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PEOPLE

Co[marul Stelei se 
nume[te FC Sevilla
Steli[tii au pierdut [i cea de-a patra partid` \n Lig`, 0-2, \n Ghencea, cu spaniolii

Steaua a disputat \n acest 
an patru meciuri contra celor de 
la FC Sevilla: dou` \n Cupa UEFA 
[i dou` \n Liga Campionilor. Le-a 

pierdut pe toate. Asear`, Sevilla a 
\nvins f`r` m`car s` for]eze, pe un 
stadion cu doar 8.000 de specta-
tori, record al dezinteresului mani-

festat de fanii steli[ti. |nfr#ngerea 
contra Sevillei \nseamn` epuizarea 
[anselor Stelei de a merge mai de-
parte \n Lig`.  Pag. 11

ULTIMA OR~ ... 23:40 ... Liga Campionilor: |n cel`lalt meci din grupa Stelei, Slavia Praga - Arsenal 0-0 ...

Pag. 13

Moda la 
raport
La “Crea]iile 

anului 2007” s-au 
premiat cele mai 
bune colec]ii din 
domeniul modei

Pag. 12

Kate Moss 
nu mai e 
prima
Manechinul britanic 
a c`zut \ntr-un top al 
elegan]ei alc`tuit de 
“Harpers Bazar”, de pe 
locul \nt#i pe al zecelea

PEOPLE

SPORT

T`riceanu, \n 
audien]` la Papa
Pentru a rezolva problemele 
rom#nilor din Italia, premierul 
a fost primit la Vatican Pag. 7

Hipermarketurile 
preferate la noi
Un studiu a stabilit care sunt 
magazinele pe care rom#nii le 
aleg cel mai des  Pag. 9

Iat-o pe nepoata 
Prin]esei Diana!
Britanicii o ador` pe urma[a 
celebrei Lady Di, de[i aceasta 
locuie[te \n Africa de Sud Pag. 8
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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`!

Splaiul Unirii la sf#rşitul lunii octombrie...
  Text [i foto: Sonia-Francisca

RADET va investi peste 10 milioane 
de euro în sectorul 1
DOTĂRI  Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice Bucureşti 
(RADET) intenţionează să modernizeze, până la jumătatea anului viitor, 
63 de puncte termice din sectorul 1. Investiţia se va ridica la 10,11 mi-
lioane de euro. Lucrările vor fi acordate prin licitaţie deschisă în luna 
decembrie, iar execuţia va dura şase luni de la atribuirea contractului, 
se arată într-un anunţ al Regiei. Termenul limită pentru depunerea 
ofertelor a fost stabilit pentru 19 decembrie. Ofertele vor fi deschise 
în aceeaşi zi. RADET operează peste 2.200 de puncte termice şi 48 de 
centrale termice, mai scrie în comunicat. Regia a anunţat recent că va 
investi 15,58 milioane euro pentru pentru modernizarea sistemului 
de alimentare cu energie termică în cartierul Drumul Taberei, lucrările 
urmând să înceapă anul viitor şi să dureze doi ani.  ||||

SECTOR 1
Chişcani, str. Chişcani, intersec-
ţie cu Podul Grant 
Gara de Nord, str. Dinicu Golescu 
Odăi, Şos. Odăi 
SECTOR 2
Colentina, Şos. Colentina 
Fundeni, Şos. Fundeni 
Barbu Văcărescu, str. Barbu 
Văcărescu 
SECTOR 3
Pallady nr. 66, Bd. Theodor 
Pallady 
Pallady nr. 117-199, Bd. Theodor 
Pallady 
Postăvarul, str. Postăvarul 
Râmnicu Vâlcea, str. Rm. Vâlcea 
Corneliu Coposu, str. C. Coposu 

SECTOR 4
Iriceanu, str. Serg. Ion Iriceanu
Berceni, str. Măriuca
Giurgiului, Şos. Giurgiului
SECTOR 5
13 Septembrie, 
Calea 13 Septembrie
SECTOR 6
Giuleşti, Calea Giuleşti
Iuliu Maniu, str. Iuliu Maniu 
Lujerului, str. Lujerului FN
Militari, Bd. Iuliu Maniu 
ALTE BENZIN~RII
Otopeni 1 – AMOCO, 
Şos. Bucureşti-Ploieşti 
Otopeni 2 - Mc Donald’s, DN1 
Turnu Măgurele, 
str. Turnu Măgurele

COMPACT |N BENZIN~RII  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
„Compact”, în sta]iile MOL
DISTRIBUŢIE  Ziarul nostru este distribuit şi prin intermediul a 16 
benzinării MOL (marcate, mai jos, cu litere \ngro[ate) din capitală. 
În fi ecare dimineaţă, ne găsi]i în cutiile portocalii amplasate \n: 

METODE - O mai veche dolean-
ţă a primarului general Adriean 
Videanu este înfi inţarea Auto-
rităţii Metropolitane de Trans-
port, care ar urma să coordone-
ze activitatea RATB şi pe cea a 
Metrorex. Autoritatea ar putea 
funcţiona „chiar de mâine, dacă 
Guvernul ar aproba-o, pentru 
că structura este pregătită”, 
spune Videanu. 

Primarul are şi un director 
pregătit să preia conducerea in-
stituţiei, Gheorghe Udrişte, ac-
tualul şef al Direcţiei de trans-
porturi din Primăria Generală. 
Metrorex este, însă, în subordi-
nea Ministerului Transporturi-
lor, iar Guvernul nu aprobă şi 
nici nu discută, deocamdată, 
transferul regiei la Primărie. 

În aceste condiţii, edilul-şef 
poate face, legal, doar studii 
de fezabilitate pentru extinde-
rea reţelei de metrou spre car-
tierele care au mare nevoie de 
acest mijloc de transport, cum 

ar fi  Drumul Taberei. Conform 
studiului de fezabilitate, inclu-
derea la reţeaua de transport 
Metrorex a cartierului Drumul 
Taberei ar costa în jur de un 
miliard de euro, de trei ori mai 
mult decât proiectul propus de 
ministrul transporturilor, Ludo-
vic Orban, care vrea cale ferată 
în jurul oraşului.

Cu metroul la aeroport
Totuşi, Videanu nu se lasă 

aşa uşor. Într-un interviu acor-
dat „Compact”, edilul-şef subli-
nia că linia de metrou care va 
lega Piaţa Victoriei de Aeropor-
tul „Henri Coandă” poate fi  con-
struită dintr-un credit guverna-

mental japonez, „care este cel 
mai ieftin din lume”. „Nu ne 
putem permite să pierdem un 
credit de 700-800 de milioane 
de euro de la Guvernul Japo-
niei, credit care are dobânzile 
cele mai mici, condiţii speciale 
şi ar acoperi 80% din valoarea 
totală a proiectului, doar pen-
tru că Ministerul Transportu-
rilor nu acceptă să colaboreze 
cu Primăria Capitalei”, sublinia 
Videanu. 

Traseul în cauză ar porni din 
Piaţa Victoriei, pe bd. Ion Mi-
halache, pe sub Piaţa Domenii, 
prin Bd. Expoziţiei, Piaţa Presei 
Libere, după care ar urma tra-
seul şoselei Bucureşti-Ploieşti 
până la aeroport. În total, ar 
urma să fi e construite 19 staţii, 
iar magistrala ar avea o lungi-
me de exploatare de peste 15 
km. Dana Lascu ||||

Videanu vrea 
metroul la Prim`rie

Metrou până pe linia de centură
TRONSON  Dacă se aprobă rectificarea bugetară cerută de Ministerul 
Transporturilor, în vara anului viitor ar putea fi terminată construc-
ţia tronsonului de metrou care face legătura între staţia Nicolae 
Grigorescu şi linia de centură. Realizarea acestui tronson, care are 
o lungime de 4,8 km, costă 76 de milioane de euro. 

Încă un pasaj 
pe DN1
FINALIZARE  În maximum două 
săptămâni, vor fi terminate 
lucrările la cel de al doilea pasaj 
de la Băneasa, de pe DN 1. Potri-
vit directorului general al Com-
paniei Naţionale de Autostrăzi 
şi Drumuri Naţionale, Mihai 
Grecu, proiectul a fost întârziat 
din motive tehnice. Principa-
la problemă a reprezentat-o 
realizarea conexiunii cu drumul 
care face legătura între strada 
Privighetorilor şi sensul giratoriu 
de sub pasaj, lucrare ce aparţine 
Primăriei Capitalei. D.L. ||||

Primarul general al Bucureştiului, Adriean Videanu, 
spune că, într-o capitală cu adevărat europeană, 
transportul în comun este dirijat de o autoritate 
metropolitană afl ată în subordinea Municipalit`]ii.

TÂRG - Pentru că generaţia tână-
ră preferă să-şi petreacă timpul 
mai degrabă la un internet-cafe 
sau acasă în faţa calcula-
torului,  decât într-o biblio-
tecă, editurile prezente 
la Târgul de carte Kili-
pirim au găsit soluţia de 
compromis – CD-urile 
şi casetele audio. Re-
zumatele unor romane 
celebre ale unor autori 
contemporani sunt citite 
de mari actori români, iar 
materialele au fost impri-
mate pe cele două tipuri 

de suport IT. „Mulţi preferă va-
rianta digitală a romanelor doar 
pentru vocile unor mari artişti 

cum au fost Adrian Pintea şi 
Florian Pittiş”, spun organi-
zatorii. Preţurile sunt mai 
mici decât cele ale cărţi-
lor. Un astfel de CD costă 
în jur de 15-16 lei, iar o 
casetă audio, aproxima-
tiv patru lei. Iubitorii de 
carte mai au timp până

duminică să viziteze târgul 
Kilipirim, deschis la Sala 
Dalles, unde au de ales din 

peste 50.000 de titluri. D.L. ||||

Cărţi în format digital

RETROCED~RI - Cinci dintre sec-
ţiile Direcţiei Generale de Poli-
ţie a Municipiului Bucureşti au 
probleme cu sediile. Clădirile în 
cauză sunt revendicate de foştii 
proprietari, aşa că poliţiştii vor 
trebui să se mute în alte sedii şi 
să plătească mii de euro lunar pe 
chirie, p#n` vor avea sedii noi. 

Dintre cele cinci clădiri ce vor fi  
retrocedate, prima este cea din 
str. Stelea Spătarul nr. 13-15, în 
care îşi desfăşoară activitatea 
Secţia 10 Poliţie şi Poliţia secto-
rului 3. Cele două instituţii nu 
vor fi  scoase în stradă peste noap-
te, ci îşi vor putea continua activi-
tatea încă trei ani de la verdictul 

instanţei, cu condiţia să plătească 
chirie. Clădirea a fost câştigată în 
instanţă de urmaşii academicia-
nului Onisifor Ghibu. Şi clădirile 
secţiilor de poliţie nr. 3, nr. 8 şi 
nr. 17 sunt revendicate, iar la sec-
ţia nr. 11 a fost revendicat terenul 
pe care se afl ă sediul acestei insti-
tuţii.  D.L. ||||

Clădirile unor secţii de poliţie, revendicate
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PE SCURT |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actele pentru 
căsătoria cu un străin 
SECTORUL 3  Serviciul de Stare 
Civilă a înregistrat, de la înce-
putul acestui an, 3.314 căsătorii, 
din care 150 mixte, unul dintre 
parteneri fi ind cetăţean străin. 
Pentru a afl a care sunt actele 
de care aveţi nevoie \n vede-
rea c`s`toriei, puteţi suna la 
num`rul de telefon 318.03.39.

