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Lucr`tori comerciali
Casieri
V#nz`tori

Oferim: salariu competitiv, bonuri de mas`,
bonusuri de v#nz`ri
Pentru angajare: Selec]ia are loc la Mega
Image TINERETULUI (BD. TINERETULUI, nr. 1,
sec. 4), luni – vineri, \ntre 9.30 - 17.30.
Transport: 7, 19, 116, 312, 313, 381 sau
metrou - TINERETULUI.
Transportul pentru interviu se deconteaz`!
Informa]ii suplimentare la telefon: 224.66.77
– dep. Resurse Umane.

De s`pt`m#na
viitoare, un nou
serial la Acas` TV,
cu seduc`toarea
Diana Dumitrescu
\n rol principal
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COTIDIAN GRATUIT

Pentru noile magazine din zonele:
OBREGIA (Str. Straduin]ei, nr. 1,
P-]a Sudului) {I CAROL (Bd. Carol,
nr. 61, P-]a Latin`)

O nou`
telenovel`:
„R`zboiul
sexelor”

Pag.

Mega Image angajeaz`
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Feri]i-v` de zonele
aglomerate!

NA}IONAL

„Compact” v` prezint` care sunt zonele \n care, cur#nd, traficul va deveni infernal
BUCURE{TI Sf#r[itul perioadei de
vacan]e readuce \n Bucure[ti problema traficului aglomerat. „Ieri,
circula]ia a fost mai aglomerat`

cu 20% fa]` de luna trecut`”, au
declarat surse din Poli]ie. Traficul
se va \ngreuna mai ales \n jurul
datei de 15 septembrie, odat`

cu \nceperea [colilor. O veste
bun`: la acea dat`, vor fi redate
traficului zonele {tefan cel Mare,
Pag. 2
Colentina [i Olteni]ei.

A venit toamna,
vin [i ploile
De azi, vremea se \nr`ut`]e[te
\n toat` ]ara [i vor fi trei zile cu
ploaie [i v#nt puternic
Pag. 4

Adi Mutu a marcat \n minutul 55
golul egalizator, spre disperarea
adversarilor

AUTO

Ce vom vedea
la SIAB 2007
Salonul Auto se va desf`[ura,
\ntre 5 [i 14 octombrie, vizavi
de Aeroportul Otopeni
Pag.
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Foto: Rompres

PEOPLE

Brad Pitt, agresat
la Vene]ia

Mutu a pus Italia la respect
SPORT

Dup` golul din meciul cu AC Milan, 1-1, presa italian` l-a elogiat pe rom#n

Pag.

8

La Festivalul de Film, actorul
a fost \mbr`]i[at f`r` voie
Pag.
de o admiratoare
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ULTIMA OR~ ... 21:20 ... 60 de persoane au protestat la TVR fa]` de renun]area la unele emisiuni culturale...
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Workshop la Muzeul
de Geologie

|n memoria
lui Enescu

CURS Cei care vor să înveţe
c#te ceva despre zăcămintele
Păm#ntului pot să participe, pe
12 septembrie, la workshopul
„Valorificarea patrimoniului
paleontologic al Rom#niei”, ce
va avea loc la Muzeul Na]ional
de Geologie. Evenimentul este
organizat sub patronajul Ambasadei Fran]ei \n Rom#nia [i \n
colaborare cu Muzeul de Istorie
Natural` din Paris. Intrarea este
liber`, iar workshopul \ncepe la
ora 10.00.

ART~ Vernisajul expozi]iei Festivalul Muzicii \n Culoare va avea
loc, vineri, \ntre 14.00 [i 17.00, la
Biblioteca Ion Creang`. Expozi]ia
este dedicat` compozitorului
George Enescu de c`tre prof.
Lumini]a Daniela Ciupitu, artist
plastic, [i un grup de elevi de la
{coala de Muzic` [i Arte Plastice
nr. 3 [i Liceul Dimitrie Paciurea.
Vor avea loc audi]ii muzicale,
vizionare filme documentare [i
un recital de pian.

Deputa]ii vin
\n ajutorul copiilor
GRATUIT Biroul Permanent al
Camerei Deputaţilor a aprobat,
ieri, solicitarea Fundaţiei Starkey Hearing de a folosi timp de
opt zile, în regim de gratuitate,
una dintre sălile din Palatul
Parlamentului, pentru a implanta proteze auditive la 1.000
de copii. „Fundaţia Hearing \[i
propune ca, în perioada 18 - 25
noiembrie, în sala Al. I. Cuza,
să protezeze auditiv un număr
de 1.000 de copii, aproximativ
200-250 pe zi. Este un act de
caritate cu care au fost de acord
toţii membrii Biroului Permanent”, a declarat Ioan Munteanu, secretarul Camerei.

Premiere la CNDB
DANS Centrul Na]ional al
Dansului (CNDB) \[i a[teapt`,
s`pt`m#na aceasta, spectatorii
la dou` premiere. Prima este
„Cinematograful de dans”,
care se va juca \n fiecare joi,
\ncep#nd cu orele 21.00, \n
spa]iul Terasei „La Motoare”.
Cea de-a doua premier` este
„Coada [oricelului”, semnat
de dramaturgul Rui Catalao.
Premiera va avea loc s#mb`t`,
8 septembrie. Duminic`, 9
septembrie, la orele 20.00, o a
doua reprezenta]ie se va ]ine
\n Sala Rond`. Biletele se pun
\n v#nzare cu o jum`tate de or`
\naintea fiec`rui spectacol. Se
pot face rezerv`ri la num`rul de
telefon 318.86.76.

FII FOTOREPORTER |N CAPITAL~

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

Fiecare dintre noi vede Bucureştiul în felul său.

Al tău cum arată?
Aşteptăm fotografiile tale pe adresa:

foto@compact.info.ro
Votează fotografia preferat`!

Ne-au creat piste cu capcane pentru bicicli[ti
Text [i foto: {tefan Marinescu

1. {oseaua Colentina
2. Bulevardul Ştefan cel Mare
3. Bulevardul Iancu de Hunedoara
4. Calea Victoriei
5. Bulevardul Carol I
6. Bulevardul Unirii
7. Bulevardul Iuliu Maniu
8. Gara de Nord
9. Şoseaua Bucureşti-Ploieşti
10. Bulevardul Dimitrie Cantemir
11. Podul Grant

„Compact“ v` arat` care sunt zonele aglomerate din capital`

Circula]ia prin ora[,
tot mai dificil`
Circulaţia în Bucureşti s-a aglomerat şi va deveni din ce
în ce mai dificilă. Bucureştenii se întorc din vacanţă şi, în
mai puţin de două săptăm#ni, copii vor începe şcoala. Pe
l#ngă acestea, traficul este îngreunat şi de lucrările încă
neterminate din oraş.
PROBLEME - Poliţia Rutieră
se pl#nge că Bucureştiul a fost
invadat, din nou, de maşini,
iar mijloacele de transport în
comun aproape că nu mai fac
faţă. Oamenii legii au atras
atenţia asupra zonelor ce trebuie evitate. Cele mai aglomerate artere din Bucureşti sunt:
Şoseaua Colentina, Bulevardul
Ştefan cel Mare, Bulevardul
Iancu de Hunedoara, Calea
Victoriei, Bulevardul Carol I,
Bulevardul Unirii, Bulevardul
Iuliu Maniu, Gara de Nord,
Şoseaua
Bucureşti-Ploieşti,
Bulevardul Dimitrie Cantemir,

Podul Grant. Poliţiştii au explicat şi cauzele pentru care circulaţia este îngreunată: şinele
de tramvai se \nlocuiesc, iar pe
tronsoanele \n lucru se produc
ambuteiaje, gr`dini]ele care

tocmai şi-au deschis por]ile, iar
majoritatea bucureştenilor s-au
întors din vacanţă şi au început
lucrul.
„Circulaţia era mai aglomerată, ieri, cu 20%, faţă de luna
trecută”, a apreciat Poliţia. Poliţiştii rutieri consideră că apogeul va fi atins în jurul datei de
15 septembrie, când vor începe
elevii şcoala.
Alexandra Du]ulescu ||||

Se redeschid marile bulevarde
LUCR~RI Prim`ria Capitalei se laud` c` este \n grafic cu reabilitarea
marilor artere. Din cele 68 de str`zi, c#te sunt \n lucru, se vor da
în folosinţă, pe 15 septembrie, mai multe artere, a anunţat Adriean Videanu, primarul general. El a men]ionat bulevardele Iancu
de Hunedoara şi Ştefan cel Mare şi şoselele Colentina, Olteniţei şi
Giurgiului. „Vor fi date în folosinţă, pe tronsoane, şoselele Colentina şi Olteniţei, iar pe «Iancu de Hunedoara» şi «Ştefan cel Mare»
va fi gata carosabilul, nu linia de tramvai”, a spus Videanu.

Senatorii au aprobat finanţarea
Catedralei Mântuirii Neamului
FONDURI - Plenul Senatului a aprobat,
ieri, un proiect legislativ care prevede
că lucrările de construire a Catedralei
Mântuirii Neamului vor fi finanţate în proporţie de 50% de Patriarhia
Română şi 50% de Guvern. Iniţiat de
senatorii Partidului România Mare,
proiectul a întrunit consensul forţelor
politice, fiind adoptat cu 61 de voturi
„pentru”, un vot „împotrivă” şi cinci
„abţineri”. După zece ani de negocieri şi controverse, Catedrala şi aşezămintele patriarhale vor fi construite
pe un amplasament de 11 hectare,
situat în spatele Palatului Parlamentului, unde, cândva, a fost Dealul Arsenalului.
Conform Planului Urbanistic Zonal, Catedrala va avea o înălţime de
114 metri şi 80 de metri lăţime la abside (braţele crucii), iar cupola va fi
mai înaltă decât Casa Poporului. Pe
acelaşi teren va fi amenajat şi un parc
public.

„Votul de astăzi este un gest
pe care cred că îl facem în
amintirea regretatului
Patriarh Teoctist, care
ar fi dorit să se înceapă
lucrările. Sper că
succesorul său va
reuşi să le şi finalizeze. Cadoul nostru cred că
este mai frumos
decât cel pe care
se pregăteşte
să-l facă CNSAS Patriarhiei, cu dosarele”,
a declarat,
după şedinţă, Norica Nicolai
(PNL), vicepre şe din te le
Senatului.
Dana Lascu ||||

Varianta propus`

de arhitectul George
Bratiloveanu
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Studen]ii Mungiu [i Nemescu, la E-Uranus
CINEMA - Filme realizate în anii
studenţiei de regizori ca Tudor
Giurgiu, Cristian Mungiu (foto),
Radu Muntean şi Corneliu Porumboiu vor putea fi văzute, între 7 şi 13 septembrie, de la ora
20.45, pe ecranul cinematografului în aer liber E-Uranus.
Programul special, axat pe
peliculele regizate de „noul val”
din cinematografia românească,
începe vineri, cu prezentarea
scurtmetrajelor „Vecinii”, „Fără
urme” şi „Singur pe lume” realizate de Tudor Giurgiu, „Mihai şi
Cristina” şi „Poveste la scara C”,
ale regretatului regizor Cristian
Nemescu, „Mariana” şi „Mâna
lui Paulişta”, semnate de Cristian Mungiu. Sâmbătă, vor fi

reluate scurtmetrajele lui Mungiu. Programul va cuprinde şi
peliculele „Un film de platou” şi
„Ea”, regizate de Radu Muntean,
„Bucureşti - Wien ora 8:15”, de
Cătălin Mitulescu şi „Pe aripile
vinului” şi „Călătorie la oraş”, de
Corneliu Porumboiu.
Aceste filme sunt producţii
ale Universităţii Naţionale de
Artă Teatrală şi Cinematografică
din perioada 1993-2003 şi vor fi
reluate în zilele următoare. Preţul unui bilet de intrare la E-Uranus este de 10 lei.
Acesta include un bon valoric
de 3 lei, pe baza căruia fiecare
spectator poate face consumaţie
la terasa E-Uranus.

Chiliman: „Videanu
vrea alţi bani!”

