela¹i
timp donarea unei sume cât de
mici organiza¼iilor umanitare.
Clammer s-a aratt cucerit de
frumuse¼ea locului, îns a rmas
ancorat în realitate. Acesta nu
numai c atrage aten¼ia asupra
bombelor, minelor, atacurilor
teroriste ¹i rpirilor, ho¼ilor, traficului, dar me¼ioneaz chiar ¹i
„tusea Kabul”, datorat polurii.
Din cauza numeroaselor rzboaie, spa¼iile verzi sunt aproape inexistente. Cu toate acestea, cartea
este în primul rând un ghid de
cltorie, destinat drume]ului
care a auzit despre aceste locuri
numai din buletinele de ¹tiri referitoare la atacurile sinuciga¹e.
Din carte nu lipsesc îns descrierile pitore¹ti: pie¼ele de pe
strada Chiken din Kabul, florile
din Jalalabad, restaurantele din
Faizabad, unde se mnânc cel
mai bun pui cu cartofi prji¼i. ||||

Agen¡ie

Pre¡

Simply Tour&Travel
798 euro
Bliss Travel
310 euro
Z Tour
529 euro
Sunny Days Travel
1.149 euro
Ultramarine Travel
2.640 euro
Marshal Turism Gala£i
340 euro

Agen¡ie

Pre¡

Europa Travel
790 de lei
Azzurro Tour Express
275 de lei
Variant Travel
3.000 de lei
Dodo Travel
450 de euro
Europa Travel
1.267 de lei
Balneo Turism
125 de lei

Azi e Ziua
Turismului
ISTORIE În
fiecare
an,
pe 27
septembrie, se
svrbvtore te Ziua
Interna£ionalv a Turismului. Fondatv
în 1980, svrbvtoarea are ca
scop confirmarea turismului
ca industrie vitalv pentru
comunitatea interna£ionalv i
pentru schimburile de valori
culturale, sociale, politice i
economice pe tot cuprinsul
globului. Ziua de azi a fost
aleasv pentru cv, în 1970, pe
27 septembrie, a fost adoptat
statutul Organiza£iei Mondiale a Turismului (WTO), act
considerat o piatrv de hotar
în industrie, la nivel global.
Tema propusv în acest an de
WTO este „Turismul deschide
por£ile pentru femei”, campania urmând sv eviden£ieze
oportunitv£ile pe care acest
||||
sector le oferv femeilor.

Terenurile pline de verdea]` sunt o raritate \n Afganistan
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Celulare cu nume de ma[ini
Un fenomen care \ncepe s` ia amploare, \n ultimul
timp, este acela al parteneriatelor \ntre produc`torii de
telefoane mobile [i constructorii auto.
MOD~ - Telefoanele mobile
sunt dispozitive prezente \n
via]a tuturor oamenilor, acestea
fiind utilizate de toate categoriile de vârst. Majoritatea dintre noi purt`m, \n buzunar sau
\n geant`, unul sau chiar dou`
modele de telefoane celulare.
Produc`torii de automobile
sunt con[tien]i de acest lucru
[i \n ultima vreme \[i asociaz`
tot mai des numele cu cele ale
produc`torilor de terminale
mobile, pentru a-[i populariza
brandul. P#n` [i creatorii de
mod`, precum Prada sau Armani, au propriile modele de telefoane, realizate \n parteneriat

9521
Porsche P Pors
che
BIOMETRIC Telefonul
se remarc` prin cititorul de
amprente integrat. Func]iile
acestuia, precum camera foto
sau apelarea, pot fi activate
numai pe baza amprentei.
Terminalul are un ecran de
2,2 inch, care poate fi rotit la
un unghi de 180 de grade.
Printre alte caracteristici se
num`r`: camera foto de
3,2 megapixeli, MP3 player,
bluetooth [i port USB.

PUBLICITATE

cu LG, respectiv Samsung. |n
privin]a produc`torilor auto, cei
de la Ferrari [i-au asociat de cele
mai multe ori numele cu diverse
m`rci de celulare, de la Sharp,
Motorola [i Sony Ericsson p#n`
la Vertu - divizia de telefone de
lux a finlandezilor de la Nokia.
Constructorul german de
automobile sport Porsche are
\n prezent un acord cu francezii
de la Sagem, pentru a lansa un
terminal botezat P9521. Nici cei
de la McLaren Mercedes nu au
sc`pat ocazia de a-[i posta numele pe un celular, modelul ales
de ace[tia fiind Sharp 77o SH.