Zeci de tineri, în 
apartamente sociale 
SECTORUL 3  Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Co-
pilului monitorizează 43 de tineri 
cu vârsta peste 18 ani, proveniţi 

din centrele de plasament şi din 
apartamentele de tip familial 
afl ate în subordine, care locuiesc 
în 10 apartamente sociale pe o 
perioadă determinată. Relaţii su-
plimentare pot fi  obţinute de la 
numărul de telefon 0725.126.100.

Locuri de joacă noi 
SECTORUL 6  În ultima perioadă, 
primăria a modernizat 25 de 
locuri de joacă pentru copii. S-a 
intervenit în cazul unor locuri de 
joacă situate în zone populate 
din toate cartierele sectorului. A 
fost înlocuit mobilierul degradat. 
Aparatele de joacă noi respectă 
standardele euro pene. În anumi-
te locuri a fost plantat gazon.
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PUBLICITATE

finan]eaz` doar cu

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

PUBLICITATE

BULETINULMOTOR INVEST

Avans 20% 
din valoarea ma[inii APROBARE PE LOC

DACIA LOGAN
Avans - 1620 euro

Rata/lun` - 135 euro

RENAULT MEGANE
Avans - 2650 euro

Rata/lun` - 240 euro

OPEL CORSA
Avans - 2100 euro

Rata/lun` - 190 euro

CHEVROLET AVEO
Avans - 1820 euro

Rata/lun` - 165 euro

OPEL ASTRA
Avans - 2480 euro

Rata/lun` - 224 euro

RENAULT CLIO
Avans - 1730 euro

Rata/lun` - 158 euro

Kidex, t#rg vesel 
pentru copii
COPII - Startul sărbătorilor de iarnă va fi  dat de 
t#rgul Kidex, ce va avea loc între 30 noiembrie şi 2 
decembrie, în cadrul Complexului Expoziţional Ro-
mexpo. Ca în fi ecare an, organizatorii pregătesc o 
tolbă cu surprize tuturor celor prezenti, copii, părinţi 
sau bunici. Micuţii vor avea parte de momente ine-
dite, în interpretarea unor grupuri de copii, tombole 
cu premii consistente, prezentări de modă, parada 
personajelor de poveste şi multe alte surprize. Mai 
multe detalii pe www.kidex.ro. A.D. ||||

Hollywood Multiplex 
lansează o nouă provocare 
pentru tinerii bucureşteni, 
în noaptea de 16 spre 17 
noiembrie. Provocarea 
lunii noiembrie constă în 
24 de ore de acţiune, film 
şi muzică electronică. 250 
de tineri vor participa la un 
concurs cu premii şi multă 
distracţie.

 
DISTRACŢIE - P#nă pe 16 noiem-
brie vă puteţi înscrie la cel mai 
antrenant maraton din ultima 
vreme, Maratonul Burn, orga-
nizat de Hollywood Multiplex. 
Tinerii se vor distra în cele 24 
de ore de acţiune, fi lm şi mu-
zică electronică. Organizatorii 
invită bucureştenii la o noapte 
incendiară. „Abandonaţi orice 
urmă de oboseală, voi, cei care 
intraţi \n cursă”, astfel sună în-
demnul organizatorilor Mara-
tonului.

Iubitorii de fi lm vor avea 
parte de o experienţă unică, o 
călătorie prin lumea fi lmelor de 
acţiune pe beat-urile alerte ale 
muzicii de club. 250 de devora-
tori de adrenalină se vor lupta 
pentru o excursie la Festivalul 

de Muzică Electronică ce va 
avea loc în Club Transmediale 
de la Berlin, \ntre 25 ianuarie şi 
2 februarie 2008, pentru zecile 
de bilete la manifestarea The 
Mission de pe 1 decembrie şi 
pentru cele 10 mini I-Pod-uri 

şi 20 de ceasuri. Cei care do-
resc să participe îşi pot asigura 
un loc în sală, înscriindu-se pe 
www.hmultiplex.ro/burnma-
raton. Biletele vor fi  puse, de 
m#ine, în v#nzare.

 Alexandra Du]ulescu ||||

Noapte de film 
[i muzic` la cinema

Tinerii se vor distra [i vor c#[tiga premii la concursurile nocturne

INTERPRETARE - Teatrul Ion Creangă vă 
invită astăzi, de la ora 18.00, la „Seara Po-
veştilor”, unde copiii pot să-l întâlnească 
pe „Tigrişorul căruia îi plăceau clătitele”. 
Spectacolul de cincizeci de minute este 
recomandat copiilor cu vârste cuprinse 
între 5 şi 8 ani. Teatrul are o ofertă specia-
lă de preţ: la două spectacole vizionate, al 
treilea este gratuit. 

Copiii mai pot să vadă „Frumoasa din 
pădurea adormită”, de Ceaikovski, pe sce-
na Operei Naţionale din Bucureşti. Baletul 
poate fi  văzut s#mbătă, de la ora 18.30. 
Copiii, părinţii şi bunicii sunt aşteptaţi să 
pătrundă în lumea poveştilor. A.D. ||||

Seara poveştilor şi balet pentru copii

Prefectul 
întâlneşte elevi 
motociclişti
ELEVI  Cătălin Deaconescu, 
prefectul capitalei, se întâl-
neşte, astăzi, la ora 13.00, 
cu elevii Colegiului Naţional 
„I.L. Caragiale”, posesori de 
motociclete, motorete şi scu-
tere. Prefectul vine la întâlnire 
însoţit de Cabral şi de Stelian 
Fedorca, inspector de manage-
ment educaţional. Acţiunea se 
desfăşoară în cadrul proiectului 
de educaţie rutieră „Stop acci-
dentelor, viaţa are prioritate!”, 
iniţiat de Brigada de Poliţie 
Rutieră, Instituţia Prefectu-
lui şi Inspectoratul Şcolar. În 
primele şase luni ale anului 
2007, posesorii acestor mijloace 
de transport au fost implicaţi în 
311 accidente rutiere, în urma 
cărora 11 persoane au dece-
dat, 67 au fost rănite grav. În 
aproape jumătate din aceste 
accidente, culpa a aparţinut 
conducătorilor de motociclete, 
motorete sau scutere.  ||||

Cei mai mici vor fi \nc#nta]i de bal



 
 

PE SCURT ||||||||||||||||||||||
Cultur` urban` 
\n Expirat 
ROCK Festivalul Urban Blast 
continu`, \n aceast` sear`, 
de la ora 22.00, \n clubul 
Expirat, cu o serie de con-
certe: Israel lights (de la ora 
22.30), Les elephants Bizarres 
(23.30), DJ Gojira (00:30) [i DJ 
Sister Candy (02:30). Biletele 
valabile o zi cost` 15 lei, iar 
cele valabile pentru ambele 
zile – 20 de lei. Acestea 
pot fi  cump`rate numai de 
la intrarea \n club. Trupa 
bucure[tean` „Les elephants 
Bizarres” lucreaz` la primul  
album. 

Festival maghiar 
CINEMA Săptămâna fi lmu-
lui maghiar la Bucureşti va 
debuta, pe 12 noiembrie, cu 
un concert al saxofonistu-
lui St. Martin şi cu proiecţia 
fi lmului „A turné/ Turneul”. 
Manifestarea va continua cu 
alte 15 proiecţii, până pe 17 
noiembrie, la Centrul „Tineri-
mea Română”. Manifestarea 
este organizat` ca o conti-
nuare a „Săptămânii fi lmului 
românesc la Budapesta”, din 
octombrie. 

DJ Sneak, 
\n Session

ELECTRONIC DJ Sneak (foto) 
mixeaz`, vineri sear`, \n 
Session Club. Pe numele real 
Carlos Sossa, artistul face 
muzic` de la  \nceputul anilor 
‘90,  av#nd r`d`cini \n salsa, 
merengue [i muzica latino. 
|n deschiderea sesiunii de 
vineri, vor mixa Demos & Bo-
ola [i Spiros. Pre]ul unui bilet 
este 30 lei, p#n` la miezul 
nop]ii, [i 40 lei, dup`.

Scala din Milano, 
\n capital`
CLASIC Ansamblul Scaligero al 
teatrului liric Scala din Milano 
revine în România pentru a 
susţine, pe 17 decembrie, un 
concert la Bucureşti. Ansam-
blul a mai c#ntat, la începu-
tul anului, la Sibiu. Muzicienii 
italieni au avut spectacole în 
toate marile oraşe ale lumii 
şi a participat la cele mai im-
portante festivaluri din Italia 
şi din străinătate. 
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V#nz`ri \n perioada 1 – 31 octombrie 
 Pozi]ie Jocuri
 1. Fifa 2008
 2. World of Warcraft
 3. Wow Burning Crusade
 4. Star Craft + Broodwar
  5. Sims 2 Bon Voyage
 6. Moh Airborne
 7. The Dims 2
 8. Harry Potter Order Phoe
 9. Diablo 2 – Lord of Destruction
 10. Wow Battlechest

 Clasament realizat de

TOP 10 DIVERTA JOCURI PC  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Studentul Anului, pe net Trupa The Nihilists vine 
din Cehia \n Studio Martin
UNDERGROUND The Nihilists concerteaz`, pe 22 noiembrie, de la ora 
22.00, \n Studio Martin. Trupa, format` din Moimir Papalescu, pio-
nier al muzicii electronice \n Cehia, solista La Petite Sonja [i chita-
ristul punky-dandy Hank Jesus, a devenit, de trei ani, noua senza]ie 
a muzicii underground din Cehia. Forma]ia este infl uen]at` de rit-
murile lui Nancy Sinatra [i de clasicii new-wave-ului, Joy Division [i 
Cabaret Voltaire. De-a lungul timpului, Papalescu & co. au ad`ugat 
\n muzica lor elemente disco, punk, electro [i rock. Concertului din 
Studio Martin i se adaug` DJ Marika [i Unu’.   ||||

Strada Spiru Haret, ca o 
c`rare de munte spre centru
PLIMBARE - De ce ar fi  frumoas` o strad` aparent banal`, ca Spiru Ha-
ret - matematician? Pentru c` este una dintre pu]inele din Bucure[ti 
care urc`, d#ndu-]i impresia c` ai ie[it din capital` [i c` mergi pe o 
c`rare de munte. Dac` vrei s` ajungi \n centru de la Eroilor sau din 
Ci[migiu [i ai un strop de timp liber, strada Spiru Haret te scoate pe 
General Berthelot, a[a c` po]i s` elimini calvarul mijloacelor de trans-
port \n comun [i s` ie[i, imediat, \n Calea Victoriei. ||||

PREMII - Dup` o s`pt`m#n` de 
parad` prin facult`]i, \n costume 
de epoc` nonconformiste, cam-
pania Studentul Anului s-a lansat 
cu putere [i pe internet, av#nd, pe 
l#ng` blogul destinat concursului, 
un fi lmule] nou-nou], pe youtube, 
care circul` prin Yahoo Messen-
ger, cu titlul „C#t valoreaz` IQ-ul 
\n bani?”. 

Afl at la cea de-a [asea edi]ie, 

concursul, care \[i propune s` 
aleag` cel mai talentat student al 
anului, [i-a desemnat deja jura]ii, 
pentru toate cele cinci domenii 
(economie, jurnalism, medicin`, 
IT [i arhitectur`). |nscrierile \n 
competi]ie se fac p#n` pe 18 no-
iembrie, pe site-ul www.studen-
tulanului.ro. Premiul cel mare, 
pentru fi ecare categorie, este de 
1.000 de euro.  ||||

Florian Bichir [i-a lansat 
„Polemici Ortodoxe“
CARTE - Jurnalistul [i teologul 
Florian Bichir, senior editor la 
„Eve nimentul Zilei”, [i-a lansat, 
recent, volumul „Polemici Orto-
doxe” (editura Agnos), \n cadrul 
T#rgului Na]ional de Carte [i 
Revist` Religioas` organizat la 
Sibiu. „Dac` ar fi  s-o asem`n cu 
vreun tratat de medicin`, cred 
c` am descoperit unul de anato-
mie spectral`, ciudat de simplu, 
scris \ntr-o vreme \n care oamenii 

din pres` ascund mediocritatea 
\n cuvinte de[tepte [i comprim` 
adev`rurile evidente \n capsule 
ale minciunii cenzurate, cu clas` 
de enun]uri fundamentale”, nota, 
\n textul de prefa]`, p`rintele dr. 
Constantin Necula. 