Foto: Rompres

REPLICI - Prin intenţia de a desfiinţa actuala formă de organizare administrativ-teritorială a municipiului, primarul general, Adriean Videanu, nu se
gândeşte la binele cetăţenilor, ci la banii primăriilor
de sector, afirm` edilul-şef al sectorului 1, Andrei
Chiliman. „Municipalitatea a avut un miliard de
euro în conturi, din împrumuturi, bani care s-au
dus pe borduri şi pe studii de fezabilitate. Adică pe
nimic. Acum, Videanu vrea alţi bani de cheltuială.
Să justifice mai întâi miliardul de euro cheltuit!”, a
comentat Chiliman, pentru Mediafax.
De cealaltă parte a baricadei, primarul general, Adriean Videanu, susţine, într-un comunicat
de presă, că nu doreşte eliminarea sectoarelor, dar
subliniază că dezvoltarea coerentă a Bucureştiului
este posibilă numai în condiţiile unui buget consolidat şi a unei decizii unitare, care să stabilească
||||
priorităţile de finanţare ale oraşului.

Chiliman [i Videanu, c#ndva r#deau \mpreun`

Actorii Teatrului
Masca ies în parc

SPECIAL - În deschiderea stagiunii 2007-2008, Teatrul Masca a programat două spectacole excepţionale, care vor fi prezentate bucureştenilor, duminică, în Parcul Moghioroş. De la ora 11.30, actorii
Cosmin Creţu, Dora Iftode, Valentin Mihalache şi
Ana Daponte vor juca piesa „Prostia omenească”, o
adaptare după povestea omonimă a lui Ion Creangă.
Spre seară, de la ora 18.00, este programată piesa
„Fior D’Amor în Bucureşci”, un spectacol special al
Teatrului Masca. Regia ambelor piese este semnată
D.L. ||||
de Mihai Mălaimare.

Dana Lascu ||||
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Ajutor pentru familii
cu copii
SECTORUL 1 Serviciul de asistenţă
socială a acordat, de la începutul
anului şi p#nă acum, indemnizaţii pentru creşterea copilului. Cei
care doresc să afle detalii despre
cum se obţine alocaţia pentru
copii sau contravaloarea trusoului pentru nou-născut pot suna
la numărul de telefon 222.99.83.

Centru de recuperare
pentru minori
SECTORUL 1 Peste 200 de copii
cu dizabilită]i au beneficiat de
serviciile Centrului de Recuperare
din cadrul Complexului social
de servicii „Sf. Ecaterina”. Acest
centru ajut` copii p#n` la \mplinirea v#rstei de 18 ani. Pentru

mai multe informaţii privind
Centrul de Recuperare, pute]i
suna la num`rul de telefon
223.15.56 int. 108.

Amenzi pentru
comer] ilegal
SECTORUL 6 Poli]i[tii comunitari au continuat ac]iunile de
depistare a comer]ului ilegal din sector. De asemenea,
au fost amenda]i cei care nu
respectau normele de protec]ie
a spa]iilor verzi sau cele de
convie]uire social`. Controalele
s-au l`sat cu 183 de sanc]iuni
contraven]ionale, \n valoare de
15.365 de lei. Poli]ia Comunitar`
reaminte[te că aspecte legate de
\nc`lcarea ordinii [i lini[tii publice pot fi semnalate la num`rul
de telefon 9546.
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Circulaţie cu probleme

Cooperare
cultural`
româno-franceză

„Guvernul
T`riceanu se teme
de femei”

că a început lucrările de reabilitare a infrastructurii feroviare pe
tronsonul Câmpina – Predeal. Astfel, vor fi modificate sau limitate
unele trasee, dar şi anulate o serie de trenuri. Tot de ast`zi, vor fi
suplimentate mai multe trenuri. Înainte de efectuarea călătoriei,
pasagerii pot solicita la staţiile şi agenţiile CFR din Bucureşti şi din
ţară informaţii privind rutele şi orarul trenurilor. Informaţii suplimentare pot fi ob]inute la telefon 9521 [i pe site-ul http://www.
cfr.ro/calatori/. De asemenea, traficul rutier în localitatea prahoveană Româneşti, de pe DN1, va fi restricţionat parţial, ast`zi, între
kilometrii 46 şi 48, din cauza tăierii unor arbori de pe marginea
||||
drumului, informează Centrul Infotrafic al Poliţiei Române.

Foto: Rompres

|N}ELEGERE România şi
Franţa vor colabora, începând
din acest an, în domeniul
muzeal, ca urmare a unui
aranjament administrativ
semnat, ieri, de reprezentanţi ai Ministerului român
al Culturii şi Cultelor şi ai
Ministerului francez al Culturii
şi Comunicării. Acordul va
permite o intensificare şi o
diversificare a colaborării
între cele două ministere în
toate activităţile care privesc
muzeele.

VALEA PRAHOVEI Compania Naţională de Cale Ferată a anunţat

Iuliu Winkler [i Emil Boc au fost prezen]i la lansarea hotspotului

Eveniment ecumenic la Sibiu

Hotspot de mare vitez`

ADUNARE - |n Capitala Cultural` European` are loc, p#n` pe
9 septembrie, primul mare eveniment ecumenic de anvergur`
european` din ultimii ani, Adunarea Ecumenic` European`, la
care vor participa aproape toate
confesiunile cre[tine, informeaz`
HotNews.
La eveniment sunt prezen]i
2.500 de delega]i oficiali ai tuturor
bisericilor
europene,
printre care episcopi, cardina-

CLUJ-NAPOCA - Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei
(MCTI), în colaborare cu Primăria Cluj-Napoca, a realizat un hotspot
de mare viteză care acoperă un spaţiu public din zona centrală a municipiului Cluj-Napoca. Hotspotul face parte din proiectul „Hotspot în
zone publice pentru furnizarea de servicii internet către populaţie” [i
este o continuare a iniţiativei MCTI intitulată „Lasă-ţi amprenta pe net
“, prin care, în anul 2006, au fost popularizate serviciile de internet.
În Piaţa Unirii din Cluj-Napoca, utilizatorii pot accesa informaţiile de
care au nevoie cu ajutorul unui laptop, PDA, telefon mobil sau desktop
echipat cu o placă de reţea WiFi sau cu un card PCMCIA de reţea WiFi.
Caracteristicile tehnice ale echipamentelor şi fluxul de date permit accesarea simultană a serviciilor de internet de peste 30 de utilizatori. ||||

li, mitropoli]i [i preo]i. Sunt
a[tepta]i, de asemenea, pre[edintele Comisiei Europene,
Jose Manuel Barroso, pre[edintele Adun`rii Parlamentare a
Consiliului Europei, Rene van
der Linden, secretarul general al
Consiliului Europei, Terry Davis,
comisarul pentru Cultur`, Jan
Figel, [i comisarul pentru Multilingvism, Leonard Orban. Evenimentul, aflat la a treia edi]ie, are
||||
loc doar o dat` la 10 ani.

OPINIE Democrata Maria
Petre (foto) a acuzat Guvernul
de la Bucureşti, ieri, într-o
intervenţie în plenul Parlamentului European, că „se
teme de femei”. „Guvernului
României nu-i este frică doar
de alegeri, ci şi de femei (...)
Nicio femeie nu face parte
din actualul cabinet, primul
de acest fel din toate statele
membre ale Uniunii Europene”, a spus democrata.

Soldaţii români
rămân în Irak
şi Afganistan
DECIZIE România îşi va
respecta angajamentele
asumate în Irak, Afganistan şi
Balcanii de Vest şi în următorii 10 ani, se arată în proiectul
de politică externă a ţării
pentru următorul deceniu.
Proiectul a fost prezentat la
Reuniunea anuală a diplomaţiei române.

Campanie pentru
siguranţa rutieră
INI}IATIV~ O amplă campanie pentru siguranţa rutieră
a copiilor şi adolescenţilor
va fi demarată, la începutul
anului şcolar 2007-2008, în
toate staţiile OMV din zece
ţări europene, printre care şi
România, informeaz` Mediafax. Banii strânşi urmeaz`
să fie donaţi unor organizaţii
nonguvernamentale.

B`sescu, \n top
SONDAJ Conform barometrului de opinie realizat de IMAS,
în perioada 8-15 august,
pre[edintele Traian B`sescu
este cotat cu 54% din încrederea electoratului, cu trei
procente mai mult decât luna
anterioară. Pe urm`toarele
locuri se afl` Gigi Becali
(37%), Theodor Stolojan
(28%), Mircea Geoană şi Călin
Popescu Tăriceanu (20%),
Emil Boc (17%) şi Vadim Tudor
(15%).

DECLARA}IE - România a luat
decizii eronate în ceea ce priveşte
resursele energetice, iar procesul
de privatizare nu a fost corect,
a declarat, ieri, Radu Berceanu.
„Acum ţara noastră nu mai are
nicio posibilitate de a asigura
resursele de petrol, pentru care
s-au stârnit chiar şi războaie”, a
spus democratul.
Conform Antena 3, Berceanu a acuzat autorităţile că nu
au privatizat corect Petrom şi că
mai degrabă au cedat compania.

Compania valora mai mult decât
Rompetrol la privatizare, iar toate resursele de ţiţei ale companiei
au fost cedate investitorului austriac, care este controlat de statul
austriac, a precizat senatorul PD.
Pentru petrolul românesc se
puteau obţine încă 4-5 miliarde
de euro, în opinia lui Berceanu.
Statul nu mai are niciun control
asupra resurselor energetice, iar
societăţile din sistemul de energie electrică au aceeaşi soartă ca
Petrom, a mai spus Berceanu. ||||

Foto: Rompres

„Petrom a fost cedat`”

Patriarhul ecumenic al Constantinopolului, Bartolomeu I, a rostit o
predic` la Catedrala Mitropolitan` din Sibiu

Temperaturi scăzute
şi ploi în \ntreaga ]ar`
Meteorologii au emis
o nou` aten]ionare de
vreme rea, \n \ntreaga
]ar`, pentru urm`toarele
trei zile. Instabilitatea
atmosferic` va fi
accentuat`, iar cantit`]ile
de ap` vor fi semnificative.
AVERTIZARE - Administraţia Naţională de Meteorologie a anunţat cod galben, de ast`zi până
vineri, informeaz` Mediafax.
Vremea se va răci accentuat în
toată ţara, începând cu regiunile vestice, astfel încât temperatura aerului va avea cu aproximativ opt-zece grade mai puţin
faţă de norma climatologic` a
acestei perioade a anului.
Vântul va prezenta intensificări în toate regiunile, cu viteze
de până la 60-65 kilometri pe
oră şi la munte de 80-100 de
kilometri pe oră. Ast`zi şi în
prima parte a zilei de m#ine,
instabilitatea atmosferică va fi
accentuată şi cantităţile de apă
vor depăşi local 25-30 de litri pe
metru pătrat, la început în Banat, Crişana şi Maramureş, apoi
în Transilvania, nordul Olteniei,
Muntenia şi Moldova. În zona

|n urm`toarele trei zile, vom apela la umbrel` [i la haine mai groase
de munte, pe arii restrânse, se
vor depăşi 50 de litri pe metru
pătrat.

Vreme rea \n Bucure[ti
Administraţia Naţională de
Meterorologie ne-a informat

c` [i bucure[tenii vor avea parte de vreme rea p#n` vineri.
Ast`zi [i m#ine va ploua, cerul
va fi \n general noros, iar v#ntul
va sufla cu putere. Temperatura
maxim` nu va dep`[i ast`zi 25
de grade Celsius, iar m#ine va

urca doar p#n` la 20 de grade,
cu aproximativ opt grade mai
pu]in dec#t valorile normale ale
acestei perioade. Vineri, temperaturile se vor men]ine sc`zute
[i vor mai fi condi]ii de ploaie \n
Bucure[ti. Mihaela R`ileanu ||||
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3,29 LEI

2,42 LEI

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

4,88 LEI 1 franc elve]ian
1,28 LEI 1 dolar canadian
0,19 LEI 1 gram de aur

2,00 LEI
2,29 LEI
52,46 LEI

Noile state membre UE,
pe primul loc la angaj`ri

TENDIN}~ Preţul pâinii
creşte în Europa de Est,
urmând tendinţa existentă
la nivel internaţional, unele
dintre cele mai mari lanţuri
multinaţionale de supermarketuri anunţând că sunt
nevoite de transfere costurile
suplimentare cumpărătorilor,
amplificând astfel presiunile
inflaţioniste. Preţul grâului a
atins, ieri, la bursa din Paris,
un nou record istoric.