Sharp 770H McLaren

Sisteme GPS pentru
bicicli[ti
NAVIGARE
Compania Garmin a lansat
modelele Edge
705 i Edge 605,
destinate biciclitilor. Cele
dou` aparate
oferu cartografiere profesionistu, navigare
rutieru i un ecran color de
2,2 inch aluturi de profiluri
de relief, urcare i coborâre,
altitudine, vitezu, distan¡u i
timp. Ambele dispozitive sunt
disponibile \n Rom#nia [i au
pre\nc`rcat Atlasul Digital al
României. Modelul Edge 705
cost` 1.469 lei, iar Edge 605,
1.192 lei.

Nintendo,
a doua companie
din Japonia

Bogdan Biszok ||||

MONOPOST Cu ocazia parteneriatului \ntre echipa de Formula 1
McLaren Mercedes [i un operator
de telefonie mobil` a fost introdus telefonul mobil McLaren
770SH. Acesta este un terminal
Sharp proiectat pentru a reda
culorile echipei, argintiu
[i ro[u. McLaren Mercedes
770SH este un mobil 3G, cu
dou` camere, una de 1,3
megapixeli [i una VGA. Alte
func]ii: MP3 player [i bluetooth.
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Vertu Ferrari

ANIVERSARE Compania
Vertu va lansa o edi]ie limitat` de celulare denumite Vertu Ascent Ferrari
60, cu ocazia anivers`rii
a 60 de ani de existen]`
a produc`torului italian.
Telefoanele sunt fabricate
din titaniu [i piele, ca
cea folosit` la scaunele
Ferrari. Pe spatele telefonului este desenat` o
cutie de viteze.

EVOLU}IE Compania Nintendo
a devenit a doua companie
din Japonia dupu valoarea de
pia¡u, dep`[ind grupul Canon
Inc. Pe primul loc se afl`
constructorul de automobile Toyota. Cre[terea
impresionant` a companiei Nintendo se explic` prin
v#nz`rile subtan¡iale ale
consolei de nou` genera]ie
Wii, dar i a playerului DS.
Valoarea titlurilor Nintendo a
crescut de peste patru ori în
ultimii doi ani, ini¡ial pe fondul cererii substan¡iale pentru
playerul DS, apoi datoritu
vânzurilor consolei Wii.
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CONCERT &
PARTY

Cityplex

AM O SLUJB NAIPA R U
Anglia, comedie, 2007
Regia: Oliver Parker
Cu: Neve Campbell, Oana Pellea

JAZZ
Urban Live Music
Cu: Sorin Terinte (pian),
Ozana Barabancea (voce)

Premier
Hollywood Multiplex 13.30, 19.45, 21.45
Movieplex 13.45, 16.00, 20.00, 22.00

Urban Café & Bar
Str. Armand calinescu nr. 2-4
Telefon: 319.82.03

ARTA VISELOR

MUZIC~ CLASIC~
Viena Musica Festival
Cvartetul Capriccio
Soli[ti: Oana Andra, Iordache Basalic
ArCuB
Str. Bati[tei nr. 14
Telefon: 319.26.89

19.30

PARTY

21.00

22.00

21.00

21.00

Green Fairy Party
21.00

21.00

Nite gulugie cu Niku
B 52 The Club
Str. Popa Tatu nr. 4
Telefon: 311.65.86

21.00

Oldies Club
Calea Mo¹ilor nr. 91
Telefon: 0723.666.551

Hollywood Multiplex
Movieplex

15.30, 17.30
15.30, 18.00

Coproduc]ie, dram`, 2006
Regia: Santiago Amigorena
Cu: Juliette Binoche, John Turturro
18.00

CEI PATRU FANTASTICI:
ASCENSIUNEA LUI SILVER
SURFER
SUA-Germania, ac¡iune, 2007
Regia: Tim Story
Cu: Ioan Gru¬udd, Jessica Alba
14.00, 16.00,
20.30, 22.30

21.00

Iugoslavia, comedie, 1983
Regia: Srdjan Karanoviç
Cu: Caris Corfman, Dragan Nikoliç
Cinema Eforie

17.00

21.00

FILME
4 LUNI, 3 S PT MÂNI
II 2 ZILE
România, dramu, 2007
Regia: Cristian Mungiu
Cu: Anamaria Marinca, Vlad Ivanov
Hollywood Multiplex 17.15, 19.45, 22.15
Movieplex
13.00, 15.15,
17.30, 19.45, 22.00

Movieplex
CinemaPro
Cinema Patria

Cinema Europa

12.45, 15.00,
17.15, 19.30, 21.45
12.45, 15.00,
17.15, 19.30, 21.45
14.15, 16.30, 19.00
11.00, 13.15,
15.30, 17.45, 20.00

HARRY POTTER
II ORDINUL PHOENIX
SUA, aventuri, 2007
Regia: David Yates
Cu: Daniel Radcli¬e, Emma Watson
Hollywood Multiplex
Movieplex

15.45, 18.30
16.45

Canada-Anglia, poli¡ist, 2007
Regia: Mike Barker
Cu: Pierce Brosnan, Maria Bello
Avanpremier
Hollywood Multiplex
Movieplex