Florian Bichir a mai publicat, 
anul trecut, volumul „Reporter 
\n t`r#mul minunilor. 25 de po-
pasuri m`rturisitoare” (Editura 
Lumea Credin]ei).  ||||
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Un reformator al \nv`]`m#ntului
ISTORIC  Academician, matematician [i pedagog român, Spiru Haret 
(1851 - 1912) a fost un reformator al învăţământului românesc, care 
a predat la Facultatea de {tiinţe (secţia fi zico-matematici) din cadrul 
Universit`]ii Bucureşti, la Şcoala de Poduri şi {osele, dar [i la Şcoala 
de Ofi ţeri de Artilerie şi Geniu. De[i a avut realiz`ri \n [tiin]ele exac-
te, Haret a r`mas cunoscut mai ales ca „om al [colii” [i ca reforma-
tor al pedagogiei din secolul al XIX-lea. 

Muzicianul pro-tutun Joe 
Jackson c#nt` la Bucure[ti

LIVE - Cunoscut mai ales dato-
rit` hitului „Is She Really Going 
Out With Him?”, din 1979, bri-
tanicul Joe Jackson va sus]ine, 
\n 2008, un concert la Bucure[ti. 
Conform site-ului ofi cial al 
c#nt`re]ului, acesta va c#nta \n 
capital` pe 25 martie 2008. 

Manifestarea face parte din 
turneul Joe Jackson's 2008 
Tour, care cuprinde concerte 
\n 14 ]`ri: Germania, Irlanda, 
Anglia, Fran]a, Belgia, Olanda, 
Elve]ia, Italia, Austria, dar [i 
state din Est, precum  Bulga-
ria, Serbia, Slovacia, Republica 
Ceh` [i Rom#nia. Cel mai recent 
album al artistului, „Afterlife”, 
cuprinzând înregistrări live, a 
fost lansat în 2004.

Pe numele adev`rat David 
Ian Jackson, artistul britanic \n 
v#rst` de 53 de ani a fost nomi-

nalizat, \n decursul timpului, de 
cinci ori, la premiile Grammy. 
Jackson a atras, recent, aten]ia 
asupra sa pentru c` a luat 
pozi]ie \mpotriva campaniilor 
exagerate \mpotriva tutunului. 
Se pare c` opinia sa se bazeaz` 
pe ani buni de cercetare a do-
meniului, Jackson public#nd 
deja dou` lucr`ri pe tema fuma-
tului. 

Alături de Elvis Costello şi 
Graham Parker, c#nt`re]ul a 
făcut parte din trioul britanic 
care a adus soundul new wave 
în Statele Unite ale Americii, la 
sfârşitul anilor ‘70, gen muzical 
în cadrul căruia s-a bucurat de o 
mare popularitate, înainte de a 
trece la o muzică mai puţin co-
mercială, combinând genuri ca 
pop, jazz şi chiar muzică clasică. 
 Bianca St`nescu ||||

Cântăreţul britanic Joe Jackson va concerta, anul viitor, 
la Bucureşti. Locul de desfăşurare a evenimentului [i 
pre]urile biletelor \nc` nu au fost stabilite.

Britanicul Joe Jackson a f`cut studii despre fumat
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Despre faptele de 
bine, la Kanal D
TEMATIC~ |n edi]ia de m#ine 
e emisiunii „D-Diminea]`”, 
de la Kanal D, prezentatoarele 
Ani Cre]u [i Mirela Stoian vor 
discuta, \mpreun` cu invita]ii 
lor, despre ce se \nt#mpl` 
atunci c#nd faci o fapt` bun` 
pentru cineva: situa]ia \n care 
\l aju]i, iar, mai t#rziu, c#nd, la 
r#ndul t`u, ai avea nevoie de 
sprijin, persoana respectiv` nu 
]i-l ofer`. Despre prietenie [i 
despre cum suntem r`spl`ti]i 
c#nd facem o fapt` bun` 
afl `m m#ine, de la ora 8.00, 
pe Kanal D.

A venit Airbus A 318

DOTARE De ast`zi, Airbus A 
318 va începe să zboare spre 
Germania, Franţa sau Spania. 
A 318 este penultima aeronavă 
care intră în dotarea com-
paniei Tarom, în cadrul unui 
contract de 200 de milioane 
de dolari, încheiat cu Airbus. 
Conform Realitatea TV, noul A 
318 a fost botezat Aurel Vlaicu. 
|n fl ota Tarom va mai intra, 
luna viitoare, un A 318. În ceea 
ce priveşte preţurile servicii-
lor, potrivit reprezentanţilor 
Tarom, este posibil ca acestea 
să se majoreze, dacă preţul 
carburanţilor va continua să 
crească.
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Ple[i]`, acuzat de terorism
SESIZARE Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului \n 
Rom#nia (IICCR) a depus, la Parchetul de pe l#ng` |nalta Curte de 
Casa]ie [i Justi]ie, o sesizare penal` pe numele generalului de 
Securitate Nicolae Ple[i]` [i pe cel al unor fo[ti diploma]i care au 
activat \n cadrul Ambasadei de la Bonn. Conform HotNews, cinci fo[ti 
diploma]i sunt acuza]i c` au plasat sau au \nlesnit plasarea unor 
dispozitive explozive \n colete expediate c`tre Paul Goma, Nicolae 
Penescu [i {erban Orescu. Cei cinci fo[ti diploma]i sunt Dan Mihoc, 
Constantin Ciobanu, Ion Constantin, Ioan Lupu [i Ion Grecu. IICCR 
solicit` tragerea la r`spundere penal` a f`ptuitorilor.  ||||

CERNAVOD~ - Reactorul 2 al 
centralei de la Cernavodă, pus 
în funcţiune la începutul lunii, 
s-a oprit automat, ieri, din cau-
za unei defecţiuni la un contact 
electric. Reactorul va fi  repornit 
în 36 de ore, a declarat, pentru 
Mediafax, directorul general al 
Nuclearelectrica, Teodor Chirica. 
El a adăugat că, în urma opririi 

reactorului, care furnizează circa 
8% din necesarul de electricitate 
la nivel naţional, au fost efectu-
ate verifi cări la toate contactele 
electrice. Unitatea 2 a centralei 
nuclearoelectrice a fost repusă în 
funcţiune pe 1 noiembrie, după 
12 zile de revizie. Reactorul a 
fost oprit în 19 octombrie, pentru 
revizia fi nală.  ||||

|nt#lnire Tăriceanu-Prodi

Premierul, primit de Pap`
VATICAN Premierul Călin Popescu Tăriceanu a fost primit, ieri, în 
audienţă la Vatican, de Papa Benedict al XVI-lea. Problema cetă-
ţenilor români din Italia a fost unul dintre subiectele discutate, 
Papa Benedict fiind de acord cu punctul de vedere al autorităţilor 
române. „Un întreg popor nu poate fi  etichetat după fapta unui 
individ”, a spus suveranul pontif.
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Reactorul 2 a fost oprit

VIZIT~  - Premierul rom#n, C`lin 
Popescu T`riceanu, [i cel itali-
an, Romano Prodi, au semnat 
[i trimis, ieri, o scrisoare c`tre 
pre[edintele Comisiei Europe-
ne, Jose Manuel Durao Barroso, 
informeaz` HotNews. Cei doi 
au cerut Comisiei Europene s` 
se implice \n rezolvarea proble-
melor care au \n centru etnia 
]ig`neasc`. 

T`riceanu [i Prodi au f`cut, 
ieri, declara]ii cu privire la cola-
borarea dintre Rom#nia [i Italia 
pentru limitarea fenomenului 
infrac]ionalit`]ii [i pentru asi-
gurarea protec]iei tuturor cet`-
]enilor afl a]i pe teritoriul italian. 
Premierul italian Romano Prodi 
a declarat, la fi nalul întrevederii, 

că, în Europa, de libera circula]ie 
benefi ciaz` toate persoanele. 
„Nu trebuie să confundăm in-
fracţionalitatea cu muncitorii”, a 
completat Prodi, citat de Realita-
tea TV. Acesta a adăugat că Italia 
nu va modifi ca nimic în legislaţia 
privind forţa de muncă. Decre-
tul-lege aprobat de guvernul 
italian pentru combaterea infrac-
ţiunilor respectă normele UE, iar 
deciziile de expulzare a cetăţe-
nilor români de pe teritoriul Ita-
liei vor fi  aplicate doar în cazuri 
extrem de grave, a menţionat 
Prodi. Călin Popescu Tăricea-
nu a declarat că „a fost creat un 
grup de lucru pentru integrarea 
minorităţilor”. 
 Mihaela R`ileanu ||||

Premierul Călin Popescu Tăriceanu s-a întâlnit, ieri, cu 
omologul italian, Romano Prodi, pentru a discuta despre 
criza imigranţilor şi despre măsurile luate de autorităţi 
pentru protejarea românilor care muncesc legal în Italia.

Cei doi prim-mini[tri au discutat despre situa]ia rom#nilor din Italia
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Proteste \n Georgia
TBILISI Sute de poliţişti, 
soldaţi şi trupe de comando 
au intervenit în forţă, ieri, 
pentru a dispersa miile de 
persoane care, de cinci zile, 
demonstrează la Tbilisi, 
cerând demisia preşedintelui 
Mihail Saakaşvili. Forţele de 
ordine au intervenit cu tunuri 
cu apă, gaze lacrimogene şi 
bastoane de cauciuc. Opoziţia 
îl acuză pe preşedintele 
georgian de autoritarism şi de 
eşecul \n a combate efi cient 
sărăcia şi corupţia.

Armele seduc]iei
MAREA BRITANIE O echipă de 
cercetători britanici a desco-
perit c` adev`ratele arme ale 
seduc]iei sunt privirea direct` 
\n ochii interlocutorului [i un 
z#mbet larg, conform unui 
studiu publicat, ieri, într-o 
revistă a Societăţii Regale. 
O alt` concluzie a studiului 
este aceea c` „oamenii sunt 
atraşi de persoanele care 
sunt atrase de ei”, dup` 
cum declar` Ben Jones, unul 
dintre autori. 

Papa Benedict 
din aluat de pizza

ANGLIA P#n` pe 13 noiem-
brie, britanicii, dar [i cei care 
\[i fac drum prin capitala 
regatului, pot admira, la 
muzeu, mai multe exponate 
construite integral din aluat 
de pizza. Artista Prudence 
Emma Staite (foto) a reu[it s` 
realizeze din aceast` materie 
prim` at#t Collosseumul, c#t 
[i o statuet` care \l repre-
zint` pe [eful Vaticanului, 
Papa Benedict al XVI-lea. 

A refuzat 150 de 
cereri \n c`s`torie
BELGRAD O femeie de 38 
de ani din Serbia este \nc` 
domni[oar` dup` ce, de-a 
lungul vie]ii sale, a refu-
zat nu mai pu]in de 150 de 
cereri \n c`s`torie. Milunka 
Dabovici locuie[te \n prezent 
cu mama ei [i nu se gr`be[te 
s` se m`rite p#n` c#nd nu \l 
va g`si pe b`rbatul visurilor 
sale. Femeia a povestit c` 
a fost pe]it`, prima dat`, 
c#nd avea numai 14 ani. De 
atunci, propunerile nu s-au 
mai oprit.