}`rile care au aderat la
Uniunea European` cel
mai recent conduc \n
clasamentul angaj`rilor din
al doilea trimestru al acestui
an. Dac` Marea Britanie
a \nregistrat un record
la num`rul de persoane
care [i-au pierdut jobul,
statele noi \n UE au creat
majoritatea locurilor de
munc`.
DATE - |n al doilea trimestru
al anului \n curs, au fost create 95.588 de locuri de munc`,
97% dintre aceste noi joburi
dator#ndu-se extinderilor, arat`
datele ultimului raport al Monitorului Restructur`rii Europene,
prezentate de The Money Channel. Din totalul celor create, 73%
au fost generate de noile state
membre.
|n aceea[i perioad`, cele 355
de restructur`ri ale companiilor
de pe pia]a european` au generat 72.051 de concedieri. |n Uniunea European`, Marea Britanie
este pe primul loc la num`rul de
PUBLICITATE

Cre[teri de pre]uri
la p#ine,
\n Europa de Est

Cre[tere economic`
de 5,8%
AVANS Produsul Intern
Brut al Rom#niei a urcat, în
primul semestru al acestui
an, faţă de perioada similară
din 2006, cu 5,8%. Valoarea
PIB, în preţuri curente, a fost
de 155,244 miliarde de lei,
conform Institutului Naţional
de Statistică.

Materialele
de construc]ii
se scumpesc

Comer]ul a pus la b`taie cele mai multe noi locuri de munc` \n Uniunea European`
persoane disponibilizate, urmat`
de Polonia, Italia, Olanda [i Germania.
Raportul arat` c`, \n cel de-al
doilea trimestru, \n Rom#nia au
fost anun]ate 6.000 de noi locuri
de munc`, iar \n Bulgaria, 2.200.

|n cele mai noi state ale UE, rata
[omajului a sc`zut, \n acest interval, cu 0,42% la noi \n ]ar` [i
cu 0,40% \n cazul vecinilor no[tri
de la sud.
Cele mai multe locuri de
munc`, 14.300, au fost create

\n sectorul comercial, urmat de
sectorul telecomunica]iilor, care
a plusat cu 12.400 de joburi.
De asemenea, industria auto
a creat 10.500 de locuri de
munc`.
Otilia Cristea ||||

ESTIM~RI Preţul materialelor
de construcţii din România
va continua să se majoreze
până la sfârşitul anului cu 510%, în condiţiile în care, în
primele opt luni, au crescut
cu p#n` la 15%, a declarat, ieri, Gheorghe Polizu,
preşedintele Patronatului
Societăţilor din Construcţii,
citat de Mediafax.
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Foto: Mediafax

Grevă la metroul
londonez

ANGLIA De dou` zile, metroul
londonez nu circul`, cel mai
mare sindicat al angaja]ilor
afl#ndu-se \n grev`. Protestul a fost organizat pentru că
principala companie care se
ocupă de întreţinerea metroului londonez a intrat în incapacitate de plată. Metroul
londonez transportă, anual,
un miliard de persoane.

84 de surferi pe un singur val
BRASILIA Brazilia a b`tut, \n urm` cu dou`
zile, recordul mondial la num`rul de surferi
afla]i, \n acela[i timp, pe un val. 84 de sportivi
profesioni[ti [i amatori au luat pl`cile [i au

f`cut tot posibilul s` se afle, \n acela[i timp,
pe creasta unui val. Recordul anterior fusese
stabilit anul trecut, în Africa de Sud, de 73 de
surferi. Earthwave Global Surf Challenge, cum

s-a numit evenimentul menit s` trag` un
semnal de alarm` asupra \nc`lzirii globale [i
asupra necesit`]ii protej`rii naturii, a avut loc
||||
\n [apte ]`ri, simultan.

De veghe \n Turnul Londrei

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

MAREA BRITANIE - Singura femeie din corpul de gardieni ai Marii
Britanii, Moira Cameron, [i-a preluat, \n urm` cu dou` zile, \ndatoririle pentru care s-a preg`tit
timp de peste 20 de ani.
Moira s-a \nrolat la v#rsta de
16 ani [i a lucrat \n armat` 22
de ani. A c#[tigat concursul pentru postul de gardian al Turnului
Londrei \n urm` cu dou` luni,
iar de atunci a urmat un curs de
perfec]ionare, pentru a face fa]`
provoc`rilor noii sale slujbe. Ca
[i camarazii ei, sco]ianca va primi un salariu anual de 30.000 de
lire sterline [i un apartament de
serviciu \n Turnul Londrei, unde
sunt p`strate bijuteriile Coroanei
||||
britanice.

52%

dintre australieni
cred c` Bush
este cel mai
nepreg`tit
pre[edinte

Foto: Mediafax

IERUSALIM Cei mai vechi
stupi, datând din epoca
regelui Solomon, descoperiţi
în Orientul Apropiat, au fost
aduşi la lumina zilei de o
echipă de cercetători care au
efectuat săpături în nordul
văii Iordanului, transmite AFP.
Alături de stupi, arheologii
au descoperit obiecte de cult
remarcabile, precum statui
ale zeiţelor fertilităţii.

Foto: Mediafax

Cei mai vechi
stupi, descoperi]i
\n Israel

Moira Cameron este prima femeie-gardian \n 552 de ani

Cei mai mul]i australieni cred
că George W. Bush este cel
mai nepregătit preşedinte din
istoria SUA, relev` un sondaj
dat publicităţii, ieri, înainte
de sosirea la Sydney a liderului
american.
Sursa: Mediafax

PUBLICITATE

Lec]ii de fericire

Dup` frecventarea orelor \n care se studiaz` fericirea, elevii sunt mai cumin]i
Guvernul britanic a anunţat, ieri, noile materii pe care le vor studia
elevii de gimnaziu, printre care se numără fericirea şi bunele maniere, în
efortul de a combate dificultăţile cu care se confruntă unii tineri într-o
societate dominată de lipsa de comunicare, informează telegraph.co.uk.
LONDRA - Elevii de gimnaziu vor studia
\n [coal` fericirea, bunăstarea emoţională şi bunele maniere, pentru a afla
cum pot să-şi îmbunătăţească performanţele academice şi comportamentul.
Ministerul britanic al Educaţiei a luat
această decizie după ce a analizat rezultatele unui proiect-pilot, la care au
participat elevi din şcolile primare din
Marea Britanie. Rezultatele studiului au
scos la iveală faptul că elevii pot să se
concentreze mai bine dacă sunt învăţaţi
să-şi exprime sentimentele.
Studiul-pilot, iniţiat de Institutul
pentru Educaţie, a scos la iveală faptul

că elevii sunt mai calmi şi mai cuminţi
după ce frecventează orele de fericire.
În plus, sunt mai respectuoşi, mai sinceri cu cei din jur şi au un mai mare respect de sine. La rândul lor, profesorii au
declarat că se simt mai puţin stresaţi din
cauza slujbei.
Programul încurajează copiii să
vorbească despre propriile sentimente
în cadrul grupului lor, în timpul unor
şedinţe coordonate de profesor. Elevii
învaţă să-şi gestioneze sentimentele de
furie şi să intre în contact emoţional cu
cei din jur.
Anca Petrache ||||
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Urm`torul turist spa]ial
este un afacerist rus

Un an de la
moartea lui
Steve Irwin

MOSCOVA - Vladimir Gruzdev,
în vârstă de 40 de ani, a fost supus, în iunie, unor teste medicale şi a obţinut aprobarea formală
pentru a participa la o călătorie
pe ISS. Excursia spa]ial` este
programată pentru septembrie
2008, conform cotidianului rus,
care citează o sursă anonimă de
la compania spaţială rusă Energia, care se ocupă de transport.
Gruzdev a fost unul dintre
cei trei membri ai echipajului
rus care, pe 2 august, a înfipt un
steag al Rusiei, confecţionat din
titan, la Polul Nord, pe fundul
mării, la o adâncime de 4.300
de metri. Acţiunea a făcut parte

Foto: Mediafax

Un milionar rus, proprietar al unui mare lanţ de magazine
alimentare şi politician, ar putea fi următorul turist care
va ajunge pe Staţia Spaţială Internaţională (ISS), conform
cotidianului financiar „Vedomosti”, transmite Reuters.
dintr-o campanie iniţiată de guvernul rus, care doreşte să stăpânească o zonă mai mare din
teritoriul Arctic.
Şeful agenţiei spaţiale federale ruse (Roskosmos), Anatoli
Perminov, a declarat, săptămâna trecută, că următorul turist
spaţial va fi un rus, dar nu a dat
niciun nume. Perminov a spus
că turistul va fi „o persoană respectabilă şi serioasă, om de
afaceri şi politician”.
Milionarul a participat, până
în prezent, la un număr record
de proiecte de explorare cu nuanţă politică.

CANBERRA Mii de australieni [i-au f`cut, ieri, timp
s` treac` pe la Crocoseum,
\n Queensland, pentru a
l`sa un mesaj de r`mas bun
„V#n`torului de Crocodili”,
ucis, la 4 septembrie 2006,
de \n]ep`tura unei pisici de
mare. Familia naturalistului
pl`nuie[te s` organizeze o comemorare public`
pe 15 noiembrie, c#nd se
s`rb`tore[te Ziua Steve Irwin.

Vacan]` on-line

Anca Petrache ||||

RUSIA Gruzdev deţine o parte din compania Seventh Continent,
lider în alimentaţia publică şi este deputat în Duma de Stat din
partea Partidului Rusia Unită. Primul turist care a ajuns la bordul
ISS a fost americanul Dennis Tito (2001). Acesta a fost urmat de
sud-africanul Mark Shuttleworth (2002), americanul Greg Olsen
(2005), americanca de origine iraniană Anousheh Ansari (2006) şi
americanul de origine maghiară Charles Simonyi (2007).

PUBLICITATE

Foto: Rompres

Al cincilea turist pe ISS

Milionarul rus Vladimir Gruzdev (primul din dreapta) a participat,
\n urm` cu o lun`, la o expedi]ie la Polul Nord

BEIJING Marea majoritate
a copiilor chinezi, cu v#rste
\ntre 4 [i 14 ani, preferă să
îşi petreacă vacanţa de vară
acasă, navigând pe internet
în loc să se joace, relev` un
studiu publicat ieri, citat de
Reuters. Aproximativ 13%
dintre cei peste 20 de milioane de internauţi chinezi cu
vârste sub 18 ani sunt consideraţi ca fiind dependenţi de
internet.
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Moldovan: „Am f`cut munc`
patriotic` pentru Copos“
CRITIC~ - Proasp`t instalat \n
func]ia de director sportiv la Unirea Urziceni, Viorel Moldovan
(foto) a ]inut s` trimit` c#teva
s`ge]i c`tre patronul Rapidului,
George Copos. „Timp de trei luni,
c#t am \ndeplinit func]ia de director sportiv la Rapid, nu am primit
niciun ban. Am făcut muncă patriotică pentru domnul Copos.
Am făcut ni[te economii pentru
dânsul. Dar nu mai conteaz`.
Eu îl respect. Dacă a[a gânde[te,
asta e. Domnul Copos e patronul
şi [tie mai bine cum gestionează lucrurile la Rapid. Eu poate
văd lucrurile altfel. Oricum, nu
mă îmbogăţeam eu cu banii ăia.