Scala

MERE RO{II
Rom#nia, dram`, 1976
Regia: Alexandru Tato[
Cu: Mircea Diaconu, Ion Cojar
Cinema Eforie

15.00

MURIND PENTRU A TR~I
SUA, ac]iune, 2007
Regia: Jon Keeyes
Cu: Edward Furlong, Michael Madsen
Cinema Union

20.00

OMUL CU GÂNDACII
SUA, dramu, 2006
Regia: William Friedkin
Cu: Ashley Judd, Michael Shannon
Hollywood Multiplex
Movieplex

ORA DE VÂRF 3

Movieplex
Corso

21.30

SUA, comedie, 2007
Regia: Scott Hicks

11.15

15.00

Hollywood Multiplex
Movieplex

21.15
14.00, 19.30

SARAJEVO,
DRAGOSTEA MEA
Coproduc]ie, dram`, 2005
Regia: Jasmila Zbanic
Cu:L Mirjana Karanovic, Leon Lucev
Cinema Union

18.00

SE CREDEA UN PICASSO
Sua, thriller, 2007
Regia: Jon Keeyes
Cu: Dominique Swain, Udo Kier
Movieplex Cinema

21.15

SUSPICIUNEA
SUA, thriller, 2007
Regia: D. J. Caruso
Cu: Shia LaBeouf, Carrie-Anne
Moss, David Morse

Movieplex
Cityplex
Studio

13.00, 17.00,
19.15, 21.30
14.15, 18.30, 20.30, 22.30
15.00, 17.15, 19.30, 21.30
10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00, 20.00

T IIUL GLORIEI
SUA, comedie, 2007
Regia: Josh Gordon, Will Speck
Cu: Will Ferrell, Jon Heder, Will Arnett
Glendale Studio

18.00, 20.30

THE GRUDGE 2: CAPCANA
SUA, horror, 2006
Regia: Takashi Shimizu
Cu: Arielle Kebbel, Amber Tamblyn
13.45
22.15

SUA, ac¡iune, 2007
Regia: Paul Greengrass
Cu: Matt Damon, Paddy Considine
Hollywood Multiplex 16.00, 20.30, 22.45
Movieplex
14.30, 19.00
Festival
14.30, 17.00, 19.30

V DECLAR SOK II… SOKIE?
SUA, comedie, 2007
Regia: Dennis Dugan
Cu: Adam Sandler, Kevin James
Hollywood Multiplex
Movieplex

13.30

15.00, 17.30,
20.00, 22.30
14.45, 17.00,
19.15, 21.30

De: Evgheni Grishkovets
Regia: Mihaela Triboi
Cu: Alexandru Nedelcu

Hollywood Multiplex 14.15, 16.30, 19.00
Movieplex
14.00, 16.45, 19.00, 21.15
Cityplex
15.30, 17.45, 20.00, 22.15

La Scena
Telefon: 320.35.67

14.45
16.45
13.15

20.00

HELL
De: Lolita Pille
Regia: Chris Simion
Cu: Antoaneta Cojocaru, Cristi Iacob
Teatrul Undercloud
Terasa „La Motoare”
20.00
Biletele se g`sesc la L`pt`ria lui Enache
Telefon: 315.85.08

UN TANGO MAS

REGINA
Coproduc¡ie, dramu, 2006
Regia: Stephen Frears
Cu: Helen Mirren, Michael Sheen

O comoar` plin` de mister
Un cunoscut v#n`tor
de comori [i jefuitor de
morminte, Broadbent
a adunat o colec]ie de
peste o jum`tate de
miliard de dolari alc`tuit`
din nepre]uite opere de
art`, pietre pre]ioase [i
artefacte. Ca o ultim`
provocare adresat` celor
trei fii ai s`i, Broadbent
se \ngroap` cu comoara
lui undeva \n lume,
ascunz#ndu-se ca un
antic faraon egiptean.
Dac` fiii vor s`-[i ob]in`
mo[tenirea, trebuie s`
descopere morm#ntul
ascuns cu grij` al tat`lui
lor. Cursa porne[te, numai
c` printre comorile lui
Broadbent se afl` [i un
antic Codice maya, \n
care s-ar putea ascunde
un secret cu mult mai
Cu: Monica Petric` [i R`zvan Mazilu
Teatrul Odeon
Telefon: 314.72.34

19.00

Teatrul Luni de la Green Hours
Calea Victoriei nr. 120
Telefon: 0788.452.485

Spectacol de: R`zvan Mazilu
Direc]ia de scen`: Alexandru Dabija
Costume: Wilhelmina Arz