Fostul pre[edinte 
polonez, operat
VAR{OVIA Fostul preşedin-
te polonez Lech Walesa a 
anunţat, ieri, că va fi  supus 
unei intervenţii chirurgicale 
pentru transplant de inimă, 
la o clinic` din Houston, SUA, 
relateaz` Reuters. Fostul [ef 
de stat a declarat că starea 
sănătăţii sale se înrăutăţeşte 
constant şi ar putea muri 
fără un transplant de inimă.
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Nepoata Dianei, cea mai 
dorit` femeie din regat

LONDRA - Dup` apari]ia pu-
blic` de la comemorarea fostei 
so]ii a prin]ului Charles, Lady 
Kitty Spencer (foto), nepoata 
prin]esei Diana, a reu[it s` „ia  
min]ile” tuturor b`rba]ilor din 
Marea Britanie, informeaz` 
„Daily Mail”. 

Avere de 100 de milioane 
de lire sterline

P`rul blond [i z#mbetul cuce-
ritor al tinerei de 17 ani le aduce 
aminte englezilor de „Prin]esa 
inimilor”. T#n`ra, care de]ine 

o avere de 100 de milioane de 
lire sterline, a crescut \n Africa 
de Sud. Chiar lo cuind la mii de 
kilometri distan]` de Londra, 
\n Cape Town, Lady Kitty le-a 
\nvins cu u[urin]` pe supermo-
delele [i actri]ele care frecven-
teaz` petrecerile mondene din 
inima regatului. 

Ea a fost ]inut`, p#n` acum, 
departe de lumina refl ectoare-
lor, de mama sa, Victoria Lock-
wood, fost model [i prim` so]ie 
a lui Earl Spencer. 

T#n`ra studiaz` la Reddam 

House, o [coal` privat` pentru 
elita din Africa de Sud. Potrivit 
unei prietene apropiate a tinerei 
de vi]` nobil`, „este o chestiune 
de timp p#n` c#nd Kitty se va 
muta defi nitiv \n Marea Brita-
nie”. T#n`ra \[i dore[te s` stu-
dieze avocatura \n regat. Uni-
versitatea din Bristol se afl ` \n 
topul preferin]elor sale. Potrivit 
aceleia[i surse, citate de „Daily 
Mail”, Kitty se va muta \n regat 
anul viitor.

|n clasamentul celor mai 
dori]i 100 de b`rba]i din Marea 
Britanie conduce deta[at Mika, 
cel adesea comparat cu Fred-
die Mercury. Pe pozi]ia a doua 
se afl ` Will Astor, iar pe a treia, 
Jack Houston.   Anca Petrache ||||

|ntr-un top realizat de revista britanic` „Tatler”, Lady Kitty 
Spencer, nepoata \n v#rst` de 17 ani a prin]esei Diana, a 
fost desemnat` cea mai dorit` femeie din Insul`. Asta, 
chiar dac` t#n`ra locuie[te, deocamdat`, \n Africa de Sud. 

TOPUL „TATLER“ 
AL CELOR MAI DORITE 

FEMEI DIN REGAT
 1. Lady Kitty Spencer
 2. Isabella [i Gabriella 
Calthorpe
 3. Sienna Miller
 4. Lady Gabriella Windsor
 5. Chloe [i Hum Fleming
 6. Lily Cole

Surorile Fleming \mpart locul 5 \n acest clasament

Atac armat 
\n [coal`
STOCKHOLM  Cel puţin şapte 
persoane au murit, ieri, [i 
c#teva au fost r`nite, într-un 
incident armat la un liceu din 
oraşul Tuusula, \n sudul Fin-
landei. Conform presei fi nlan-
deze, citat` de AFP, agresorul, 
un elev al [colii, \n v#rst` 
de 18 ani, admirator al lui 
Hitler [i Stalin, ar fi  murit. Cu 
numai câteva ore înainte de 
comiterea atacului, pe site-ul 
YouTube fusese publicat un 
clip video, intitulat „Masacrul 
de la liceul Jokela - 11/7/2007”, 
care prezintă o imagine stati-
că a clădirii şcolii din Tuusula, 
urmată de un instantaneu al 
unui bărbat care îndreaptă un 
pistol către cameră.  ||||
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Conform unui studiu realizat \n regat, britanicii trimit peste un 
miliard de mesaje pe telefonul mobil \ntr-o singur` s`pt`m#n`, 
respectiv c#te 4.000 de SMS-uri \n fi ecare secund`. Acela[i num`r de 
mesaje, un miliard, au fost trimise \n \ntreg anul 1999.  Sursa: BBC 

de SMS-uri trimise 
\ntr-o s`pt`m#n`

Gazda Jocurilor Gazda Jocurilor 
Olimpice din 2012Olimpice din 2012

MAREA BRITANIE - Prinţul Harry 
(foto) nu va fi  acuzat de uciderea 
a două păsări rare, descoperite 
moarte la una dintre reşedinţele 
de la ţară ale reginei Elizabeth a 
II-a, unde al treilea moştenitor la 
tronul Marii Britanii obişnuieşte 
să vâneze, conform parchetului 
britanic, citat de AFP.

Săptămâna trecută, poliţia 
britanică a deschis o anchetă, 
după ce a descoperit, la reşedinţa 
Sandringham, în Norfolk, două 
exemplare de erete vânăt (specie 
rară de păsări) moarte.

Pentru că prinţul Harry şi un 
prieten al său se afl au în zonă 
în acel moment, poliţia le-a ce-
rut să ofere toate informaţiile 
care ar fi  putut fi  utile. Parche-
tul britanic a decis, însă, că nu 
va fi  nimeni acuzat de uciderea 

păsărilor, pentru că nu există 
destule probe care să demon-
streze că acestea au fost omorâte 
voluntar.  ||||

Harry a sc`pat de acuza]iiTopul celor mai murdare lucruri
WASHINGTON Conform unui top realizat de revista american` „Health”, 
printre cele mai murdare lucruri cu care avem aproape zilnic contact, 
uneori chiar \n propria cas`, se afl ` chiuveta de la buc`t`rie. Banco-
matele sunt şi ele periculoase, pentru că sunt folosite zilnic de sute 
de persoane. Conform speciali[tilor consulta]i de redactorii revistei, 
genţile doamnelor reprezintă o altă posibilă sursă de infecţie. La birou, 
telefonul, tastatura şi mouse-ul computerului găzduiesc o mulţime de 
bacterii. Nici la hotel nu suntem feriţi de infecţii, telecomanda televizo-
rului [i clan]ele u[ilor fi ind un paradis al germenilor.  ||||

Mai multe schi]e cu stadionul care va 
g`zdui Jocurile Olimpice din 2012  au fost 
prezentate, ieri, la Londra. Stadionul, cu 

o capacitate de 80.000 de locuri, va fi  
construit \n Stratford, la est de capital`. 

1 miliard
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2,31 LEI3,39 LEI

ALTE CURSURI |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 lir` sterlin` 4,86 LEI
100 forin]i maghiari 1,34 LEI
1 leu moldovenesc 0,20 LEI

1 franc elve]ian 2,04 LEI
1 dolar canadian 2,54 LEI
1 gram de aur 62,63 LEI

A fost g`sit 
bancomatul furat
ANCHET~  Bancomatul Rai-
ff eisen Bank, furat acum o 
s`pt`m#n` de cinci persoane 
din holul unei sucursale din 
sectorul 6, a fost g`sit, ieri, 
\n Lacul Morii. Ho]ii, a c`ror 
identitate nu a fost \nc` 
stabilit`, au reu[it s` sparg` 
aparatul [i s` sustrag` cei 
80.000 de lei, c#]i erau \n 
bancomat, a declarat, pentru 
„Compact”, purtătorul de 
cuvânt al Poliţiei Capitalei, 
comisarul Christian Ciocan. 

Dolarul, l`sat mult 
\n urm` de euro
COTA}II  Moneda ameri-
cană a atins, ieri, un nou 
minim record faţă de euro, 
de 1,4703 dolari pe unitate, 
şi faţă de lira sterlină, de 
2,1053 dolari pe liră, în con-
textul previziunilor despre 
o nouă reducere a dobânzii 
de referinţă de către Fed, 
măsură menită să protejeze 
economia din SUA, anun]` 
Mediafax. Lira sterlină a 
urcat la un nou record al 
ultimilor 26 de ani. 
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Cei mai mul]i dintre 
locuitorii ]`rii prefer` 
s`-[i fac` cump`r`turile la 
hipermarketurile Carrefour 
[i Metro, cele dou` av#nd 
fiecare o pondere de 7%, 
reiese dintr-un studiu 
realizat de compania de 
consultan]` GfK.  

STUDIU - Dup` cele dou` nume 
grele ale retailului din Rom#nia, 
Carrefour [i Metro, pe podium 
s-a strecurat Billa, care a \nre-
gistrat o pondere de 6% dintre 
preferin]ele rom#nilor, conform 
analizei GfK, intitulat` „Locul 
preferat al rom#nilor pentru a 
face cump`r`turi”. 

Pe locurile patru [i cinci 
s-au califi cat magazinele Ar-
tima, cu o pondere de 4%, [i 
hipermarketurile Kaufl and, cu 
3%. Ceilal]i retaileri prezen]i pe 
pia]a rom#neasc` [i-au \mp`r]it 
sub 3% dintre preferin]ele 
rom#nilor. La acest sondaj au 
participat rom#ni at#t din me-

diul urban, c#t [i din mediul 
rural, reprezent#nd un e[antion 
de 1.000 de persoane. 

Acela[i studiu a fost efec-
tuat \n r#ndul croa]ilor, unde 
prima pozi]ie a fost adjudecat` 
de lan]ul local de magazine 

Konzum, cu o pondere de 31%, 
urmat la mare distan]` de Billa 
[i Kaufl and, preferate fi ecare de 
circa 9% dintre participan]ii la 
studiu. 

„Retailerii locali sunt foarte 
bine reprezenta]i \n ]`rile din 

regiune, cu excep]ia Rom#niei 
[i Bulgariei, unde domina]ia 
lan]urilor multina]ionale este 
categoric`”, a declarat Andi Du-
mitrescu, directorul general al 
GfK Romania, citat de NewsIn.

 Otilia Cristea ||||

NOU - Compania Sony Erics-
son a lansat, s`pt`m#na 
aceasta, telefonul mobil  
K660, creat special pen-
tru navigarea pe internet. 
Acesta dispune de taste 
dedicate acces`rii paginilor 
web, care sunt iluminate 
numai c#nd aparatul este 

on-line.  K660 este gândit 
astfel încât să nu aştepţi 
ştirile sau con]inuturile 
pe care le doreşti, ci să le 
prime[ti imediat. 

Tehnologia HSDPA îţi 
permite să descarci muzi-
ca, fi lmuleţele sau e-mail-
urile, la viteze care sunt de 

patru ori mai rapide decât 
tehnologia 3G. Printre alte 
func]ii ale telefonului se 
num`r` o camer` foto de 2 
megapixeli, radio FM, blue-
tooth [i jocuri 3D. K660 va 
fi  disponibil din primul tri-
mestru al anului viitor.

 Bogdan Biszok ||||

Benzin`rii pe 
autostrad` din 2008
UTILIT~}I - {oferii care vor circula pe Auto-
strada Soarelui [i pe Bucure[ti-Pite[ti vor avea 
posibilitatea s` alimenteze la drum, din 2008, 
c#nd Ministerul Transporturilor va ini]ia proce-
dura pentru cesionarea utilit`]ilor, astfel \nc#t, 
la anul, s` fi e construite primele benzin`rii, a 
declarat Florin Dascălu, directorul de întreţi-
nere a drumurilor naţionale, citat de NewsIn. 