Asta e. Nu mai are rost să răscolesc acum”, a spus fostul atacant
al Rapidului.
Moldovan a acceptat oferta
Urziceniului, dup` ce i-a fost prezentat un proiect pe care clubul
ialomi]ean sper` s`-l realizeze
\n urm`torii ani. „La Urziceni, e
vorba de un proiect foarte interesant, pe termen lung. Se propun
lucruri ambi]ioase care, dup`
câte v`d, se vor realiza”, [i-a motivat fostul interna]ional alegerea
f`cut`.
La Urziceni, Moldovan se va
re\nt#lni cu fo[tii colegi de la
na]ional`, Dan Petrescu [i Bog||||
dan Stelea.

Foto: Rompres
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Mutu, de nota 10
L~UDAT - Adrian Mutu este
indispensabil Fiorentinei. F`r`
el, forma]ia italian` ar fi una de
mijlocul clasamentului \n Italia.
Driblingurile [i golurile sale fac
Fiorentina s` sclipeasc`.
Luni sear`, \n partida AC
Milan–Fiorentina,
\ncheiat`
cu scorul de 1-1, Adrian Mutu
a fost declarat omul meciului,
evolu]ia sa, \ncununat` cu un
gol, fiind considerat` perfect`
de presa din Italia. „S-a mi[cat
excelent, a coborât şi la mijlocul
terenului [i a marcat golul egalizator pe San Siro. Fenomenul
Fiorentinei este Mutu”, a scris
site-ul fiorentinanews.com, care
i-a acordat nota 10.

B`ie]ii merg la Olimpiad`
GIMNASTIC~ Echipa masculin` de gimnastică a României [i-a
asigurat prezen]a la Jocurile Olimpice de la Beijing, dup` ce, ieri
s-a clasat pe locul 5 în clasamentul provizoriu pe echipe din cadrul
Campionatului Mondial de la Stuttgart. Tot ieri, \n calificările de la
individual compus, Răzvan şi Flavius Koczi şi-au asigurat prezenţa
în finală.

PE SCURT ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Victorie cu Rusia
POLO Echipa naţional` de polo
a României a învins, ieri, cu
scorul de 11-7 (4-0, 2-2, 2-1,
3-4), selec]ionata Rusiei, în cea
de-a treia partid` din cadrul
turneului de la Bratislava,
contând pentru calificarea la Jocurile Olimpice de la Beijing. În
primele două meciuri din grupa
A de la turneul de la Bratislava,
România a învins Macedonia,
scor 14-9, şi a fost învinsă de
Germania, scor 10-7. Următorul meci al naţionalei va avea
loc, azi, împotriva formaţiei
Slovaciei.

Lampard
lipse[te cu Israel
ACCIDENTAT Mijloca[ul englez
Frank Lampard nu va putea
evolua împotriva naţionalei Israelului, \n partida din
preliminariile Campionatului
European din 2008 (sâmb`t`,
pe stadionul Wembley), din
cauza unei accident`ri la
coaps`. Lampard se al`tur`,
astfel, celorlal]i accidenta]i
pentru meciul cu Israel: David
Beckham, Wayne Rooney [i Sol
Campbell.

INFO COMPACT

Robben, primul
antrenament la Real
REF~CUT Interna]ionalul olandez
Arjen Robben a efectuat, ieri,
primul antrenament la noua sa
echip`, Real Madrid. Robben
a fost accidentat [i nu a putut
fi convocat nici de Marco van
Basten pentru meciurile din preliminariile EURO 2008, din cauz`
c` nu este pe deplin ref`cut.
Juc`torul urmase pân` acum un
program special de refacere a
condi]iei fizice.

Omul momentului
Atacantul rom#n este considerat de presa din Italia ca fiind
cel mai \n form` juc`tor din
campionatul italian, \n acest debut de sezon. „El a intrat în cea
mai bun` form` sportiv` înaintea altora. Motivat. Decis. Gata
s` joace stagiunea sa cea mai
important`. Este un fenomen.
A fost în partidele de preg`tire
[i a fost [i cu Milan, echipa cea
mai puternic` din Europa”, a[a
l-a caracterizat cotidianul „La
Repubblica”.

Gaston Gaudio,
refuzat la BCR Open
TENIS Organizatorii BCR Open
România au refuzat cererea
tenismenului argentinian Gaston
Gaudio, fost c#[tig`tor la Roland
Garros, pentru acordarea unui
wild-card. Dumitru H`r`d`u,
directorul turneului, vrea s`-i
acorde aceast` invita]ie francezului Richard Gasquet, num`rul
13 \n clasamentul ATP, sau unui
tenismen rom#n. Turneul BCR
Open Romania va avea loc în
perioada 8-16 septembrie, la
Arenele BNR din Bucureşti, şi
este dotat cu premii în valoare
de 353.450 de euro.

Cristian Marcu ||||

Foto: Rompres

Foto: Rompres

Atacantul Fiorentinei este
l`udat de toat` presa din
Italia, dup` evolu]ia din
partida cu AC Milan, de
luni, din Serie A.

Mutu (alb-violet) a c#[tigat duelul cu aprigul Gattusso

Prandelli \l vede
golgeter
APRECIAT Nici antrenorul s`u,
Cesare Prandelli, nu a contenit
cu laudele la adresa lui Mutu,
consider#ndu-l „creierul echipei”.
„Mutu este un juc`tor de clas`.
Sunt fericit s`-l am în echip` şi
cred c` poate repeta presta]ia
din sezonul trecut. Sunt convins c` poate mai mult, chiar s`
devin` golgeter în Serie A”, a spus
Prandelli.

Adrian Mutu

Sevilla, ultima adversar` a Stelei din Lig`

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

740 de milioane €
Foto: Mediafax

s-au investit, \n acest sezon, \n
transferurile de juc`tori din Anglia
Lideri pe aceast` pia]` sunt Manchester United (75 de milioane de
euro), FC Liverpool (74 de milioane de euro) [i Tottenham Hotspur
(59 de milioane de euro). Aceast` sum` reprezint` un record \n
materie de transferuri, fa]` de vara trecut` \nregistr#ndu-se
o cre[tere cu 60%.
Sursa: ProSport

Sunt fericit c`
Milanul m-a tratat
special. Sunt mult mai
fericit pentru rezultat.
Suntem puternici, dar
trebuie s` mai cre[tem.
Când vom învinge
Milanul în deplasare
vom putea spune c`
suntem foarte buni

Kerjakov i-a dedicat golul lui Puerta, decedat s`pt`m#na trecut`

COMPETI}IE - Steaua [i-a aflat
[i ultima adversar` din grupa H
a Ligii Campionilor. Aceasta este
FC Sevilla. Forma]ia spaniol` a
eliminat, luni, \n turul trei preliminar al competi]iei, pe AEK Atena, dup` ce a \nvins, \n deplasare,
\n returul de la Atena, cu scorul
de 4-1. Golurile spaniolilor au
fost marcate de Luis Fabiano (2),
Keita [i Kerjakov. Pentru greci a
redus din diferen]` brazilianul
Rivaldo. Sevilla c#[tigase [i \n
tur, cu scorul de 2-0. Partidele
cu spaniolii se vor disputa, pe 23
octombrie, la Sevilla, iar returul,
pe 7 noiembrie, la Bucure[ti. Din
grupa Stelei mai fac parte Arse||||
nal Londra [i Slavia Praga.
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Lucescu l-ar fi vrut pe R`zvan la Dinamo
Antrenorul lui {ahtior Done]k [i-ar fi dorit ca fiul s`u,
R`zvan, s` mearg` la Dinamo, pentru a antrena echipa
„alb-ro[ie”.
s` respecte contractul pe care îl
are”, a declarat tehnicianul lui
{ahtior.
Nici R`zvan Lucescu nu ar fi
spus „nu” unei oferte a „c#inilor”,
el declar#nd c` un contract la
Dinamo nu ar fi de refuzat. „Nu
vreau să comentez dac` am fost
sau nu am fost curtat de Dinamo.
Probabil c` la Dinamo îşi doreşte
orice antrenor s` ajung`. Atunci
când antrenezi, î]i doreşti s`
ajungi la echipe de top”, a spus,
ieri, t#n`rul tehnician.
Cristian Marcu ||||

Naţionala se hidratează
TESTE - La primul antrenament după reunirea lotului,
jucătorii lui Piţurcă au fost aşteptaţi la intrarea pe teren
cu lichide şi o serie de testere. După o alergare uşoară, tricolorii au venit rând pe rând să li se recolteze
probele de analiză ce vor fi prelucrate în SUA. Numai
căpitanul Chivu a refuzat să fie filmat în timpul testelor
de rezistenţă la deshidratare. De la recoltarea probelor
nu au lipsit nici debutanţii Sergiu Radu şi Dan Matei,
dar nici directorul FRF, Ionuţ Lupescu. Nicolae Dică a
terminat printre primii antrenamentul şi a fugit repede
să vadă care sunt noile apariţii în telefonia mobilă. ||||

Ziarul „Compact“ vi-l prezint` pe Chivu a[a cum nu
l-a]i v`zut la televizor
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Nu ştiu ce
posibilit`]i are
Bra[ovul de a se ridica
la nivelul lui, un
antrenor tân`r care îşi
dore[te s` joace în
Europa
Mircea Lucescu

Rednic,
nemul]umit
Foto: Mediafax

TEHNICIAN - Mircea Lucescu nu
uit` de unde a plecat. El dore[te
ca fiul s`u s`-i calce pe urme [i
s` dea curs ofertei de la Dinamo. Lucescu crede c` patronul
Bra[ovului, Ioan Neculaie, ar fi
trebuit s`-l \n]eleag` pe R`zvan
[i s`-l lase s` antreneze \n „{tefan
cel Mare. „Patronul de la Bra[ov
trebuia s` în]eleag` situa]ia \n
care e pus R`zvan [i s`-l lase s`
se duc` la Dinamo. Dar, pe de
alt` parte, R`zvan are obliga]ia,
în mod normal, de a-şi ţine promisiunea fa]` de FC Bra[ov şi

www.compact.info.ro

Mircea Lucescu vrea ca fiul s`u s`-l urmeze \n carier`

C^{TIGURI Fostul antrenor al
lui Dinamo, Mircea Rednic, a
declarat c`, la Dinamo, nu
se c#[tig` a[a mult pe c#t se
zvone[te. „Soţia mea câştig`,
din imobiliare, mai mult decât
am obţinut eu din fotbal la
Dinamo”, a precizat Mircea
Rednic.

10
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Naomi Campbell,
declara]ii
surprinz`toare
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Diana declan[eaz`
„Războiul
sexelor”
„Războiul sexelor”, noua comedie
romantică difuzată, din această
toamnă, de Acasă TV, a avut lansarea
de presă, luni, la studiourile
MediaPro Pictures. Protagoniştii
noii producţii TV sunt Diana
Dumitrescu şi Alexandru
Papadopol.

NAOMI CAMPBELL a m`rturisit că a devenit dependentă de droguri
şi alcool după ce a aflat că unul dintre cei mai buni prieteni ai ei,
creatorul de modă Gianni Versace, a fost asasinat, informează „The
Sun”. „Am fost foarte traumatizată din cauza... modului în care a
murit. Am ajuns în genunchi din punct de vedere spiritual şi emoţional”, a spus top modelul, în vârstă de 37 de ani.
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De ziua ei, Angela Gheorghiu cântă
alături de soţ
Soprana ANGELA GHEORGHIU îşi va sărbători ziua
de naştere la Marsilia, pe 7 septembrie, cântând
alături de soţul ei, tenorul Roberto Alagna, în noul
spectacol „Marius et Fanny” - o operă în două
acte, de Vladimir Cosma. „Marius et Fanny”, ce are
premiera la Opera din Marsilia, este prima operă a
compozitorului de origine română Vladimir Cosma
şi se bazează pe comediile „Marius” şi „Fanny”
scrise de Marcel Pagnol.


Postul MTV, somat de CNA
Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a somat MTV pentru
încadrare nepotrivită şi difuzare pe un orar neconform cu legislaţia
audiovizualului a emisiunii „The Virgin Diaries”, decizia fiind luată
în şedinţa de marţi a CNA. Decizia se referă la ediţiile difuzate pe 31
iulie şi 2 august şi a venit în urma unei reclamaţii din partea unor
părinţi. „În aceste emisiuni apar, de obicei, doi băieţi, cu vârste de
până la 18 ani, care vorbesc despre experienţele lor sexuale”, au
constatat specialiştii în monitorizare ai CNA.