APARI}IE NOU~ DE CARTE
„Codicele”
De Douglas Preston
Editura Rao
Pre]: 27,99 lei

Expozi]ie de desen
„Pove[ti \n culori”
De Agatha Georgescu
Biblioteca Ion Creang`
Str. Christian Tell nr. 10
Telefon: 212.78.06
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Expozi]ie de pictur`
„Gr`dini & ]`rmuri infinite”
De Florin Niculiu

LANSARE DE CARTE

PUBLICITATE

REDAC}IE

19.00

VERNISAJE

EVENIMENTE

Editura Triptonic

important dec#t risipa
de bog`]ii din jurul lui,
iar fiii lui Broadbent nu
sunt singurii pleca]i pe
urma lui.

angajeaz`

SUA, anima¡ie, 2007
Regia: Brad Bird
Voci: Janeane Garofalo, Patton Oswalt

Hollywood Multiplex
Movieplex
Cityplex

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

TEATRU
CUM AM M^NCAT UN C^INE

RATATOUILLE

RATATOUILLE (DUBLAT)

DUP EA

F R REZERV RI,
F R REKINERI

OSTATICUL
Sua-Germania, ac]iune, 2005
Regia: Florent Emilio Siri
Cu: Bruce Willis, Kevin Pollak

SUA, anima¡ie, 2007
Regia: Brad Bird
Voci: Virgil Ian¡u, Horia Brenciu

România, dramu, 2007
Regia: Cristina Ionescu
Cu: Drago Bucur, Anca Florea

SUA, thriller, 2007
Regia: Gregory Hoblit
Cu: Anthony Hopkins, Ryan Gosling

ULTIMATUMUL LUI BOURNE

12.45, 14.45,
16.45, 18.45,
20.45, 22.45
14.15, 16.15,
18.15, 20.15, 22.15
11.00, 13.00,
15.00, 17.15, 19.30

Hollywood Multiplex

RUPTURA

Hollywood Multiplex
Movieplex

PLOAIE DE VAR

SUA, anima]ie, 2007
Regia: Ash Brannon, Chris Buck
Voci: Shia LaBoeuf, Je¬ Bridges

Hollywood Multiplex

18.15
16.30

SUA, comedie, 2007
Regia: Brett Ratner
Cu: Jackie Chan, Chris Tucker
Hollywood Multiplex

14.00, 16.00,
18.00, 20.00

Premier
Hollywood Multiplex

SUA, dramu, 2007
Regia: Antonio Banderas
Cu: Raul Arevalo, Alberto Amarilla

12.00, 14.00,
16.00, 18.00, 20.00

CinemaPro
Avanpremier`

21.30
21.45

CinemaPro

CU TO}II LA SURF

Women In Space

Premier
Hollywood Multiplex

CEVA |NTRE

SUA, aventuru, 2007
Regia: Jason Friedberg,
Aaron Seltzer
Cu: Kal Penn, Jayma Mays

Open Microphone cu Cyfer

Club A
Str. Blnari nr. 14
Telefon: 313.55.92

CAMERA 1408
SUA, horror, 2007
Regia: Mikael Hafström
Cu: John Cusack, Mary McCormack

DESPRE SUPER-EROI
II ALTE AIURELI

Oldies Party

Big Mamou
Splaiul Independen¼ei nr. 2B
Telefon: 0724.671.108

15.15, 17.45,
20.15, 22.45
13.15, 17.45, 20.00

Cityplex

Lounge Urban
Grdina E-Uranus
Str. Uranus nr. 144
Telefon: 313.45.27

SUA, comedie, 2007
Regia: Garry Marshall
Cu: Jane Fonda, Lindsay Lohan

Cinema Union

Got a Date Party

The Absinth
Str. Ienchi¼ Vcrescu nr. 33
Telefon: 0724 659

16.00
13.00, 15.00, 17.00, 19.00

C^TEVA ZILE |N SEPTEMBRIE

Girl‘s Exclusive

Cu: Catherine Zeta-Jones,
Aaron Eckhart

JOCUL TERORII

Movieplex
21.00

Energy House Party

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

BOBBY

Hollywood Multiplex

Electro Sax Live

Cotton Club
Calea Victoriei nr. 48-50
Telefon: 313.13.13

18.00, 20.00

BUNICA-I IEFA

Dream Dance

Malibu Club
Piata Amzei nr. 1-3
Telefon: 231.32.23

Cinema Elvira Popescu

Cityplex
Gloria

Picasso Café
Str. Francez` nr. 2-4
Telefon: 312.15.76

Terminus Pub & More
Str. George Enescu nr. 5
Telefon: 318.16.67

SUA, comedie, 2006
Regia: Michel Gondry
Cu: Gael Garcia Bernal, Charlotte
Gainsbourg