Autostrada Bucure[ti-Constan]a va fi  gata, 
cel mai probabil, \n vara anului 2009, iar \n 
martie 2008 va fi  ales constructorul ultimului 
tronson, Cernavod`-Constan]a.   ||||

Cardurile CEC 
nu func]ioneaz` 
weekendul viitor
|NTRERUPERE  Cardurile emise de CEC nu 
vor putea fi  folosite nici pentru plata 
la comercian]i, nici pentru retragere 
de numerar, din noaptea de vineri, 16 
noiembrie, p#n` duminic`, 18 noiembrie, 
la ora 23.00. Institu]ia \ntrerupe, week-
endul urm`tor, func]ionarea sistemului 
de carduri, pentru a efectua lucr`ri de 
modernizare a re]elei de bancomate [i 
EPOS-uri, dar [i a sistemului de autoriza-
re a tranzac]iilor cu cardul CEC, a anun]at 
banca, pe pagina de web.   ||||

Unde le place rom#nilor 
s`-[i umple co[urile

Mobil pentru pasiona]ii de internet

Rom#nii prefer`, \n special, magazinele mari pentru o ofert` mai diversificat`
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Primul meci, 
prima victorie
VOLEI  Naţionala feminin` a Ro-
mâniei a învins, ieri, reprezen-
tativa Belgiei, cu scorul de 3-0 
(25-14, 25-20, 25-7), în meciul 
de debut la turneul preolimpic 
de la Gabrovo (Bulgaria). În 
continuare, programul României 
la turneul de la Gabrovo este 
următorul: România-Belarus 
(azi, ora 15.00), România-
Slovacia (m#ine, ora 15.00) şi 
România-Bulgaria (s#mb`t`, ora 
17.30). Pentru a r`m#ne \n cursa 
pentru califi carea la Olimpiad`, 
Rom#nia trebuie s` termine pe 
primul loc turneul din Bulgaria. 

Otr`vit de ru[i?

ACUZA}II  Cotidianul „Bild” 
sugereaz` că tenismenul Tommy 
Haas (foto) ar fi  fost otrăvit de 
ruşi în septembrie, în semifi -
nala Cupei Davis, pierdută de 
Germania, la Moscova, în faţa 
Rusiei, scor 2-3, când jucătorul 
german s-a plâns de dureri de 
stomac după primul meci de 
simplu. Haas spune că ipoteza 
otrăvirii este plauzibilă: „Îmi 
amintesc că eu am fost singurul 
din echipă care, după masă, 
mai comandam în cameră o 
gustare seara. Dacă ipoteza ar fi  
adevărată, înseamnă că aşa am 
fost otrăvit”. 

Formula 1 
pe hipodrom
SOLU}IE  Organizatorii Marelui 
Premiu al Australiei se gândesc 
să mute cursa de pe circuitul 
Albert Park pe un faimos hipo-
drom, Flemington Racecourse, 
pentru a economisi anual 20 de 
milioane de dolari, informează 
f1-live.com. Propunerea a fost 
analizată săptămâna trecută de 
promotorul cursei de la Melbo-
urne, Ron Walker, şi de patronul 
Formulei 1, Bernie Ecclestone. 
Contractul privind desfăşurarea 

MP al Australiei la Melbourne 
este valabil până în 2010. Con-
form unui raport, ediţia din 2006 
a MP al Australiei a avut pierderi 
de 34,6 milioane de dolari.

Stadion nou 
pentru „cormorani”
AREN~  Lucrările pentru noul 
stadion al echipei Liverpool, 
Stanley Park, care va costa 
peste 575 de milioane de euro, 
vor începe în primăvara anului 
viitor, după ce consiliul local a 
dat, marţi, undă verde proiec-
tului. Noul stadion, care va fi  
construit în apropierea actualei 
arene a grupării engleze, va 
avea o capacitate de 60.000 de 
locuri, cu 15.000 mai mult decât 
Anfi eld. Capacitatea noii arene 
ar putea creşte până la 75.000 
de locuri, iar clubul îşi propune 
să evolueze acolo începând cu 
anul 2011. 

Figo nu e terminat
OPTIMISM  Accidentarea suferită 
de atacantul portughez al lui 
Internazionale Milano, Luis 
Figo, în meciul cu Juventus, nu 
va însemna sfârşitul carierei 
jucătorului, a declarat, marţi, 
agentul acestuia, Miguel Mace-
do, care a precizat că operaţia 
s-a desfăşurat foarte bine. 
Medicii nu au oferit informaţii 
despre perioada de indisponi-
bilitate, dar agentul jucătorului 
portughez a menţionat că Figo 
nu-şi va încheia cariera din cau-
za acestei accidentări. Cotidianul 
„Gazzetta dello Sport” a anunţat 
că Figo va putea reveni pe teren 
în ianuarie 2008.

Medaliile lui Marion 
Jones, \n suspans
ANUN}  Preşedintele Comitetu-
lui Internaţional Olimpic (CIO), 
Jacques Rogge, a anunţat, ieri, 
că medaliile olimpice retra-
se atletei americane Marion 
Jones, după ce s-a dovedit că 
aceasta s-a dopat, nu vor fi  
redistribuite „automat”. „Vom 
examina fi ecare caz, dar vrem 
să promovăm atleţii potriviţi”, 
a spus el, răspunzând, astfel, 
unei întrebări privind posibila 
promovare a sportivei Ekaterini 
Thanou la rangul de campioană 
olimpică în proba de 100 m. În 
2004, Thanou a fost suspendată 
doi ani pentru că a încercat să 
se sustragă \n repetate r#nduri 
controalelor antidoping.

S-a ales praful de argentinieni
E{EC  Chiar dac` au luptat exemplar \n ultimul meci din grup`, 
\mpotriva Fran]ei, fotbali[tii din Argentina ([orturi albe) au 
fost elimina]i, ieri, de la Cupa Mondial` de fotbal pe plaj`. La 
competi]ia desf`[urat` la Rio de Janeiro, „pumele” au fost \nvinse 
\n ultima partid` din grup` de c`tre „coco[i”, la penalty-uri, 
rat#nd califi carea \n sferturile de fi nal`.  

Grupele Turneului Campionilor de la Shanghai
TENIS  Oficialii ATP au anun]at, ieri, componen]a ce-
lor dou` grupe ale Turneului Campionilor, competi]ie 
ce reune[te la start cei mai buni opt tenismeni ai 
momentului. La turneul ce va debuta duminic`, la 
Shanghai, vor participa, \n grupa aurie,  Richard 
Gasquet, Rafael Nadal, Novak Djokovici [i David 
Ferrer, \n timp ce Roger Federer, Andy Roddick, 

Nikolay Davydenko [i Fernando Gonzalez vor evolua 
\n grupa ro[ie. La fel ca \n competi]ia feminin` ce se 
desf`[oar` \n aceste zile, la Madrid, b`ie]ii vor juca 
\n sistemul fiecare cu fiecare, primii doi din fiecare 
grup` urm#nd s` se califi ce \n semifi nale. Turneul de 
la Shanghai este dotat cu premii totale \n valoare de 
4.450.000 de dolari. ||||

Ionu] Mazilu: „E mai 
u[or \n deplasare”
Duminic` sear`, Dinamo 
prime[te vizita Rapidului, 
\n derby-ul rundei a 15-a. 
Cu maximum de puncte 
„afar`”, \n mandatul lui 
Rednic, giule[tenii vor s` 
dea lovitura \n „Groap`”.

LIGA I - Personajul principal al 
ultimelor nout`]i din Giule[ti a 
fost, \n ultimele zile, Ionu] Ma-
zilu. Criticat at#t de patron, c#t 
[i de antrenor, atacantul d`duse 
de \n]eles c` ar putea p`r`si Ra-
pidul, dac` nu mai este dorit. 

Din unele surse, Dinamo ar 
fi  gata s`-l aduc` \n {tefan cel 
Mare, \ns` Mazilu a spus, ieri, 
c` va veni pe terenul lui Dina-
mo doar pentru a-i \nvinge. Pe 
ce se bazeaz` rapidistul? Pe 
faptul c`, pe terenuri str`ine, 
Rapid nu joac` sub aceea[i pre-
siune ca \n Giule[ti: „Tensiune 
acum e doar între suporteri şi 
antrenor sau conducere. Pen-
tru noi nu este o mare tensiune, 
\ns` în deplasare avem mai 
mult spaţiu. În Giuleşti, echi-
pele vin şi se apără cu şapte-opt 
jucători. În condiţiile astea, e 
mai greu să construieşti acasă”. 
Mazilu mai crede c` un succes 

cu Dinamo n-ar aduce reconci-
lierea \ntre fani [i ofi cialii echi-
pei: „Nu cred că o victorie cu 
Dinamo ar linişti lucrurile”.

De cealalt` parte, dina-
movi[tii abia a[teapt` re\nt#l-
nirea cu Mircea Rednic, fa]` de 

care unii fotbali[ti din {tefan 
cel Mare simt c` au de luat o 
revan[`, mai ales dup` des-
p`r]irea nu tocmai cordial` sur-
venit` dup` eliminarea din Liga 
Campionilor.

 Ciprian Voiculescu ||||

Vrem să câştigăm 
duminic`, mai ales 

că, \n sezonul trecut, nu 
am pierdut niciun punct, 
nici cu Steaua, nici 

cu Rapid
 Andrei Mărgăritescu, Dinamo

Mazilu este golgeterul Rapidului \n campionat, cu 7 goluri marcate

De azi, bilete pentru derby
UTIL  Preţurile biletelor la derby-ul dintre Dinamo şi Rapid, care se 
va disputa duminică, de la ora 20.30 (\n direct, la Kanal D), vor fi  
cuprinse între 10 lei şi 50 de lei, informează site-ul ofi cial al clubu-
lui Dinamo. Tichetele vor fi  puse în vânzare ast`zi, de la ora 14.00, 
la casele de la stadionul Dinamo, preţurile rămânând neschimbate 
faţă de celelalte partide susţinute de formaţia „alb-roşie” pe teren 
propriu în Liga I: tribuna 0 VIP - 50 lei, tribuna 0 - 30 lei, tribuna a 
II-a - 15 lei, peluza „Cătălin Hâldan” - 10 lei, peluza Sud: 10 lei.

Cel mai bogat om din lume l-ar putea 
readuce pe Fernando Alonso la Renault
SPONSOR - Fascinat de presta]iile 
lui Fernando Alonso (foto dreap-
ta), \nc` de pe vremea c#nd 
colaborau, Flavio Briatore este 
hotărât să atragă cât mai mulţi 
sponsori pentru a-l convinge pe 
spaniol să semneze un contract 

cu Renault. Astfel, presa iberic` 
sus]ine c` mexicanul Carlos Slim 
Helu (foto st#nga) – considerat 
cel mai bogat om din lume – ar fi  
gata s` sprijine ini]iativa directo-
rului general de la Renault. 

Potrivit publicaţiei spaniole 
„Expansion Now”, Carlos Slim 
Helu, care controlează compa-
nia de telecomunicaţii Telmex şi 
care are o avere estimată la 60 de 
miliarde de dolari, are o singu-
ră condiţie pentru a sponsoriza 
revenirea lui Alonso la Renault: 
coechipierul pilotului spaniol la 
echipa franceză să fi e brazilianul 
Nelson Piquet Jr., fi ul fostului pi-
lot de Formula 1 Nelson Piquet, 
pe care \l sponsorizeaz` de ceva 
vreme. 