Procesul lui Pete Doherty a fost amânat
Cântăreţul PETE DOHERTY, solistul trupei
Babyshambles, a lipsit, ieri, de la o audiere programată la un tribunal din Londra pentru că s-a
internat într-o clinică de dezintoxicare, informează Reuters. El urma să primească sentinţa pentru
mai multe capete de acuzare. Procesul a fost
amânat pentru 2 octombrie.

SERIAL - Actriţa principală a comediei romantice „Războiul sexelor”, Diana Dumitrescu, a obţinut un rol mai consistent după ce a
mai avut apariţii în telenovelele „Păcatele Evei” şi
„Iubire ca în filme”. Noua vedetă Acasă TV are 24
de ani şi este din Constanţa. În film, Diana o interpretează pe Ema, o tânără seducătoare şi nonconformistă, care îi dă planurile peste cap lui Alex, un burlac
convins, interpretat de Alexandru Papadopol. Conform
scenariului, Ema şi Alex sunt forţaţi de împrejurări să împartă acelaşi apartament. Aici, intervine intriga serialului niciunul dintre cei doi nu vrea să renunţe la noua locuinţă.
Succesul noii producţii TV pare asigurat, întrucât telespectatorii vor mai putea urmări pe micile ecrane un alt cuplu celebru: neobosiţii Stela Popescu şi Alexandru Arşinel, în roluri de
vecini curioşi care-şi bagă nasul în viaţa tinerilor locatari Ema
şi Alex. Din distribuţie mai fac parte Tora Vasilescu, Marian Râlea, Alina Grigore şi Ioana Scărlătescu. Telenovela va rula pe
postul Acasă TV, din 10 septembrie, de luni până vineri, de la
||||
orele 18.30.

Diana şi-a adus pisica
pe platourile de filmare
ROL Bijou, pisica din serial a
Emmei, aparţine în viaţa reală,
Dianei Dumitrescu. Personajul
felin figura deja în scenariu,
iar Diana a fost încântată să-şi
aducă patrupedul pe platourile de filmare ca să nu-şi
neglijeze „prietena”pe
durata filmărilor. Superba
pisica persană a participat şi la lansarea telenovelei, făcându-şi
intrarea ca o adevărată vedetă, alături
de protagoniştii
Diana şi Alexandru
Papadopol.


3 milioane de dolari pentru operele
lui Ingmar Bergman
Guvernul suedez a anunţat că va dona 20 de milioane de coroane
suedeze (3 milioane de dolari) pentru a asigura conservarea filmelor
şi scenariilor lui INGMAR BERGMAN, informează Reuters. Miniştrii au
spus că filmele de referinţă suedeze sunt foarte cerute la festivaluri,
dar, în unele cazuri, copiile sunt insuficiente sau calitatea acestora este proastă. O parte din banii donaţi de guvern vor servi la
achiziţionarea drepturilor de autor asupra operelor lui Bergman şi
la transpunerea scenariilor sale în format digital.

Brad Pitt a fost agresat
de o admiratoare


Fiica lui Cher vrea s` devin` b`rbat
CHASTITY BONO, fiica c#nt`re]ei Cher [i a lui Sonny
Bono, a m`rturisit recent c` vrea s` se supun` unei
interven]ii chirurgicale mai pu]in obi[nuite, relateaz` public.fr. |n timp ce mama ei a suferit zeci de
opera]ii estetice, pentru a-[i corecta diferite p`r]i
ale chipului, Chastity, \n v#rst` de 32 de ani, este
decis` s` \[i schimbe sexul c#t mai repede.


„Corina d` tonul” la Na]ional TV
CORINA CHIRIAC se num`r` printre proaspetele achizi]ii ale
postului Na]ional TV. Interpreta va modera o emisiune de divertisment, sub bagheta realizatoarei Florentina Satmari, \ncep#nd
din 9 septembrie. Invita]ii Corinei sunt din toate domeniile. Noua
produc]ie se nume[te sugestiv „Corina d` tonul” [i se va desf`[ura,
\n fiecare duminic`, \ntre orele 13.00 [i 16.00.

Brad, în câteva cadre surprinse la incident

INCIDENT - Actorul Brad Pitt, aflat
la Festivalul de Film de la Veneţia, a avut parte de un incident
neplăcut. În timp ce traversa covorul roşu, vedeta a fost îmbrăţişată fără voie de o femeie care a
reuşit să treacă de cordonul forţelor de ordine, informează dailymail.co.uk. „A fost un moment
jenant. Forţele de ordine ar fi trebuit să anticipeze reacţia femeii,
care s-a apropiat foarte mult de
Pitt. Putea fi oricine în locul ei şi
nu ştim ce s-ar fi putut întâmpla”,
a declarat un martor ocular al
incidentului.
Din fericire, actorul a scăpat
doar cu o îmbrăţişare extrem
de pasională. Partenerul Angelinei Jolie participă la Festivalul de Film de la Veneţia pentru a-şi promova ultimul film
în care joacă, pelicula „Jesse
I.R. ||||
James”.
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Periplu artistic
pe Dunăre

Mihai G`inu[` va publica un roman

C~L~TORIE Peste o sută de artişti, printre care şi actorii Maia
Morgenstern şi Virgil Ogăşanu,
participă la un periplu de 15 zile
pe Dunăre, de la Viena la Giurgiu,
iniţiat de Institutul Internaţional de Teatru Mediteranean
(IITM). Proiectul „Odyssée du
Danube”(„Odiseea Dunării”) continuă călătorii similare din 2001
şi 2003, desfăşurate pe Mediterană şi pe Marea Neagră. Actori,
poeţi, muzicieni şi dansatori s-au
îmbarcat, sâmbătă, la Viena, iar
pe 10 septembrie sunt aştepaţi la
Turnu Severin, unde Virgil Ogăşanu
||||
va susţine un recital.

„Cronica cârcotaşilor” se
întoarce, de ast`zi, pe
micul ecran. Protagoni[tii
faimoasei emisiuni revin
cu for]e proaspete, dar [i
cu noi proiecte, G`inu[`
urm#nd s` lanseze primul
s`u roman.

PUBLICITATE

Vedetele \n
campania
„Iubeşte-ţi
inima!”

Foto: TV mania

CARTE - Dup` ce au profitat din
plin de vacan]a din aceast` var`,
cei doi c#rcota[i se \ntorc azi la
pupitrul emisiunii care i-a f`cut
celebri. „Cronica cârcotaşilor”
\[i anun]` sezonul al 14-lea, iar
schimbările tehnice de la Prima
TV anunţă un plus calitativ al
emisiunii. „Din punct de vedere calitativ , `sta va fi probabil
unul dintre cele mai c#[tigate
sezoane, pentru c` se va schimba totul”, spune {erban.
Mihai G`inu[` \[i surprinde
din nou fanii cu talentul s`u
scriitoricesc. Dup` ce a publicat
dou` c`r]i p#n` acum, „Trialoguri c#rcota[e” [i „Cotcod`celi”,
\n septembrie lanseaz`, la Editura Humanitas, primul s`u roman”. „O s` fie o carte despre
prostie. Prima lansare vrem s`
o facem la Sibiu, apoi dac` vom
avea timp s` ne sincroniz`m
pamper[ii, putem s` facem [i
un turneu”, a declarat Mi[u.
Mai multe detalii despre cei
doi c#rcota[i pute]i citi \n cel
mai recent num`r al revistei
||||
„TV mania”.
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{erban Huidu [i Mihai G`inu[` au preg`tit un nou sezon de „c#rcoteli”

SOCIAL Mai multe vedete se
vor implica \ntr-o campanie
socială de informare cu privire
la bolile cardiovasculare - asupra cauzelor care stau la baza
acestora, precum şi asupra
metodelor de prevenire. Printre
personalităţile care vor apărea
în spoturile care vor promova aceast` campanie se află
Mihaela Rădulescu, Gabriela
Szabo, Ilie Năstase [i Leonard
Doroftei. Campania, organizată de Unilever şi iniţiată de
Patronatul Medicilor de Familie
din România, se desfăşoară în
perioada 1-30 septembrie şi are
sloganul „Iubeşte-ţi inima!”. ||||
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Hyundai prezint`
i30 Crosswagon
la Frankfurt
LANSARE Hyundai va prezenta, cu ocazia Salonului
auto de la Frankfurt, care
se va desf`[ura \ntre 13-23
septembrie, versiunea CW
(Crosswagon) a lui i30. Noul
model este cu cu 23 de
centimetri mai lung dec#t
varianta ini]ial` [i are un
portbagaj de 415 litri. Prin
rabatarea scaunelor din
spate se ob]ine un volum
de \nc`rcare de 1.395 de
litri. Noua versiune va fi
disponibil`, \n Europa, \ncep#nd cu luna decembrie.

Planurile PSA
Peugeot Citroën
}INT~ Grupul PSA Peugeot Citroën, al doilea
produc`tor de automobile
din Europa, vrea sa v#nd`
peste patru milioane de
ma[ini pe an, p#n` \n
2010, av#nd drept obiectiv
majorarea marjei de profit
opera]ional cu 6%-7%
dup` aceast` dat`. Grupul
mai urm`re[te organizarea unei relans`ri a liniei
Peugeot [i Citroën, pl`nuind
dezv`luirea a 29 de produse
noi \n Europa, \ntre 2007 [i
2010.

Bugatti se
g#nde[te la un
al doilea model

PLAN Grupul Volkswagen,
care de]ine marca Bugatti,
inten]ioneaz` s` produc` o
a doua versiune a modelului Veyron de pe urma
c`reia s` scoat` profit.
Pentru fiecare model Veyron
produs, germanii cheltuiesc
aproximativ cinci milioane
de euro [i \ncaseaz` doar
1,5 milioane, aspect care a
ridicat problema dezvolt`rii
unui model profitabil. {efii
de la Bugatti au \n g#nd s`
produc` o ma[in` care s`
se pozi]ioneze sub Veyron [i
care s` coste doar jum`tate
din pre]ul acesteia.

Concept „verde”
de la Fiat
PROTOTIP Constructorul
italian Fiat preg`te[te un
concept ecologic pentru
Salonul auto de la Frankfurt, de luna aceasta.
Ace[tia au creat un prototip
denumit Panda Aria, care
are un motor de 0,9 litri, cu
2 cilindri, care genereaz` 80
de cai putere. Emisiile de
CO2 sunt impresionante - de
doar 69g/km. Modelul este
dotat cu sistemul de oprire
- pornire „Stop&Start”, care
aduce o economie de 10% a
consumului de combustibil.
Interiorul automobilului
este fabricat din materiale
naturale [i reciclabile.