SUA, dramu, 2006
Regia: Emilio Estevez
Cu: Anthony Hopkins, Helen Hunt

Chill & More

Twice
Str. Sfânta Vineri nr. 4
Telefon: 313.55.92

13.00, 15.15,
17.30, 19.45, 22.00
20.30

Cinema E-Uranus

Joi, 27 septembrie 2007

17.00

PROGRAM TV

Joi, 27 septembrie 2007

TVR 1

17.00

PRO TV

Misterele din
Sankt Petersburg

23.15

11.00 Locul unde începe Sahara
11.30 Grudini de vis
12.00 Replay (r)
12.50 Integrame dupu integrare (r)
13.00 Micul indian
13.30 Desene animate. Club Disney
14.00 Jurnalul TVR
15.30 Akzente
17.00 Misterele din Sankt
Petersburg (s)
18.00 Eveniment APTR. Doamna
Olga, poveste din Sasca
Montanu
18.35 A doua ansu
18.45 Tragerile Joker i Loto 5/40
19.00 Jurnalul TVR
20.20 Clipe de teatru, clipe de via¡u
20.25 Teatru: Marlene.
De: Pam Gems
22.20 Serial Sibiu 2007
22.45 Jurnalul TVR
23.20 Ateaptu pânu se întunecu
(poli¡ist, SUA)

TVR 2

CSI: New York
- Criminali[tii

9.10 Omul care aduce cartea
9.15 Pe locuri, fi¡i gata, guti¡i!
(documentar, Anglia)
10.00 O nouu via¡u (s, SUA)
11.15 Emmerdale - Afaceri de
familie (s, Anglia)
12.00 Tânur i nelinitit (s, SUA) (r)
13.00 Itirile PRO TV
13.45 Fiul Dragonului (ac¡iune,
SUA) (r)
16.00 Tânur i nelinitit (s, SUA)
17.00 Itirile PRO TV
17.45 Via¡a sub presiune (dramu,
SUA)
18.50 Itirile sportive
19.00 Itirile PRO TV
20.30 Manuscrisul uciga (poli¡ist,
SUA)
22.30 Itirile PRO TV
23.15 CSI: New York - Criminali tii
(s, SUA/Canada)
0.15 Supernatural - Aventuri în
lumea întunericului (s, SUA)

9.00 Cupuni cu zahur (s,
Portugalia) 10.15 Uzurpatoarea (s,
Mexic) 12.30 Împotriva destinului
(s, Mexic) 13.30 Mama vitregu (s,
Mexic) 15.30 Iubiri (s, Columbia)
16.30 Vuduva Blanco (s, SUA) 17.30
Povetiri adevurate 18.30 Ruzboiul
sexelor (s) 19.20 Ea e supermumica
mea! (s) 19.25 Vremea de acasu
19.30 Tequila cu suflet de femeie
(s, Mexic) 20.30 Clona (s, Brazilia)
22.30 Povetiri de noapte 23.00
Montecristo (s, Argentina) 0.00
Ruzboiul sexelor (r)

FILMUL SERII ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRO TV

20.30

15

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA

HBO

Progresul
20.30 Fotbal:
Bucure[ti - Dinamo

20.30 Filajul

23.30

e mult p#n`
18.25 Mai
ajungem?

4.45 Vivere - A trui cu pasiune
(s, Italia)
6.00 În gura presei
7.00 Diminea¡a devreme
9.00 În gura presei (r)
10.00 Xena, prin¡esa ruzboinicu (s)
12.00 Lege i ordine: Brigada
specialu (s, SUA)
13.00 Observator
13.45 Micul John (dramu, SUA)
16.15 Fotbal, Cupa României:
Pandurii Tg Jiu - Craiova
19.00 Observator
20.30 Fotbal, Cupa României:
Progresul Bucure ti Dinamo
22.30 Observator
23.30 Încredere trudatu (dramu,
SUA)
2.00 Concurs interactiv
3.00 Observator (r)
3.45 Lege i ordine: Brigada
specialu (s)

HALLMARK

ACAS~

10.00 Verdict crimu (s, SUA) 10.50
Divertisment 11.40 Noi începuturi
12.40 Codul lui Da Vinci decodat
(r) 13.30 Zestrea românilor (r) 14.30
Tribuna partidelor parlamentare
15.00 Împreunu în Europa! 16.00
Jurnalul TVR (r) 16.15 Jurnalul
Euronews pentru România (r)
16.30 Autostrada TVR 18.00 Jurnal
regional 18.35 Elisa (s, Italia)
19.30 Replay 20.00 Jobbing 20.35
Arena Leilor 21.30 Ora de tiri 22.30
Ruzboiul pumântului (western,
SUA) 0.05 Crimu în suburbie (s)

www.compact.info.ro

SPORT.RO

10.00 Amy (s, SUA) 11.00 Fiicele lui
McLeod (s, Australia) 12.00 Povestea
lui Alan Freed (dramu, SUA) 14.00
Amy (s, SUA) 15.00 Barbu-neagru
(aventuru, SUA) 17.00 Fiicele
lui McLeod (s, Australia) 18.00
Dragostea învinge totul (dramu,
SUA) 20.00 Lege i ordine: Inten¡ii
criminale (s, SUA) 21.00 Medium (s,
SUA) 22.00 Lege i ordine: Brigada
specialu (s, SUA) 23.00 Lege i
ordine: Inten¡ii criminale (s, SUA)
0.00 Medium (s, SUA) 1.00 Lege i
ordine: Brigada specialu (s, SUA)