Briatore a reuşit să atragă deja 
fonduri în valoare de 90 de mili-
oane de dolari de la fi rme precum 
Movistar, BBVA şi Mutua Madri-
lena, ultima companie dorind 

să-l susţină pe Alonso chiar dacă 
este unul dintre sponsorii echipei 
McLaren-Mercedes. Alonso nu 
a dat \nc` un r`spuns ofertei lui 
Briatore, pentru el exist#nd [i va-
riantele Red Bull [i BMW.  ||||
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PUBLICITATEEgal cu tunurile de rezerv`
LIDER - Arsene Wenger [i-a menajat o 
parte din piesele grele \n partida de la Pra-
ga, \mpotriva Slaviei, \ns` [i-a \ndeplinit 
obiectivul, acela de a ob]ine punctul care 
\i asigura matematic trecerea \n prim`vara 
Ligii Campionilor. |n lipsa lui Fabregas 
sau a lui Hleb, regizorul „tunarilor” a fost 
Walcott (foto, \n negru), \ns` londonezii 
n-au reu[it s` \nving` pentru a patra oar` 
consecutiv \n grup`. Arsenal las` un punct 
Slaviei, decisiv, poate, \n stabilirea echipei 
care merge \n Cupa UEFA, dar se califi c` 
deja \n optimile Ligii.   ||||

G40, \n pericol din cauza lui Chelsea
ASOCIA}IE - Reprezentanţii G14 au decis să 
amâne extinderea numărului de membri la 
40, după ce clubul Chelsea a anunţat că nu 
va accepta s` fac` parte din această organi-
zaţie. Întâlnirea era programată să aibă loc 
pe 13 şi 14 noiembrie, la Bruxelles, şi avea 
pe ordinea de zi extinderea la 40 de mem-
bri, din noua structură urmând să facă par-
te şi Steaua Bucureşti. 

Întâlnirea a fost însă amânată pentru 
ianuarie 2008, după ce directorul execu-
tiv al lui Chelsea, Peter Kenyon, a declarat 
că va refuza invitaţia de a se alătura noii 
asociaţii. 

Compromisul
Managerul G14, Thomas Kurth, decla-

rase c` planurile de extindere au fost amâ-
nate pentru a permite şi altor cluburi să fi e 

acceptate, dar „The Guardian” dezv`luie 
adevăratul motiv al amânării. Marile clu-
buri europene s-au \n]eles cu preşedintele 
UEFA, Michel Platini, în privinţa formatu-
lui Ligii Campionilor. Se pare că Platini ar 
fi  de acord să renunţe ca echipele câştigă-
toare ale cupelor naţionale să participe în 
grupele Ligii şi va permite, în schimb, aso-
ciaţiilor membre să decidă dacă un loc să 
fi e ocupat de o echipă venită din campionat 
sau din cupă. 

În consecinţă, primele trei echipe din 
clasamentul Premier League vor intra di-
rect în grupele Ligii, iar echipa de pe locul 
patru va disputa două tururi preliminare. 
În schimbul acestui compromis, cluburile 
vor accepta ca G14 să devină „o organizaţie 
nouă, independentă şi internaţională”, care 
să colaboreze mult mai strâns cu UEFA.  ||||

Adio, Lig`! 
Adio [i UEFA?
Steaua a pierdut asear`, scor 0-2, meciul din Ghencea cu FC 
Sevilla. Golurile lui Renato (25’ [i 65’) au adus echipei noastre 
a patra \nfr#ngere din tot at#tea meciuri \n grupa H.

LIGA CAMPIONILOR - Dup` ce 
o b`tuser` toate echipele din 
grup`, era greu pentru Steaua s` 
intre ]an]o[` \n meciul cu Sevilla. 
Nici n-a f`cut-o asear`, d#nd im-
presia c` vrea s` \ntind` capcane 
spaniolilor. Dup` primul sfert de 
or` era clar: ai no[tri nu legau 
mai mult de dou` pase, presingul 
Sevillei aduc#nd ocazii \n careul 
nostru. 

Renato, omul cu golurile
Cum era de a[teptat, cine are 

ocazii le [i fructifi c`, oaspe]ii 
deschiz#nd scorul prin Renato 
(25’), care a \mpins \n poart` o 
minge respins` de Zapata dup` 
un corner. Primele 45 de minu-

te s-au scurs chinuitor pentru 
Steaua, Poulsen [i Kanoute fi ind 
aproape de golul doi. De la cabi-
ne, Steaua a revenit cu o singur` 
schimbare \n efectiv, dar cu mult 
mai mult tupeu. Din p`cate, \n 
afara unor cornere, echipa lui 
L`c`tu[ n-a ob]inut mare lucru. 
Mai mult, \ntr-o faz` \n care Alves 
[i-a ar`tat clasa, Renato a fi nali-
zat din plonjon (65’). 

Finalul a adus fanii \n pragul 
disper`rii, nu at#t din cauza sco-
rului, c#t din cauza mediocrit`]ii 
\n care s-a zb`tut echipa. Cum 
Slavia a scos un egal cu Arsenal, 
Steaua are [anse mici [i pentru a 
continua \n Cupa UEFA. 

 Ciprian Voiculescu ||||

LA PAUZ~: 0-1  STADION: „Steaua”  SPECTATORI: 8.000
AU MARCAT: Renato (25’, 65’)
STEAUA: Zapata - Emeghara, D. Goian, I. Rada, Neşu - Nicoliţă, Ov. 
Petre, Lovin, Croitoru ( V. Badea 46’) - N. Dică - V. Iacob (Surdu 61’). 
Antrenor: Marius Lăcătuş.
SEVILLA: Palop - Daniel Alves, Mosquera, Dragutinovici, Renato - 
Poulsen, Keita - De Mul (Capel 63’), Jesus Navas (Hinkel 89’), Adriano 
– Kanoute (Luis Fabiano 69’). 
Antrenor: Manolo Jimenez.
ARBITRU: Herbert Fandel (Germania)

STEAUA 0:2 SEVILLA
Trebuie s` ne juc`m 
[ansa p#n` la cap`t. 

Sper`m s` lu`m toate 
punctele cu Slavia, apoi, 
dac` vom mai avea [anse 
pentru Cupa UEFA, vom 

\ncerca s` le fructific`m la 
Londra, \n ultimul meci. Din 
p`cate, ast`zi, a fost vorba 

[i de o diferen]` de 
valoare

Marius L`c`tu[, 
antrenor Steaua

Renato (nr. 11) deschide scorul pe Ghencea, sub privirile \nghe]ate ale juc`torilor steli[ti

CLASAMENT GRUPA H
 1. ARSENAL 4 3 1 0 11-0 10
 2. Sevilla 4 3 0 1 8-6 9
 3. Slavia 4 1 1 2 4-12 4
 4. Steaua 4 0 0 4 2-7 0

ETAPA VIITOARE, 27 NOIEMBRIE: Sevilla 
– Arsenal [i Steaua – Slavia.
ULTIMA ETAP~, 12 DECEMBRIE: Arsenal 
– Steaua [i Slavia – Sevilla. 

IERI |N LIGA CAMPIONILOR
GRUPA E

 Lyon - Stuttgart 4-2 (3-1)
 Barcelona - Glasgow Rangers 2-0 (2-0)

GRUPA F
 Manchester Utd. - Dinamo Kiev 4-0 (2-0)
 Sporting - AS Roma 2-2 (1-1)

GRUPA G
 Internazionale - }SKA Moscova 4-2 (2-2)
 Fenerbahce - PSV Eindhoven 2-0 (2-0)

GRUPA H
 Steaua - FC Sevilla 0-2 (0-1)
 Slavia Praga - Arsenal 0-0
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Ilinca Vandici şi Gabriela Cristea, 
look londonez
Vedetele Kanal D ILINCA VANDICI şi GABRIELA CRISTEA au fost pre-
zente, marţi seară, la manifestarea Rimmel London, unde au afi şat 
un look britanic, pentru a fi  în ton cu petrecerea. Cele două s-au 
arătat deosebit de încântate de prezentarea de modă a tinerilor 
designeri români care au adus Londra la Bucureşti prin creaţiile 
lor vestimentare inspirate din stilul lui Kate Moss, ambasadoarea 
cunoscutului brand de cosmetice.

INSOLIT Solista australiană Kylie Minogue îşi va 
delecta admiratorii britanici cu o apariţie specială ce 
va avea loc în acest weekend, în cadrul unui show TV 
difuzat de postul ITV 1. Costumată într-o ţinută pro-
vocatoare, Kylie va cânta piesa  „Sensitized" în timp 
ce va călări un  taur electric, informează dailmail.
co.uk. . Cântăreaţa va fi  „acompaniată” de  dansa-
toarele de la Crazy Horse, care au venit special de la 
Paris pentru realizarea acestei emisiuni. „Am pregătit 

un show fabulos în care voi prezenta atât cântece 
vechi, cât şi noi, dar şi multe surprize", a declarat 
Minogue în legătură cu spectacolul TV care urmează 
să fi e difuzat sâmbătă, în Marea Britanie. De alfel, 
diva australiană nu se afl ă la prima întâlnire cu taurul 
electric. Kylie a mai avut o experienţă similară  când 
a f`cut o reclamă pentru brandul de lenjerie intimă 
Agent Provocateur. Spotul nu a rulat pe posturile TV, 
fi ind considerat mult prea insolit.  ||||

Livia Dilă şi-a 
botezat fetiţa 
FAMILIE - Livia Dilă, prezentatoarea emisiunii „6! 
Vine presa” difuzată de postul B1 TV, şi soţul ei, 
Cristi, şi-au botezat, zilele trecute, fetiţa. Fericitul 
eveniment s-a petrecut la Biserica „Sf. Nicolae Taba-
cu” din Bucureşti. Alături de Livia, au fost şi colegii 
din B1 - Irene P\rvu, Roxana Iliescu, Mbela, Alina 
Badic, Alina Stancu, M`d`lina Ilinca şi buna ei prie-
tenă Andreea Raicu. Botezul micuţei Maria Sophia a 
fost urmat de o petrecere la care au participat famili-
ile celor doi părinţi, colegii  şi prietenii apropiaţi.  ||||

„Crea]iile anului 2007” 
au fost premiate, 
mar]i sear`, la hotelul 
„Intercontinental“, 
manifestarea cuprinz#nd 
o gal` de nominalizare [i 
recompensare a celor mai 
bune colec]ii din domeniul 
modei. 

COMPETI}IE - Manifestarea, or-
ga nizat` de Cosmopolitan 
Media [i Bruno Vassari, a in-
clus opt categorii, iar printre 
c#[tig`torii serii s-au num`rat 
C`t`lin Botezatu („Cel mai bun 
creator consacrat al anului”), 
Crengu]a Ni[coveanu („Creato-
rul Glamour al anului”), Mircea 
St`nule] („Cel mai bun creator 
în ascensiune” [i Nausica Mir-
cea („Cea mai bun` participare 
la expozi]ii interna]ionale”). 
Gazdele serii au fost Mihaela 
{erban [i Adrian P`duraru.  

Manifestarea a cuprins [i o 
serie de prezent`ri de mod`, 
dar [i momente muzicale sus]i-
nute de c#[tig`toarea Mamaia 
2007, Lucia Dumitrescu, c#n-
t`rea]a de muzic` popular` 
Liliana Laichici [i trupa Vogue. 
Gala trebuia s` se bucure [i de 
prezen]a Andrei, \ns` aceasta a 
avut probleme de s`n`tate [i a 
fost nevoit` s` renun]e s` c#nte, 
dar [i s` defi leze \ntr-o rochie de 
mireas`.  Laura Dud`u ||||

Designeri rom#ni, premia]i 

Alexandra En`chescu, iubita fotbalistului Cristi Pulhac, a defilat 
\n mai multe ]inute sexy

Kylie va lua 
taurul 
de coarne 

PE SCURT |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tommy Lee Jones, gazd` la concertul 
sus]inut în onoarea lui Al Gore

TOMMY LEE JONES va fi  maestru de ceremonii la 
tradiţionalul concert susţinut în onoarea laure-
atului premiului Nobel pentru pace, care va avea 
loc la Oslo, pe 11 decembrie, anul acesta fi ind 
sărbătorit Al Gore, fostul său coleg de cameră din 
studenţie, a anunţat comitetul Nobel, citat de 
AFP. Tommy Lee Jones va fi  acompaniat de un alt 
maestru de ceremonii, a cărui identitate nu este 
cunoscută.