Peste o sut` de premiere
la Salonul Auto 2007
Edi]ia din acest an a Salonului Interna]ional de
Automobile Bucure[ti se va desf`[ura, \n perioada 5-14
octombrie, la Metro Otopeni [i va fi cel mai mare salon
auto organizat vreodat` \n Rom#nia.
EVENIMENT - Salonul Internaţional Auto din Bucureşti (SIAB),
ajuns la cea de-a [asea edi]ie,
vine \n acest an cu o serie de
schimb`ri din partea organizatorilor. Prima dintre acestea este
mutarea locului de desf`[urare
de la Romaero B`neasa, pe
spa]iul fostului magazin Metro Otopeni. Suprafa]a de expunere este cu 25% mai mare
fa]` de edi]ia din 2005, aceasta
m`sur#nd aproximativ 50.000

de metri p`tra]i. Prin m`rirea
spa]iului expozi]ional a crescut
[i num`rul produc`torilor de
ma[ini care vor participa la eveniment. Astfel, la edi]ia din acest
an, vor veni 37 de constructori,
fa]` de doar 19, la edi]ia din
2005, iar, \n total, vor fi circa 200
de expozan]i.
Salonul din 2007 va fi unul
complet, adic` vor fi prezente,
pe l#ng` autoturisme, ma[ini
utilitare, motociclete, ATV-uri

C-Cactus, prototip
ecologic de la Citroën

[i accesorii. SIAB 2007 va avea
loc dup` \ncheierea Salonului
auto de la Frankfurt, iar „toate
nout`]ile de acolo vor fi prezentate [i la Bucure[ti”, potrivit
lui Brent Valmar, pre[edintele
consiliului administrativ al AMC
Apia Expo, compania care organizeaz` SIAB. |n total, vor fi peste
100 de premiere la SIAB 2007.
O noutate absolut` va fi
prezen]a m`rcilor Ford, Hyundai, Jaguar, Land Rover [i Mazda, al c`ror importator este, \n
Rom#nia, grupul }iriac, dar [i a
m`rcilor Mercedes-Benz, Smart,
Chrysler, Jeep, Dodge şi Mitsubishi, care nu au fost prezente

la edi]iile precedente. Vizitatorii
care vor veni la SIAB cu ma[inile
proprii vor avea la dispozi]ie nu
mai pu]in de 2.500 de locuri de
parcare, de trei ori mai multe
dec#t la edi]ia precedent`. Pentru cei care nu au o ma[in` [i
au achizi]ionat un bilet, organizatorii vor pune la dispozi]ie o
curs` special` RATB pe traseul
Pia]a Presei Libere – Metro Otopeni. Pre]ul unui bilet este de 15
lei, iar copiii sub [apte ani vor
avea acces gratuit. Biletele pot fi
achizi]ionate de la ghi[eele RATB
sau de la fa]a locului. Programul
de vizitare va fi \ntre orele 10.00
Bogdan Biszok ||||
- 20.00.

Porsche preia Volkswagen?
PLANURI Produc`torul german de automobile sport Porsche
inten]ioneaz` s` \[i majoreze participa]ia la produc`torul Volkswagen (VW), de la 31% la 51%, dar conducerea companiei nu a luat
\nc` o decizie oficial` \n acest sens, relateaz` presa interna]ional`.
Inten]iile Porsche nu sunt o noutate, directorul financiar al companiei, Holger Haerter, declar#nd anterior c` Porsche a cump`rat
ac]iuni pentru a-[i m`ri participa]ia \n cadrul Volkswagen. Preţul
acţiunilor VW a crescut cu peste 14% în ultima lună, pe fondul speculaţiilor privind intenţia Porsche de a prelua un pachet de 20% de
||||
acţiuni VW de la landul Saxonia Inferioară.

Dacia face furori \n Fran]a

C-Cactus este cel de-al doilea concept dup` C5 Airscape, pe care
Citroën \l anun]` pentru Salonul auto de la Frankfurt
CONCEPT - Francezii de la Citroën
au anun]at un nou prototip, ce va
fi dezv`luit la Salonul auto de la
Frankfurt. Acesta se nume[te CCactus [i este un automobil ecologic, care consum` pu]in, fiind
construit \n mare parte din materiale reciclate sau reciclabile.
C-Cactus este echipat cu un
sistem diesel hibrid care scoate
30 de cai putere de la motorul
electric [i 70 de cai de la cel diesel. Ma[ina consum` doar 3,4
litri/100 km [i atinge o vitez` maxim` de 150 km/h. |n plus, exist`
un mod ZEV - operabil mai ales \n

ora[ele aglomerate, spun cei de la
Citroën - care transform` ma[ina
\ntr-una complet electric`. Habitaclul conceptului C-Cactus este
compus din doar 200 de piese,
aproape de dou` ori mai pu]ine
dec#t cele folosite pe o berlin`
obi[nuit` de aceea[i talie. Consola central` integreaz`, printre
altele, un ecran tactil, care ofer`
acces la computerul de bord, sistemul de naviga]ie [i la comenzile
sistemului de climatizare. Un alt
aspect inedit \l constituie „cheia
de contact”, care este \n acela[i
||||
timp MP3 player portabil.

PROFIT - Constructorul rom#n
de automobile Dacia are mare
succes pe pia]a francez`. Vânzările Dacia, \n Fran]a, au totalizat
20.029 de unităţi în primele şapte luni, în creştere cu 42,9% faţă
de nivelul de 14.023 de maşini
comercializate în perioda similară a anului trecut, conform
unui comunicat al Comitetului
Constructorilor Francezi de Au-

tomobile. În luna august, Dacia
a vândut 2.407 de automobile
în Franţa, mai mult decât dublu
faţă de cele 1.031 maşini comercializate în luna corespunzătoare
a anului trecut. |n privin]a constructorilor francezi, v#nz`rile
Renault [i Peugeot au sc`zut cu
10,3%, respectiv 2,3%. Citroën a
\nregistrat v#nz`ri \n cre[tere cu
4,3%. Pe pia]a francez`, Renault
este lider cu o cot` de pia]` de
21,6%, urmat de Peugeot (17,1%) [i Citroën
||||
(13,4%).
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Bărbaţii caută frumuseţea,
iar femeile bogăţia
Bărbaţii îşi doresc partenere atrăgătoare, în timp
ce femeile caută stabilitate
financiară. Aceste motivaţii stau la baza relaţiilor
sentimentale [i au fost
confirmate de un studiu
realizat de cercetătorii
americani, citat de BBC.
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Campanie CNA pentru
responsabilizarea p`rin]ilor
M~SURI - La ini]iativa Consiliului Na]ional al Audiovizualului (CNA)
a fost lansat`, luni, campania „Nu l`sa copilul educat de televizor!”.
Scopul ac]iunii este responsabilizarea p`rin]ilor cu privire la riscul expunerii minorilor la programele TV inadecvate v#rstei lor. R`zvan Popescu, pre[edintele interimar al CNA, a declarat, ieri, \ntr-o conferin]`
de pres`, c` cele trei spoturi care vor promova campania se vor difuza
||||
patru luni, pe toate canalele importante de televiziune.

Am \ncercat s` nu mai venim cu chitan]ierul
[i s` sanc]ion`m. Nu am urecheat, nu am sanc]ionat,
ci pur [i simplu am ar`tat ni[te imagini \n care
p`rintele nu apare ca fiind responsabil
Sorin Psatta, consultant CNA

PSIHOLOGIE - Studiul întreprins de echipa de cercetători
ai Universităţii Indiana, din Statele Unite, la care au participat
46 de persoane, a scos la iveală
motivele pentru care ne dorim
o relaţie. În timp ce majoritatea
participanţilor de sex masculin
au recunoscut că-şi doresc partenere atractive, femeile au pus
pe primul loc situaţia materială
a partenerului.
„Când ne alegem perechea
nu am evoluat foarte mult
faţă de stereotipurile epocii
Neanderthal. Bărbaţii se implică într-o relaţie din motive
superficiale, în timp ce femeile
gândesc pe termen lung şi iau
în calcul calităţile şi resursele
necesare pe care partenerul le
are pentru perpetuarea speciei”, a declarat Peter Todd, coordonatorul echipei de cercetăIulia Roman ||||
tori.

PUBLICITATE

Psihologii explică materialismul la femei prin nevoia de protecţie

Sărutul, esen]ial pentru femei
DIFERENŢĂ Cercetătorii americani au descoperit, în urma unei
anchete desfăşurate pe 1.000 de studenţi, motivul pentru care
sărutul este atât de important la femei. „Sărutul este o parte
esenţială a ritualului de curtare a partenerului. Acest gest este
un mecanism folosit pentru a testa şi a crea legătura. În mod
natural, bărbaţii se simt liberi să întreţină relaţii sexuale pentru
perpetuarea speciei, în timp ce femeile sunt mai responsabile, se
gândesc la consecinţe şi, prin urmare, simt nevoia să testeze mai
mult”, a declarat Glenn Wilson, expert în psihologia cuplurilor.

Sex, droguri şi rock, cocktail
pentru o viaţă scurtă

Rolling Stones sunt excepţia de la regul`
PUBLICITATE

RISC Starurile rock prezintă de două ori
şi jumătate mai multe riscuri de a muri în
primii cinci ani de glorie faţă de oamenii
obişnuiţi, transmite AFP. Aceasta este
concluzia la care s-a ajuns în urma unui
studiu efectuat de cercetătorii britanici, pe
1.064 de muzicieni ce aparţin unor diferite
stiluri muzicale, precum rock, pop, rap,
R&B şi electronic. Dintre toate categoriile
de arti[ti studiate, cea mai înaltă rată a
mortalităţii (9,6%) a fost depistată la starurile rock. Exemple relevante sunt celebrii
Jimi Hendrix, Jim Morrison, Keith Moon,
Brian Jones, Janis Joplin şi Kurt Cobain,
care au murit în perioada 1956 – 2005.
Riscul morţii subite intervine în primi cinci
ani de glorie, când artiştii trăiesc intens
sentimentul succesului. Motivul morţii
premature: combinaţia de droguri, alcool
şi sex neprotejat.
I.R. ||||
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CONCERT &
PARTY

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

20.00

Wednesday Nights of Salsa

KARAOKE
138 Downstairs By M.A.S.H
Calea Moşilor nr. 138
Telefon: 0724.158.575

19.00

MUZIC~ LIVE PIAN
Live Piano Music
20.00

Piano & Classic Guitar

21.00

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

Cesky Club
Str. Dianei nr. 11
Telefon: 314.14.79

23.00

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

21.00

Party For You
Dyangello Club
Str. Baba Novac nr. 9G
Telefon: 0726.638.234

21.00

21.00

21.30

19.00

21.00

21.00

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

14.30, 16.45,
18.45, 20.45
15.30, 20.00, 22.00
14.30, 16.45,
19.00, 21.15

EVAN ATOTPUTERNICUL

V.I.P. Party
Twice
Str. Sfânta Vineri nr. 4
Telefon: 313.55.92

Premieră
Hollywood Multiplex

22.00

Take me out tonight!
Revenge
Str. Şelari nr. 9-11
Telefon: 0722.331.226

22.45

DUPĂ EA

Movieplex
CinemaPro

Selectro Every Wed
Expirat
Str. Brezoianu nr. 4
Telefon: 0726.804.142

Rusia, fantastic, 2006
Regia: Nikolai Lebedev
Cu: Oksana Akinşina, Aleksandr
Domogarov

România, dramă, 2007
Regia: Cristina Ionescu
Cu: Dragoş Bucur, Anca Florea

Roots Reggae Garden
Kaya Caffe
Str. Sfânta Maria nr. 24
Telefon: 0723.200.048

Hollywood Multiplex 15.30, 19.45, 22.00
Movieplex
16.15, 18.15,
20.15, 22.15

21.00

OMUL-PROBLEMĂ
Norvegia-Islanda, comedie, 2006
Regia: Jens Lien
Cu: Trond Fausa Aurvaag,
Petronella Barker, Per Schaaning
14.00, 16.00,
18.00, 22.30

PIRAŢII DIN CARAIBE:
LA CAPĂTUL LUMII

22.45

SUA, fantastic, 2007
Regia: Gabor Csupo
Cu: Josh Hutcherson, Annasophia
Robb
Hollywood Multiplex

13.00

RATATOUILLE
SUA, animaţie, 2007
Regia: Brad Bird
Voci: Janeane Garofalo, Patton
Oswalt
Avanpremieră
Hollywood Multiplex
Movieplex
Cityplex

21.15
20.15
20.15

Avanpremier`
Hollywood Multiplex
Movieplex
Cityplex

19.15
18.00
19.00

RUPTURA

Hollywood Multiplex
Movieplex
Cinema Studio

16.30
12.45, 16.30
18.45, 21.30

TRANSFORMERS
– RĂZBOIUL LOR ÎN LUMEA
NOASTRĂ

Movieplex

Hollywood Multiplex

13.00

17.30, 22.30
13.00, 17.15,
19.30, 21.45
10.00, 12.00,
14.00, 16.00,
18.00, 20.00

SIMPSONII - FILMUL
SUA, animaţie, 2007
Regia: David Silverman
Voci: Dan Castellaneta, Nancy
Cartwright

12.45, 15.00,
17.15, 19.45, 22.15
13.15, 15.30,
17.45, 20.00, 22.15

ULTIMUL REGE AL SCO}IEI
Sua, dram`, 2206
Regia: Kevin Macdonald
Cu: Forest Whitaker,
Gillian Anderson,
James McAvoy
20.45