HALLMARK

18.00

7.00 D-Diminea¡a
10.00 Noru pentru mamu (2)
12.45 Rocky (dramu, India); Cu:
Zayed Khan, ISHA SHRAVANI
13.45 Inamicul statului (ac¡iune,
SUA) (r)
15.45 Noru pentru mamu (2).
Prezintu Gabriela Cristea
17.00 Intrigi la modu (s, SUA);
Cu: Robert Buckley, Nicole
Pulliam
18.30 D-Itiri
19.30 Ora câtigutorilor
20.30 Filajul (comedie, SUA);
Cu: Richard Dreyfuss, Emilio
Estevez
22.30 America în mâinile ei (s)
23.30 Bulevard.
Prezintu Ilinca Vandici
0.15 Playboy – Vegas (s)
1.00 Intrigi la modu (s, SUA) (r)
2.00 Ora câtigutorilor (r)
3.00 Rocky (dramu, India) (r)

DRAM~

13.45

7.30 Dragoste i putere (s, SUA) (r)
8.00 Sport cu Florentina
8.05 Spitalul „All Saints”
(s, Australia) (r)
9.00 Miracol pe pistu (comedie,
SUA) (r)
11.30 Casa: construc¡ie i design (r)
12.00 Ciao TV (r)
12.30 Camera de râs
13.30 Dragoste i putere (s, SUA)
14.30 Poveti de via¡u (dramu, SUA)
16.30 Spitalul „All Saints”
(s, Australia)
17.30 Trusni¡i din NATO (s) (r)
18.00 Focus
19.30 S.O.S., Salva¡i-mi casa!
20.45 Super Nanny
22.00 Trusni¡i din NATO (s)
22.30 Focus Plus
23.30 Totul despre sex (s, SUA)
0.00 CSI - Crime i investiga¡ii
(s, SUA/Canada)
1.00 Quizzit - emisiune interactivu

PRO CINEMA

9.00 Itirile Sport.ro 9.05 NASCAR
Sylvania 300 (r) 10.00 Eurobasket
feminin: Belgia – România (r) 13.00
Itirile Sport.ro 14.00 Itirile Sport.
ro 14.05 Handbal Bundesliga:
Tussem Essen – Gummersbach (r)
16.00 Itirile Sport.ro 16.30 Handbal
masculin amical: Germania – România (r) 18.00 Itirile Sport.ro 19.00
Special: „Asalt final!” - Râmnicu
Vâlcea 21.15 Handbal, Champions
League: Flensburg – Ciudad Real
22.45 Itirile Sport.ro 23.00 K-1
Grand Prix Hong Kong (premieru)

ANTENA 1

Totul despre sex

10.00 Via¡a la Casa Albu (s, SUA) (r)
11.00 Domnul i doamna Smith (s,
SUA) (r) 12.00 Teo (r) 13.15 Samurai
Jack (s, SUA) 13.45 Samurai Jack (s,
SUA) 14.15 Tatu în stil american (s)
15.15 Joey (s, SUA) (r) 15.45 Zestrea
domni¡ei Ralu (aventuru, România)
18.00 Domnul i doamna Smith (s,
SUA) 19.00 Jack i Bobby (dramu,
SUA) 20.00 Entertainment News
20.20 Dispuru¡i furu urmu (s, SUA)
21.30 Joey (s, SUA) 22.00 Atac în
Londra (ac¡iune, Anglia/SUA) 0.00
Ally McBeal (s, SUA)

5.25 Pe platourile de filmare (s)
6.00 Duo (comedie, Canada)
7.50 Ii îngerii se îndrugostesc
(romantic, SUA)
9.30 Zathura: O aventuru spa¡ialu
(aventuru, SUA)
11.10 Cinema, cinema, cinema (s)
11.40 Annapolis
(dramu, SUA)
13.20 Urmaul Mutii
(ac¡iune, SUA/Germania)
14.55 Percy, Buffalo, Bill i eu
(aventuru, Suedia)
16.25 Drumul spre glorie (film de
sport, SUA)
18.25 Mai e mult pânv ajungem?
(comedie, SUA)
20.00 Iubirea plutete în aer
(comedie, Fran¡a)
21.45 Vremuri grele (ac¡iune, SUA)
23.40 Doamna Harris (dramu, SUA)
1.15 Teroare în larg (thriller, SUA)
2.35 Vremuri grele (ac¡iune, SUA)