Mel Gibson ar putea reveni la meseria 
de „simplu actor"
Actorul MEL GIBSON, care în ultimii ani a preferat locul din spatele 
camerei de fi lmat, ar putea reveni la meseria de „simplu actor", cu 
primul rol important din ultimii şase ani, în lungmetrajul „Under 
and Alone", în regia lui Antoine Fuqua, informează allocine.fr. 
Filmul se bazează pe povestea adevărată a lui William Queen, un 
veteran al războiului din Vietnam, angajat la Brigada antidrog.

September \[i \ncheie turneul la Ia[i
SEPTEMBER a dus cu bine la cap`t a doua 
s`pt`m#n` din cadrul turneului „Dancing Shoes", 
ora[ele \n care a c#ntat \n weekendul trecut 
fi ind Cluj-Napoca, Sibiu [i Timi[oara. Duminic`, 
September s-a \ntors \n Suedia, dar a[teapt` cu 
ner`bdare weekendul, c#nd va reveni \n Rom#nia 
pentru ultimul concert din cadrul turneului, 
m#ine, la Ia[i.

Serialul „Neveste Disperate" 
blocat de greva scenariştilor
Filmările la serialul de televiziune de succes „NEVESTE DISPERATE" 
au fost întrerupte pentru o perioadă nedeterminată, din cauza 
grevei scenariştilor de la Hollywood, care a debutat luni, potrivit 
AFP. Marţi, fi lmările au fost întrerupte de participanţii la grevă, 
potrivit Variety. Aproximativ şase seriale americane îşi vor întrerupe 
fi lmările în următoarele zile, potrivit aceleiaşi publicaţii.

Kamara va juca în „Războiul sexelor"
KAMARA, unul dintre membrii trupei „Alb Negru", 
s-a alăturat distribuţiei comediei romantice „Răz-
boiul sexelor", difuzată de luni până joi, de la 
orele 23.00, de Acasă TV, şi a început deja fi lmările 
la Buftea, informează un comunicat al postului. 
„Am jucat într-un fi lm studenţesc, am făcut fi gu-
raţie în diferite producţii, dar pot spune că acum 
este prima dată când am un rol mai important”.

Michael Jackson ar putea pierde ferma 
Neverland
Cântăreţul american MICHAEL JACKSON este în pericol de a pierde 
celebra sa fermă Neverland din California, din cauza faptului că nu a 
plătit ipoteca pusă pe această proprietate, conform unor documen-
te apărute marţi on-line, transmite AFP. Michael a făcut, în mar tie 
2006, un împrumut de 23 de milioane de dolari, pentru care a garan-
tat cu ferma sa. El a întârziat să plătească suma de 212.000 de dolari.
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Russell Crowe vrea să fie 
botezat la capela personal`
DECIZIE Actorul neozeelandez Russell Crowe, în vârstă de 43 de ani, 
cunoscut mai degrabă pentru imaginea de băiat rău decât pentru 
latura sa spirituală, a declarat că plănuieşte să se boteze, informea-
ză Reuters. Actorul a declarat pentru Men's Journal că va fi  botezat 
la o capelă bizantină pe care a construit-o pe proprietatea sa din 
Australia pentru nunta cu actriţa şi cântăreaţa australiană Danielle 
Spencer, în 2003. Crowe a declarat că ambii săi fii, Charlie, în vârstă 
de trei ani, şi Tennyson, în vârstă de un an, au fost botezaţi aici. 
„Am început, recent, să mă gândesc la următorul lucru: dacă este 
important să-mi botez copiii, de ce să nu fi u şi eu botezat?", a spus 
Crowe. „Mi-ar plăcea să o fac anul acesta", a adăugat actorul. 
Russell Crowe, care săptămâna trecută şi-a lansat cel mai recent 
fi lm, „American Gangster”, în care joacă alături de Denzel Washing-
ton, a m`rturisit că această capelă bizantină este cel mai extrava-
gant lucru pe care şi l-a dorit.  ||||

TOP - Cunoscută drept 
un simbol al eleganţei, 
modelul britanic Kate 
Moss nu s-a mai clasat 
anul acesta decât pe lo-
cul zece în topul celor 
mai elegante femei din 
lume. 

Clasamentul a fost 
realizat de celebra re-
vistă „Harper’s Bazaar”. 
Moss, care a deţinut în 
acest clasament primul 
loc în 2004 şi poziţii-
le doi şi trei în 2005 şi 
2006, a fost surclasată, 
anul acesta, de vedete 
precum Natalia Vodi-
anova, Lily Allen, JK 
Rowling şi actriţa Helen 

Mirren. Mai mult, ce-
lebrul manechin a fost 
întrecut chiar şi de mo-
delul român Irina Lăză-
reanu, actuala prietenă 
a fostului iubit al lui 
Moss, Pete Doherty. Pe 
primul loc în clasamen-
tul eleganţei s-a clasat 
manechinul rus Natalia 
Vodianova, aceasta fi ind 
urmată de actriţa Than-
die Newton şi de mode-
lul Agyness Deyn. În top 
mai fi gurează celebrităţi 
de prim rang: Madonna, 
Keira Knightley, Rachel 
Weisz,  Kate Winslet şi 
Emma Watson.  
 Iulia Roman ||||

CARTE Legendarul rocker Alice Cooper a 
participat, luni, la o sesiune de autografe 
pentru propria sa carte, intitulată „Alice 
Cooper, monstrul golfului, 12 paşi pe care un 
rocker trebuie să îi urmeze pentru a ajunge 
dependent de golf”. Sesiunea de autografe 
a avut loc la o librărie din zona Oxford Circus 
din Londra. Cartea dezvăluie aspecte şocante 

din viaţa rockerului, cum ar fi problemele cu 
alcoolul. Poreclit de presă „regele shock-
rock”, Cooper şi-a învins viciul jucând golf. 
Rocke rul şi-a descoperit pasiunea pentru 
sportul nobil când a fost luat pe sus, la o 
par tidă de golf, de un amic. „După ce am 
depăşit problemele cu alcoolul, mi-am văzut 
în continuare de viaţa mea”.   ||||

PUBLICITATE

SUPREME GROUP
Produc`tor [i distribuitor autorizat 
al m`rcilor Primola, Novatini, Ulpio

Rela]ii la tel. 460.74.77, 031 805 4609 
int. 141 / 255 / 128, fax: 460.19.60 sau se 
pot adresa Departamentului de Resurse 
Umane al societ`]ii afl ate \n B-dul 
Metalurgiei nr. 87 – sect. 4.

Manipulant
Ambalator

Angajeaz`

la „Crea]iile anului 2007”

Vedeta Na]ional TV C`t`lina Mih`escu a urcat pe podium \ntr-o ro-
chie de mireas` semnat` Creal Design

C#nt`rea]a Annes a prezentat 
pentru designerul Eva Neagoe

Kate nu mai deţine 
supremaţia eleganţei

Kate şi-a pierdut fl erul 
vestimentar 

CELE MAI BINE |MBR~CATE VEDETE |N 2007
  1.  Natalia Vodianova
  2.  Thandie Newton
  3. Agyness Deyn
  4.  Dame Helen Mirren
  5.  Lily Allen
  6.  Emily Blunt
  7.  JK Rowling
  8.  Anouck Lepere
  9.  Irina Lăzăreanu
10.  Kate Moss

Alice Cooper, carte autobiografic`

Natalia 
Vodianova
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CONCERT & 
PARTY
KARAOKE

Onx Club  21.00
Splaiul Independenţei nr. 290
Telefon: 311.95.83

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

MUZIC~ LIVE PIAN
Live Piano Music
Cremcaffe Espresso Bar  20.00
Str. Toma Caragiu nr. 3
Telefon: 313.97.40

Piano & Classic Guitar
Cafepedia 
Pia]a Alba Iulia nr. 2
Telefon: 320.26.00

PARTY
Chill & More
Picasso Café
Str. Francez` nr. 2-4
Telefon: 312.15.76

Dream Dance 
Twice  21.00
Str. Sfânta Vineri nr. 4
Telefon: 313.55.92

Electro Sax Live 
Terminus Pub & More  21.00
Str. George Enescu nr. 5
Telefon: 318.16.67

Energy House Party 
Malibu Club  22.00  
Pia]a Amzei nr. 1-3 
Telefon: 231.32.23

Open Microphone cu Cyfer
Big Mamou  21.00  
Splaiul Independenţei nr. 2B
Telefon: 0724.671.108

Flight night cu DJ Jaws
Revenge  21.00  
Str. Şelari nr. 9-11 
Telefon: 0722.331.226

Seară rusească 
The Upstairs Café  20.00
Str. Berzei nr. 20
Telefon: 314.50.68

Urban Live Music
Urban Café & Bar  20.00
Str. Armand C`linescu nr. 2-4
Telefon: 319.82.03

Women In Space 
Club A  21.00
Str. Blănari nr. 14
Telefon: 313.55.92

FILME
4 LUNI, 3 SĂPTĂMÂNI 
ŞI 2 ZILE

România, dramă, 2007
Regia: Cristian Mungiu
Cu: Anamaria Marinca, Adi 
Cărăuleanu, Luminiţa Gheorghiu
Hollywood Multiplex  18.15

ALBASTRU |NCHIS 
APROAPE NEGRU

Spania, comedie, 2006
Regia: Daniel Sanchez Arevalo
Cu: Marta Etura, Quim Gutierrez
Cinema Union  18.00

AM O SLUJBĂ NAŞPA RĂU
Anglia, comedie, 2007
Regia: Oliver Parker
Cu: Neve Campbell, Alexandra 
Maria Lara, Oana Pellea
Cityplex  17.45
Cinema Europa  13.00, 15.00, 17.00

CALEA |MP~RATULUI
Fran]a, documentar, 2005
Regia: Luc Jacquet
Cu: Charles Berling, Romane 
Bohringer
Glendale Studio  18.00, 20.30

CAMERA 1408
SUA, horror, 2007
Regia: Mikael Hafström
Cu: John Cusack, Samuel L. 
Jackson, Mary McCormack 
Cinema Corso  11.00, 13.00, 
 15.00, 17.15
Cityplex  14.00

C^T DUREAZ~ O C~SNICIE
SUA, comedie, 2007
Regia: Bobby Farrelly, 
Peter Farrelly
Cu: Ben Stiller, Jerry Stiller, 
Michelle Monaghan
Premier`
Hollywood Multiplex  15.00, 17.30, 
 20.00, 22.30
Movieplex  12.45, 15.00, 17.15, 
 19.30, 21.45
Cityplex  15.00, 17.15, 19.30, 21.45
Cinema Patria  11.00, 13.15, 15.30, 
 17.45, 20.00
CinemaPro  13.45, 16.15, 18.45

CEL MAI BUN PRIETEN 
AL MEU

Fran]a, comedie, 2006
Regia: Patrice Leconte
Cu: Daniel Auteuil, Dany Boon
Cinema Union  16.00

CU TOŢII LA SURF!
SUA, animaţie, 2007
Regia: Chris Buck, Ash Brannon
Voci: Shia LaBeouf, Jeff  Bridges, 
James Woods
Hollywood Multiplex  13.30, 15.30
Movieplex  17.30
Cityplex  18.15, 22.15