SUA, comedie, 2006
Regia: Mort Nathan
Cu: Kal Penn, Lauren Cohan
Hollywood Multiplex
15.45, 20.15
Cinema Scala
12.00, 14.00,
16.00, 18.00, 20.00

VĂ DECLAR SOŢ ŞI… SOŢIE?
SUA, comedie, 2007
Regia: Dennis Dugan
Cu: Adam Sandler, Kevin James
Premieră
Hollywood Multiplex
Movieplex
Cityplex
Cinema Patria

RATATOUILLE (DUBLAT)
SUA, animaţie, 2007
Regia: Brad Bird
Voci: Virgil Ianţu, Horia Brenciu

Hollywood Multiplex
14.00, 16.15
Movieplex
14.00, 17.00
Cinema Festival
14.30, 17.00, 19.30

Hollywood Multiplex
Movieplex
Cityplex

Hollywood Multiplex 15.00, 17.00, 21.45
Movieplex
16.00, 20.30, 22.30
Cityplex
14.30, 16.45, 21.15

VAN WILDER 2:
AVENTURILE LUI TAJ

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

GREU DE UCIS 4

SUA, horror, 2006
Regia: Takashi Shimizu
Cu: Arielle Kebbel, Amber Tamblyn

Cinema E-Uranus

SUA, acţiune, 2007
Regia: Gore Verbinski
Cu: Johnny Depp, Marcel Iureş

SUA, comedie, 2007
Regia: Tom Shadyac
Cu: Steve Carell, Morgan Freeman

SUA, acţiune, 2007
Regia: Len Wiseman
Cu: Bruce Willis, Timothy Olyphant,
Jeﬀrey Wright

13.45, 18.00

THE GRUDGE 2: CAPCANA

Movieplex

PODUL CĂTRE TERABITHIA

SUA, horror, 2007
Regia: Mikael Hafström
Cu: John Cusack, Samuel L.
Jackson, Mary McCormack

Hollywood Multiplex

SUA, acţiune, 2007
Regia: Paul Greengrass
Cu: Matt Damon, Paddy Considine

14.15, 16.30

Hollywood Multiplex

Hollywood Multiplex

Party Zone cu MC Stevie Bass
Cafeneaua Actorilor
Bd. Nicolae Bălcescu nr. 2
Telefon: 0721.900.842

Hollywood Multiplex
14.45, 20.00
Movieplex
14.45, 19.15, 21.30
Cinema Corso
12.30, 15.00,
17.30, 20.00

SUA, animaţie, 2007
Regia: Raman Hui, Chris Miller
Voci: Cameron Diaz, Eddie Murphy

ULTIMATUMUL LUI BOURNE

China, dramă, 2006
Regia: Jia Zhang-Ke
Cu: Tao Zhao, Sanming Han

Cityplex

CLANUL LUPILOR

Party pentru cei rămaşi pe-acasă
El Comandante
Str. Sfântul Ştefan nr. 13
Telefon: 0724.396.043

15.15

CAMERA 1408

Girl’s Exclusive

15.00, 19.00

Cityplex

AŞA VREAU EU!

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

SHREK AL TREILEA

SUA, S.F., 2007
Regia: Michael Bay
Cu: Michael Clarke Duncan, Jon
Voight

NATURĂ MOARTĂ

14.00, 19.00
13.00, 17.30

BOBBY

Gentleman’s Night

13.00, 15.45,
18.30, 21.30
14.00, 19.00, 21.30
12.00, 14.30,
17.00, 19.30

Cinema Europa

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

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

Hollywood Multiplex

IMPERIUL MINŢII

Movieplex

Folk frate, cu Teddy [i Mysha

HARRY POTTER
ŞI ORDINUL PHOENIX

Coproduc]ie, suspans, 2006
Regia: David Lynch
Cu: Laura Dern, Jeremy Irons

SUA, comedie, 2007
Regia: Michael Lehmann
Cu: Diane Keaton, Mandy Moore,
Piper Perabo

Chill & More

18.15, 20.30
15.15, 17.30,
19.45, 22.00

Movieplex
Cinema Gloria

19.00

Hollywood Multiplex
Movieplex

Blind Date

Hollywood Multiplex
Movieplex

Ateneul Rom#n
Str. Franklin nr. 1
Telefon: 315.68.75

SUA, aventuri, 2006
Regia: Steven Soderbergh
Cu: Brad Pitt, George Clooney

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

SUA, comedie, 2007
Regia: Adam Shankman
Cu: John Travolta, Nicole Blonsky

SUA, aventuri, 2007
Regia: David Yates
Cu: Daniel Radcliﬀe, Emma Watson

ACUM SUNT 13

PARTY
Audi]ii muzicale

Hollywood Multiplex
13.45, 17.45
Movieplex
14.15, 16.00, 22.30

HAIRSPRAY –
INTRIGI DE CULISE

„Crea]ia muzical` contemporan`
rom#neasc`”
Cu: Orchestra Filarmonicii
„Moldova” din Ia[i
Dirijor: Michael Halasz
Soli[ti: Gabriel Croitoru (vioar`)

FILME

Cafepedia
Pia]a Alba Iulia nr. 2
Telefon: 320.26.00

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

21.00

MUZIC~ CLASIC~

The Upstairs Cafe
Str. Berzei nr. 20
Telefon: 0721.013.292

Cremcaffe espresso bar
Str. Toma Caragiu nr. 3
Telefon: 313.97.40

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

Miercuri, 5 septembrie 2007

12.45, 15.15,
17.45, 20.15, 22.45
12.45, 15.00,
17.15, 19.30, 21.45
15.30, 17.45,
20.00, 22.15
11.00, 13.15,
15.30, 17.45, 20.00

VIA}A CA UN PARIU

11.30

VREMURI GRELE
SUA, thriller, 2005
Regia: David Ayer
Cu: Christian Bale, Freddy
Rodríguez, Eva Longoria
Hollywood Multiplex
Movieplex

Galeria Simeza găzduieşte până pe 7 septembrie expoziţia de pictură a Claudiei Popescu - „Itinerare greceşti”.
Artista a absolvit Academia de Artă „Nicolae Grigorescu” şi s-a remarcat de-a lungul carierei sale ca un bun
scenograf şi designer de seriale şi emisiuni TV. „Îmi plac
locurile cu aromă de antic, curate, cu multă poezie,
aurul proaspăt de câmp cu flori, sunetul mării, străzile pline de romantism. Lucrările mele trebuie să aibă
atmosferă în jurul lor, un ambient scenografic, să nu
trăiască singure pe perete”, afirmă pictoriţa.
Biletele se g`sesc la L`pt`ria lui Enache
Telefon: 315.85.08

EVENIMENTE
EXPOZIŢII
Expoziţie de pictură
„Confluenţe”
De Marius Burhan
Galeria Galateea
Calea Victoriei nr. 132
Telefon: 659.38.14
Ultima zi - 5 septembrie

Galeria Orizont
Bd. Nicolae Bălcescu nr. 23A
Telefon: 315.89.22
Ultima zi - 5 septembrie

Expoziţie de pictură
„Itinerare greceşti”
De Claudia Popescu
22.15
18.00

TEATRU

Galeria de Artă Ana
Str. Ermil Pangrati nr. 25
Telefon: 231.11.80
Ultima zi - 19 septembrie

LANSARE DE CARTE
„Memoria resuscitat`”
De Dr. Nicolae Radu
Editura Paralela 45
Muzeul Na]ional al Literaturii Rom#ne
Sala Rond` 17.00
Bd. Dacia nr. 12
Telefon: 212.58.46

SPECTACOL DE CIRC
„Circo Aquatico“
Spectacol de acrobaţii şi animale
acvatice
Piaţa Drumul Taberei
Intrarea: 30 lei (lojă),
20 lei (redus)

18.00, 20.15

PUBLICITATE

Galeria Simeza
Bd. Magheru nr. 20
Telefon: 659.75.80
Ultima zi - 7 septembrie

Expoziţie de pictură
De Vasile Dohotaru
Galeria C`minul Artei, parter
Str. Biserica Enei nr. 16
Telefon: 321.67.66
Ultima zi - 10 septembrie

HELL
De: Lolita Pille
Regia: Chris Simion
Cu: Antoaneta Cojocaru, Cristi
Iacob, Isabela Neam]u
Terasa „La Motoare”

Itinerare greceşti

Expoziţie de pictură
De Raluca Dumitraşcu

SUA, comedie, 2005
Regia: D.J. Caruso
Cu: Al Pacino, Rene Russo
CinemaPro

Foto: Anda Dinc`
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21.00

0642

Expoziţie de pictură
De Letiţia Oprişan
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PROGRAM TV
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TVR 1
12.00 Nocturne (r)
12.50 Integrame după integrare (r)
13.00 Zack şi Cody, ce viaţă
minunată (s, SUA)
13.30 Desene animate: Club Disney
14.00 Jurnalul TVR
15.30 Oameni ca noi (r)
16.00 Bagaj pentru... Europa
17.00 Misterele din Sankt
Petersburg (s)
18.00 Un european ca mine (r)
18.30 Trasee europene - Camino
Frances
19.00 Jurnalul TVR
20.20 Poporu’ zice!
20.55 Ochiul magic
21.50 Neveste disperate (s, SUA)
22.20 Festivalul Cântecului şi
Dansului Popular Românesc,
Mamaia 2007
22.45 Jurnalul TVR

KANAL D
6.45 Familia Serrano (s, Spania) (r)
8.15 Un c#[tig neaşteptat
(comedie, SUA)
10.15 Vânătorul de bani (comedie,
India)
12.15 Bulevard (r)
13.00 Stele de la Hollywood
13.30 Un nou început - Iubirea nu
are vârstă
15.45 1 milion de RON pentru
primul buton
16.15 Familia Serrano (s, Spania)
18.00 D-Sport
18.30 D-Ştiri
19.15 Un nou început - Iubirea nu
are vârstă
20.30 Frecvenţa (dramă, SUA);
Cu: Dennis Quaid, James
Caviezel
23.00 Vacanţa Mare Reloaded (s)
0.00 Bulevard (r)

TVR 2
10.10 Un nou început (dramă, SUA)
11.50 Celebrităţile timpului tău
12.05 Amy (s, SUA) 13.00 Aventurile
lui Tarzan (s, Franţa) 13.30 ABC...
de ce? (r) 14.30 Proiect IT (r) 15.00
Gimnastică: Campionatul Mondial
18.00 Jurnalul TVR (r) 18.20
Descoperă românii 18.30 Replay
19.00 Bugetul meu 19.30 Uliţa
spre Europa (s) 20.00 Celebrităţile
timpului tău 20.10 Farmece (s, SUA)
21.00 Ora de ştiri

SPORT.RO
9.00 Ştirile Sport.ro 10.00 Ştirile
Sport.ro 10.05 Special (r) 11.00
Ştirile Sport.ro 11.05 Eurobaschet:
Germania - Turcia (premieră)
13.00 Ştiri Sport.ro 14.00 Ştirile
Sport.ro 14.05 Eurobaschet: Grecia
- Serbia (r) 16.00 {tiri Sport.ro 16.30
Eurobaschet: Spania - Letonia
(premier`) 18.00 Ştirile Sport.ro
19.00 Handbal feminin: Cetate Deva
- Rulmentul Bra[ov (direct) 20.30
Ştirile Sport.ro 21.30 Eurobaschet:
Rusia - Grecia (direct)
PUBLICITATE

PRO TV
7.00 Ştirile PRO TV
9.10 Omul care aduce cartea
9.15 Tânăr şi neliniştit (s, SUA) (r)
10.15 Arta copiatului (comedie,
SUA) (r)
11.45 Emmerdale - Afaceri de
familie (s, Anglia)
12.15 Meseriaşii (r)
13.00 Ştirile PRO TV
13.45 Zâmbiţi, vă rog!
14.15 Furtuna de foc (acţiune, SUA)
16.00 Tânăr şi neliniştit (s, SUA)
17.00 Ştirile PRO TV
17.45 Viaţa sub presiune (dramă,
SUA)
18.50 Ştirile sportive
19.00 Ştirile PRO TV
20.30 Evanghelia trădării (thriller,
Canada)
22.30 Ştirile PRO TV
23.15 Leon (acţiune, Franţa/SUA)