MTV
9.00 My Little Talent Show (r) 9.30
Music Non Stop 10.30 Why Can’t I
Be You? 11.00 Music Non Stop 13.00
Next (r) 13.30 Music Non Stop 14.30
Boiling Points 15.00 Music Non
Stop 16.00 MTV News 16.30 Music
Non Stop (r) 17.00 All Eyes On 17.30
Music Non Stop 18.00 TRL România
19.00 Music Non Stop 19.30 MTV
News 20.00 Best Of... 21.00 Euro
Top 20 22.00 Punk’D 22.30 Nick
Cannon: Wild ‘N Out 23.00 Yo! 0.00
MTV Urban 1.00 Face 2 Face Snoop
And P. Diddy (r)

HBO

DRAM~

20.00

COMEDIE

POLI}IST

Manuscrisul uciga
Angajat s apere un
tânr acuzat de crim,
avocatul Lawson Russell
(Cuba Gooding Jr, foto),
con¹tient de vinov¼ia clientului su, î¹i transform
aprarea în act de acuzare. Mai mult, el decide
s scrie o carte despre
cele întâmplate, dar un
btrân îi las, înainte de
a muri, manuscrisul unui
roman despre o serie de
crime perfecte în lumea
avoca¼ilor. Russell public
romanul ¹i peste noapte
devine celebru. Gloria
lui este de scurt durat
cci e arestat ¹i acuzat de
crimele povestite în roman. Ajuns în închisoare,
Lawson lupt s-¹i demonstreze nevinov¼ia.
SUA, 1999; Regia: Rowdy Herrington; Cu: Cuba Gooding Jr.,
Tom Berenger, Eric Stoltz

Rezolvarea rebusului din num`rul trecut
ABILA-SUAV-RU-ARCTICI-ELIXIRE-AV-AVE-DELASA-LESE-DALAC-RITMURIE-ASTRAL-NI-BAIAT-ATON-UR-VERBALI-ZICE-PATAT
Dezleg`rile Sudoku din edi]ia de ieri
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Iubirea
plutete
în aer

Dragostea
învinge totul
Dup ce un accident îl
aduce pe Clark Davis (Dale
Midkiff) în imposibilitatea
de a conduce ferma, toat
familia îi sare în ajutor.
Sprijinul vine ¹i din partea
unui strin aflat în trecere
prin localitate, care nu numai c dezvluie un mister
care arunc o umbr asupra
unui concet¼ean, dar se
¹i îndrgoste¹te nebune¹te
de fiica cea mai mare a lui
Clark, Missie.

Micul John
Via¼a bine organizat a judectoarei Natalie
Britain (Gloria Reuben, foto) va fi dat peste cap
când tatl acesteia, John, cu care a rupt de mult
timp legturile, vrea s lmureasc neîn¼elegerile
dintre ei. Fr ¹tirea lui Natalie, tatl ei a adoptat
bebelu¹ul pe care aceasta l-a abandonat cu mul¼i
ani în urm. Fiind din ce în ce mai bolnav, John
vrea ca Natalie s-¹i cunoasc fiul.
SUA, 2002; Regia: Dick Lowry
Cu: Ving Rhames, Gloria Reuben, Patty Duke
PUBLICITATE

Lui Yann (Vincent Elbaz,
foto) îi este fric s zboare
cu avionul înc de când s-a
nscut. Motivul este întemeiat ¹i unul foarte trist:
mama sa a murit într-un
accident de avion. Ajuns
la maturitate, Yann î¹i
câ¹tig o existen¼ decent
ca evaluator al pilo¼ilor de
pe zborurile comerciale,
având o munc desf¹urat
la sol, într-un simulator de
zbor. Mai mult decât atât,
din cauza acestei tulbur`ri
emo¼ionale, el este pe
punctul de a o pierde pe
femeia vie¼ii sale.
Fran¡a, 2005
Regia: Rémi Bezançon
Cu: Vincent Elbaz, Marion
Cotillard, Gilles Lellouche

PUBLICITATE

HUMANGEST GROUP

SUA, 2004 Regia: Michael Landon Jr; Cu: Dale Midki¬, January
Jones (foto), MacKenzie Astin

ANGAJEAZ CU CONTRACT DE MUNC PENTRU ROMÂNIA
II ITALIA URM TOARELE CATEGORII DE PERSONAL:

SURS~ PROGRAME TV:

0962

L C TUII MECANICI
SUDORI
INFORMALII LA TELEFON: 0731 80 80 21,
FAX: 031 816 19 08, INFO@HUMANGEST.RO
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URALE
ORIZONTAL: 1) Nun – A se dota pentru luptv. 2) A se lini ti
(pop.) – Fericire maximv. 3) Ofilite – Nota a aptea din gamv.
4) Scoase din imagina£ie – Armvsar. 5) Aparat de distilare.
6) În cerc! – A se acoperi cerul. 7) Triat – Dezaprobare publicv.
8) Degajvri de gaze. 9) Sus£inut de pai – A moderniza. 10) A
nu spune nimic – În acest loc.
VERTICAL: 1) Începvtor într-un domeniu – Orient. 2) Iste£
– Loc de lansare a rachetelor. 3) Drum asfaltat – Mirean. 4)
Romanele de azi. 5) A se avânta. 6) Nevrednic – Tei! 7) Osii
– Mosor de sârmv. 8) Curte! – Scaie£i. 9) A ucide în masv – În
voce! 10) Casv de bvtrâni – Amândoi.

DIVERTISMENT
HOROSCOP
BERBEC

Joi, 27 septembrie 2007

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 MARTIE - 20 APRILIE

V-am sfutui su fi¡i cât se poate de prudent i
su evita¡i su vu asuma¡i responsabilitu¡i prea
mari. Furu su vu refuza¡i nimic, încerca¡i su
trage¡i de timp câteva zile.
S - V B - Q N - V

TAUR

21 APRILIE - 20 MAI

Face¡i o mul¡ime de încercuri pentru a vu
gusi colaboratori. Cei pe care-i ave¡i în vizor
sunt mai conservatori i au nevoie de timp
de gândire.
S - Q B - W N - Q

GEMENI

21 MAI - 20 IUNIE

Vu ateaptu o zi bunu, cuci mintea dv se va
dovedi deosebit de eficientu. A¡i putea ob¡ine realizuri nesperate, în activitu¡i comerciale sau artistice.
S - V B - Q N - V

RAC

21 IUNIE - 22 IULIE

O realizare profesionalu va avea ca urmare
o îmbunutu¡ire a situa¡iei dv materiale. Nu
trebuie su vu face¡i planuri pentru banii pe
care i-a¡i ob¡inut în plus.
S - Q B - V N - Q

LEU

23 IULIE - 22 AUGUST

În jurul dv sunt multe persoane cu zâmbete false. N-ar fi exclus su primi¡i un cadou
neateptat de la o cunotin¡u apropiatu. Nu
comenta¡i deciziile pe care le iau efii.
S - V B - W N - Q

FECIOAR~

23 AUGUST - 22 SEPTEMBRIE

La slujbu ave¡i de fucut o mul¡ime de murun¡iuri, care vu iau mult timp. Încerca¡i su vu
relaxa¡i, practicând o activitate de divertisment. O rudu va avea o realizare financiaru.
S - Q B - V N - W
LEGEND~: S = Sex; B = Bani; N = Noroc

BALAN}~

23 SEPTEMBRIE - 22 OCTOMBRIE

Comunicarea cu cei din jur evolueazu deosebit de armonios. Încerca¡i totui su fi¡i atent
la ceea ce spune¡i, cuci risca¡i su face¡i nite
afirma¡ii... mai pu¡in adevurate.
S - W B - V N - V

SCORPION

23 OCTOMBRIE - 21 NOIEMBRIE

Vi se va propune o culutorie în interes de
serviciu. Discu¡iile cu cei din jur, vor pune
în eviden¡u calitu¡ile dv, ceea ce vu va face
deosebit de apreciat.
S - V B - V N - Q

S~GET~TOR

22 NOIEMBRIE - 21 DECEMBRIE

Rezultatele pe care le atepta¡i întârzie su
aparu, ceea ce vu nelinitete i vu nemul¡umete totodatu. Trebuie su învu¡a¡i su da¡i
dovadu de mai multu rubdare.
S - W B - Q N - Q

CAPRICORN

22 DECEMBRIE - 19 IANUARIE

Vu frumântu o chestiune de familie. La serviciu, este posibil su vi se repartizeze o nouu
lucrare. Drumurile pe care le ve¡i face, vu vor
aduce i un mic câtig.
S - W B - V N - Q

V~RS~TOR

20 IANUARIE - 18 FEBRUARIE

O discu¡ie cu un prieten vu va ajuta su vu
mai reveni¡i. Sfatul unui coleg se va dovedi
foarte util; asculta¡i-l pânu nu ve¡i intra în
crizu de timp.
S - W B - Q N - Q

PE{TI

19 FEBRUARIE - 20 MARTIE

Energia i îndemânarea vu ajutu su rezolva¡i o mul¡ime de treburi într-un timp
extrem de scurt. Ve¡i face o bunu impresie
unei anumite persoane.
S - V B - W N - Q

V - sus; Q - mediu; W - jos

Rubric` realizat` de Cristina Vanea

PUBLICITATE

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