PRIMA
8.00 Sport cu Florentina
8.05 Spitalul „All Saints” (s)
9.00 Arma virtuală (acţiune,
Italia/Franţa) (r)
11.30 Sport, dietă şi o vedetă (r)
12.00 Flavours 3 bucătari (r)
12.30 Camera de râs
13.30 Dragoste şi putere (s, SUA)
14.30 Fata din vecini (comedie,
SUA)
16.30 Spitalul „All Saints”
(s, Australia)
17.30 Trăsniţi din NATO (s) (r)
18.00 Focus
19.30 Camera de râs
20.00 Cronica cârcotaşilor
22.00 Trăsniţi din NATO (s)
22.30 Focus Plus
23.30 Totul despre sex (s, SUA)
0.00 CSI - Crime şi investigaţii (s,
SUA/Canada)

ACAS~
9.00 Căpşuni cu zahăr (s, Portugalia) 10.15 Uzurpatoarea (s,
Mexic) 12.30 Împotriva destinului
(s, Mexic) 13.30 Mama vitregă (s,
Mexic) 15.30 Iubiri (s, Columbia)
16.30 Văduva Blanco (s, SUA) 17.30
Poveştiri adevărate 18.30 Salomé
(s, Mexic) 19.30 Tequila cu suflet
de femeie (s, Mexic) 20.30 Numai
iubirea (s, România) 21.15 Zorro
(s) 22.15 Poveştiri de noapte 22.45
Clona (s, Brazilia)

PRO CINEMA
11.00 Vieţi de cinci stele (s, SUA) (r)
12.00 Teo (r) 13.15 Samurai Jack (s,
SUA) 13.45 Călătoriile lui Sindbad (s)
14.15 Descoperă România (r) 14.45
Icstrim TiVi 15.15 Viaţa la Casa Albă
(s, SUA) 16.15 Entertainment News (r)
16.30 Tat` în stil american (s) 17.30
Joey (s, SUA) 18.00 Vieţi de cinci
stele (s, SUA) 19.00 Viaţa la Casa
Albă (s, SUA) 20.00 Entertainment
News 20.20 Veronica Mars (dramă,
SUA) 21.30 Joey (s, SUA) 22.00
Stigmata (thriller, SUA)

ANTENA 1
5.00 Vivere - A trăi cu pasiune
(s, Italia)
6.00 În gura presei
7.00 Dimineaţa devreme
9.00 În gura presei (r)
10.00 Concurs interactiv
11.00 Xena, prinţesa războinică
(s, SUA)
12.00 Lege şi ordine: Brigada
specială (s, SUA)
13.00 Observator
13.45 Tablou de nuntă (r)
16.00 Observator
17.00 Agentul VIP
19.00 Observator
20.30Beethoven 2
(comedie, SUA)
Cu: Charles Grodin, Bonnie
Hunt, Nicholle Tom
22.30 Observator
23.30 Hărţuirea (thriller, SUA)

HBO
4.25 Viziuni întunecate (thriller,
Germania/Anglia)
6.00 Frumoasele de la lăptărie
(aventură, SUA)
7.30 Mai e mult până ajungem?
(comedie, SUA)
9.05 Cinema, cinema, cinema (s)
9.35 Vară indiană (comedie,
SUA/Canada)
11.10 Eu, robotul (S.F., SUA)
13.05 Aranjamentul (comedie, SUA)
14.40 Băieţii IV (comedie, Canada)
16.45 Pantera Roz (comedie, SUA)
18.20 Acesta este Elvis
(documentar, SUA)
20.00 De-a v-aţi ascunselea
(thriller, SUA)
21.40 Triplu X - 2 (acţiune, SUA)
23.20 Răzbunarea (thriller, Anglia)
0.55 De-a v-aţi ascunselea
(thriller, SUA)

HALLMARK
8.00 Lumi diferite (s, SUA) 9.00
Numai dragostea... (dramă, SUA)
11.00 Amy (s, SUA) 12.00 Desert
şi dragoste (comedie, SUA) 14.00
Fiicele lui McLeod (s, Australia)
15.00 Numai dragostea... (dramă,
SUA) 17.00 Amy (s, SUA) 18.00 Fiicele
lui McLeod (s, Australia) 19.00
Dragostea învinge totul (dramă,
SUA) 21.00 Lege şi ordine: Intenţii
criminale (s, SUA) 22.00 Forţa legii
(s, SUA) 23.00 Scarlett (s, SUA/Italia)

MTV
12.00 TRL România (r) 13.00 Making
The Band 13.30 Music Non Stop
14.30 Dance Life 15.00 Music Non
Stop 16.00 MTV News 16.30 Music
Non Stop 17.00 Story Of 17.30 Music
Non Stop 18.30 Pimp My Ride 19.00
Music Non Stop 19.30 MTV News (r)
20.00 Best Of... 21.00 US Top 20
SURS~ PROGRAME TV:

www.compact.info.ro
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PRO CINEMA

22.00

THRILLER

Stigmata
O tânără aparent obişnuită (Patricia Arquette,
foto) - coafeză în Pittsburg - e victima unor întâmplări stranii. Încheieturile m#inilor şi picioarelor îi
sângerează din senin, fără să se lovească. Alteori, ea
începe să vorbească o limbă străveche (aramaica)
şi să scrie lucruri bizare pe pereţi. Pentru a elucida
misterul acestor evenimente miraculoase, Vaticanul
îl trimite pe Andrew Kiernan, un preot specializat în
cercetarea minunilor. Prin puterea credinţei, acesta
o ajută pe Frankie să supravieţuiască şi să scape de
forţele necunoscute care au pus stăpânire pe ea.
SUA, 1999ş Regia: Rupert Wainwright
Cu: Patricia Arquette, Gabriel Byrne, Jonathan Pryce
PUBLICITATE
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BERBEC

21 MARTIE - 20 APRILIE

Poate că ar trebui totuşi să coborâţi cu picioarele pe pământ. Cei care vă critică proiectele au destulă dreptate, pentru că nu aţi
făcut o analiză atentă pentru toate schimbările dorite.
B– N–
S–
TAUR
21 APRILIE - 20 MAI
Aveţi posibilitatea de a vă întâlni cu persoane ce pot să vă ajute. Dorinţa de a munci mult duce la instalarea unei disfuncţii
organice. Neînţelegerile cu membrii familiei
tind să se accentueze.
S– B– N–
GEMENI
21 MAI - 20 IUNIE
Vă manifestaţi ingeniozitatea în momente
de criză şi vă miraţi că toţi apelează la dv.
pentru a fi ajutaţi în tot felul de probleme.
Solicitare maximă, dar zi norocoasă! Unii
nativi caută casă cu chirie!
S– B– N–
RAC
21 IUNIE - 22 IULIE
Îi surprindeţi atât pe cei din anturaj, cât şi
pe cei din familie, cu sobrietatea pe care o
afişaţi. Bombardaţi efectiv persoana iubită
cu declaraţii de dragoste şi speraţi că astfel
nu vă va mai întreba ce faceţi în viitor.
B– N–
S–
LEU
23 IULIE - 22 AUGUST
Sunteţi suspicios şi nu acordaţi celor care au
greşit nici un fel de circumstanţe atenuante. Este bine să fiţi foarte prevăzător, mai
ales dacă şefii insistă să semnaţi contracte
ori alt fel de acte.
B– N–
S–
FECIOAR~
23 AUGUST - 22 SEPTEMBRIE
Nu este necesar să fiţi sincer în toate ocaziile şi mai ales cu duşmanii declaraţi. Cei
dragi află abia seara de ce sunteţi supărat.
Relaţiile familiale se tensionează în momentul în care anunţaţi că plecaţi.
B–
N–
S–

DIVERTISMENT

SUDOKU ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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S~GET~TOR
22 NOIEMBRIE - 21 DECEMBRIE
Aveţi încurcături, dar nu atât de grave ca
acum două zile. Sunteţi indecis în continuare, dar iubiţi şi nu aveţi chef de flirturi. Implicare profesională, mai ales că se deschid
perspective încântătoare.
B– N–
S–
CAPRICORN
22 DECEMBRIE - 19 IANUARIE
Apar dificultăţi ce pot evolua supărător,
dacă nu le interziceţi celor din anturaj să
se mai amestece în treburile dv. Visaţi la
o vacanţă, dar nu există şanse decât pentru
nativii tineri.
B– N–
S–
V~RS~TOR
20 IANUARIE - 18 FEBRUARIE
Sunteţi pus în situaţia de a alege, dar nici
una dintre posibilităţi nu vă face cu adevărat plăcere. Este indicat să petreceţi mai
mult timp cu familia sau cu persoana iubită.
Obţineţi şi acordul şefilor pentru schimbări.
S– B– N–
PE{TI
19 FEBRUARIE - 20 MARTIE
Vreţi nu vreţi, trebuie să munciţi peste program pentru a vă plăti datoriile. Cei care
promit să vă ajute au şi ei probleme şi vă
treziţi singur. Sunteţi invitat pe neaşteptate
la o petrecere.
B–
N–
S–
LEGEND~:
S = Sex; B = Bani; N = Noroc

- sus;

- mediu;

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
CONCEDIU

VERTICAL: 1) Câmpie sud-americană – Fir de urzeală. 2) Uriaşă întindere
de apă sărată – Contingent (pop.). 3) Înlocuitor de cafea – Unelte de
tâmplar. 4) Cuter! – Iraţionali. 5) Alipiri. 6) A supăra (var.) – Folosit ca
dezinfectant. 7) A certa – Coate goale! 8) Cub la table – Poliţă. 9) A se
încovoia – Zonă verde în deşert. 10) Plantă agăţătoare – Arid.

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

BALAN}~
23 SEPTEMBRIE - 22 OCTOMBRIE
Sarcinile profesionale vă dau bătăi de cap
şi regretaţi că aţi refuzat orice ajutor până
acum. Deciziile dv. nu sunt luate în seamă
de cei cu care aţi colaborat foarte bine înainte.
S– B– N–
SCORPION
23 OCTOMBRIE - 21 NOIEMBRIE
Trebuie să fiţi mai prudent, chiar dacă aveţi
impresia că totul este foarte simplu. Vi se
oferă şansa de a vă împăca cu persoanele care v-au criticat permanent. Regretaţi
cheltuielile de ieri şi faceţi altele.
B– N–
S–

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ORIZONTAL: 1) Pod plutitor improvizat – Spus. 2) Macagiu – Afund. 3)
Unul care îmi aparţine – A atribui. 4) Dans pe gheaţă – Mioare. 5) Asin!
– Comozi. 6) Substanţă nocivă. 7) A prinde cu aţe – Dovadă de îngâmfare. 8) Uşi – Băţ de biliard. 9) Piaţă de vechituri – Inel de lanţ. 10)
Necredincioşi – Nărăvit.

SUDOKU presupune completarea careului de 81 de
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.

INTEGRAM~

Miercuri, 5 septembrie 2007
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Semne de
orientare

Vorbire pentru scriere

Mers \n ap`

R`ni

Spu[i

Dotare

A pune
la raze

Artist al
tablourilor
Celebr`

Artist f`r`
replic`

Cauciuc
la ro]i

Ciunte

|n [ur`!

Moned`
\n Iran
|nconjoar`
g#tul

Actorul
italian din
imagine
(Michele)
A lua cu
for]a
Nativ

Dificil

M`rg`ritar

Dumneata

Vechiul
evreu
Pas`re
r`pitoare
Rezultat
sportiv

D#nsa
Jurnal

Boi din
Tibet

Curs!

Personalit`]i

Capete de
ceapraz!

Leg`tur`
tehnic`

Imn

Dac
Vechi organe
de ordine
Orice!

Str#ns
la a]`
Sclipitor

A \ntrece
m`sura

- jos

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