CURAJ NEB~NUIT
SUA-Australia, dram`, 2007
Regia: Neil Jordan
Cu: Jodie Foster, Terrence Howard
Hollywood Multiplex  16.30, 21.15
Movieplex  16.30, 19.00

DOOM
SUA, horror, 2005
Regia: Andrzej Bartkowiak
Cu: Dwayne "The Rock" Johnson, 
Karl Urban
Cityplex  ~20.00

DRUMUL DREPT~}II
SUA, western, 2007
Regia: James Mangold
Cu: Russell Crowe, Christian Bale
Hollywood Multiplex  17.00

DRUMUL SPRE STELE
SUA, dram`, 1945
Regia: Anthony Asquith
Cu: John Mills, Stanley Holloway, 
Michael Redgrave
Cinema Eforie  18.30

DUP~ EA
Rom#nia, dram`, 2007
Regia: Cristina Ionescu
Cu: Drago[ Bucur, Anca Florea
Cinema Union  14.00

EVADARE DIN MOR}I
SUA, horror, 2007
Regia: Sebastian Gutierrez
Cu: Lucy Liu
Hollywood Multiplex 13.00, 20.15, 22.30
Movieplex  13.00, 17.30, 21.45

HALLOWEEN
SUA, horror, 2007
Regia: Rob Zombie
Cu: Malcolm McDowell, Brad Dourif
Hollywood Multiplex  13.45, 18.30
Movieplex  15.15, 19.30
Cityplex  22.15

HANNIBAL: |N SPATELE 
M~{TII

SUA, thriller, 2007
Regia: Peter Webber
Cu: Li Gong, Gaspard Ulliel
Hollywood Multiplex  17.00
Movieplex  14.00, 16.45
Cinema Studio  10.00, 12.30, 15.00

|NGERUL NECESAR
Rom#nia, dram`, 2007
Regia: Gheorghe Preda
Cu: Anca Florea, Constantin 
Florescu
Hollywood Multiplex  14.45

JURNALUL UNEI D~DACE
SUA, comedie, 2007
Regia: Shari Springer Berman, 
Robert Pulcini
Cu: Scarlett Johansson, Chris Evans
Avanpremier`
Hollywood Multiplex  19.30
Movieplex  20.30
CinemaPro  21.30

LICHIDA}I-I!
SUA, ac]iune, 2007
Regia: Michael Davis II
Cu: Clive Owen, Monica Bellucci
Hollywood Multiplex  12.45, 15.00, 
 19.45, 21.45
Movieplex  14.15, 16.15, 20.30, 22.30
Cityplex  14.15, 16.15, 20.15

OASE FRAGILE
Spania, thriller, 2005
Regia: Jaume Balagueró
Cu: Calista Flockhart, Elena Anaya
Cityplex  18.00

ORA DE VÂRF 3
SUA, comedie, 2007
Regia: Brett Ratner
Cu: Jackie Chan, Chris Tucker
Hollywood Multiplex  19.00
Movieplex  14.45, 18.30, 22.30

ORA{UL T~CERII
SUA, thriller, 2006
Regia: Gregory Nava
Cu: Antonio Banderas, Jennifer 
Lopez
Hollywood Multiplex  15.15, 17.45
Movieplex  13.15, 17.45

PASIUNE {I DESTIN
SUA, dram`, 2007
Regia: Katja von Garnier
Cu: Agnes Brukner, Olivier Martinez
Cityplex  22.00

POLI}IST MESERIA{
Marea Britanie/Fran]a, 
ac]iune, 2007
Regia: Edgar Wright
Cu: Martin Freeman, Simon Pegg
Hollywood Multiplex  14.30, 22.00

PYGMALION
Marea Britanie, comedie, 1938
Regia: Anthony Asquith
Cu: Leslie Howard, Wendy Hiller
Cinema Eforie  14.00

PULBERE DE STELE
SUA, fantastic, 2007
Regia: Matthew Vaughn
Cu: Robert De Niro, Charlie Cox
Hollywood Multiplex  13.45, 16.30, 
 19.15, 22.15
Movieplex  14.00, 16.30, 19.00, 21.30
Cityplex  15.15, 19.45

RATATOUILLE 
SUA, animaţie, 2007
Regia: Brad Bird
Voci: Janeane Garofalo, Patton 
Oswalt
Movieplex  16.15

RESIDENT EVIL: DISPARI}IA
Coproduc]ie, horror, 2007
Regia: Russell Mulcahy
Cu: Milla Jovovich, Oded Fehr
Premier`
Hollywood Multiplex  13.45, 16.00, 
 20.30, 22.45
Movieplex  13.45, 16.00, 
 18.00, 20.00, 22.00
Cinema Scal a 11.30, 13.30, 
 15.30, 17.30

SPERAN}A MOARE ULTIMA
SUA/Marea Britanie, biografi c, 
2007
Regia: Michael Winterbottom
Cu: Angelina Jolie
Hollywood Multiplex  16.15, 21.00
Movieplex  15.30, 20.00, 22.15

SUPER-R~I
SUA, comedie, 2007
Regia: Greg Mottola
Cu: Michael Cera, Jonah Hill
Hollywood Multiplex  12.45, 15.15, 
 17.45, 22.45
Movieplex  13.00, 15.15, 19.45, 22.00

TRANSFER DE CAPTIVI
SUA, thriller, 2007
Regia: Gavin Hood
Cu: Reese Witherspoon, Meryl 
Streep, Jake Gyllenhaal
Avanpremier`
Hollywood Multiplex  20.15
Movieplex  21.30

UN ASASIN NEMILOS
SUA, ac]iune, 2007
Regia: Philip G. Atwell, Nadine 
Velazquez
Cu: Jet Li, John Lone
Movieplex  12.45, 16.30

UN PIC |NS~RCINAT~
SUA, comedie, 2007
Regia: Judd Apatow
Cu: Katherine Heigl, Paul Rudd
Hollywood Multiplex  17.15, 20.00, 22.30
Movieplex  14.45, 19.15, 21.45
Cinema Gloria  14.00, 16.30, 19.00

TEATRU
ALEX {I MORRIS

De Michael Elkin
Regia: Gelu Colceag
Cu: {tefan Iordache, Mitic` 
Popescu, Dana Dembinski-
Medeleanu
Teatrul Mic  19.00
Telefon: 314.70.81

CONCERT LA CERERE
De Franz-Xaver Kroetz
Regia: Thomas Ostermeier
Cu: Teatrul Schaubuhne am 
Lehnier Platz din Berlin
Teatrul Bulandra
Sala „Toma Caragiu”  20.00
Telefon: 212.05.27

EMIGRAN}II
De Srawomir Mrozek
Regia: Zakaris Zalan
Scenografi a: Bagoly Zsuzsa
Cu: Alexandru Ungureanu, Florin 
L`z`rescu
Teatrul de Comedie
Sala Studio  19.30
Telefon: 315.91.37

FARSA JUP^NULUI 
PANTHELIN

Regia: Cornel Todea
Scenografi a: Luana Dr`goiescu
Cu: Cristian Irimia, Anca Zamfi rescu
Teatrul Ion Creang`
Sala Studio  10.00
Telefon: 317.85.90

HANGI}A
De Carlo Goldoni
Regia: Tino Geirun
Cu: Constantin Cotimanis, 
Alexandru Jitea, Valeriu Preda
Teatrul Nottara  19.30
Sala „George Constantin”
Telefon: 317.41.01

MADY-BABY.EDU
De Gianina C`rbunariu
Regia: Gianina C`rbunariu
Cu: M`d`lina Ghi]escu, R`zvan 
Oprea, Rolando Matsangos
Teatrul Foarte Mic  19.00
Telefon: 314.09.05

NE|N}ELEGEREA
De Albert Camus
Regia: Felix Alexa
Cu: Irina Movil`, Lamia Beligan, 
Mariana Mihu], Mihai C`lin, Matei 
Alexandru
Teatrul Na]ional
Sala Amfi teatru  19.00
Telefon: 314.71.71

PROFU’
De Jean Pierre Dopagne
Traducere: Carmen Mocanu
Cu: R`zvan Vasilescu

Teatrul Tineretului Metropolis  19.00
Telefon: 210 42 81

TABLOUL
De Eugene Ionesco
Regia: Dan Victor
Cu: Mihai Baranga, Geta Marin
Avanpremier`
La Scena  19.30
Telefon: 320.35.67

TIGRI{ORUL C~RUIA |I 
PL~CEAU CL~TITELE

Dup`: piesa Teatrului pentru 
copii Baylor Waco-Texas
Regia: Cornelius P`v`loi
Cu: Mircea Mu[atescu, Cornelia 
Pavlovici, Cerasela Constantin
Teatrul Ion Creang`  18.00
Telefon: 317.85.90

EVENIMENTE
OPER~

„La Traviata“
Spectacol \n limba italian`
Oper` \n trei acte
Regia [i coregrafi a: 
Cristian Mih`ilescu
Cu: Felicia Filip, Mihaela I[pan, 
Marius Manea
Opera Na]ional`  18.30
Bd. Mihail Kog`lniceanu nr. 70-72
Telefon: 313.18.57
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Poli]ist meseria[

La Londra, Nicholas Angel este cel mai bun poli]ist din 
echipa sa. Colegii s`i par ni[te simpli p`str`tori ai ordinii 
publice, \n compara]ie cu abilit`]ile sale. Pentru c` este 
invidiat, [eful echipei decide astfel s`-l „promoveze" pe 
Angel, transfer#ndu-l \ntr-un s`tule] unde nu se \nt#mpl` 
absolut nimic. Aici \l are ca partener pe poli]istul lo-
cal Danny Butterman, care viseaz` s` devin` Mel Gibson.  
Pentru c` via]a este monoton` \n sat, la \nceput, Nicholas 
nu reu[e[te dec#t s` dea c#teva amenzi. Cu timpul, \ns`, 
lucrurile se vor schimba [i vor lua o alt` \ntors`tur` [i o 
serie de crime ciudate \l vor face s` arate c#t de bun este. 
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9.05 TeleMatinal
10.10 Bastonul de mareşal (r)
11.30 Ochiul magic (r)
12.20 Integrame după integrare
12.30 Reflector (s) (r)
13.00 Phil din viitor (s, SUA)
13.30 Desene animate. Club Disney
14.00 Jurnalul TVR
15.00 Fascinaţia zborului
15.30 Akzente
17.00 Jurnalul TVR
17.15 Linia verde
17.40 Atunci şi Acum
18.30 Patrula de mediu
18.35 Tragerile Jocker şi Loto 5 /40
18.45 Europarlamentar 2007
19.00 Jurnalul TVR
20.15 Fără frontiere
21.10 De ce democraţia?
22.45 Jurnalul TVR
23.20 Fandango (comedie, SUA)
1.00 Linia verde (r)
1.30 Jurnalul TVR (r)

13.00

TVR 2
10.10 Tonomatul DP2 11.35 Noi 
începuturi (s, Italia) 12.35 În 
căutarea Ameliei Earhart (r) 13.30 
Zestrea românilor (r) 14.30 Tribuna 
partidelor parlamentare 15.00 
Împreună în Europa! 16.00 Jurnalul 
TVR (r) 16.15 Jurnalul Euronews 
pentru România 16.30 Alegeri 
europene 2007 16.40 Autostrada 
TVR 18.00 Jurnal regional 18.35 
Elisa (s, Italia) 20.00 Viaţa la 
metrou 20.35 Arena Leilor 21.30 
Ora de ştiri 22.30 Eu şi doamna 
Jones (dramă, Anglia) 

9.45 Cântec de iubire (s, Mexic) 
11.00 Împotriva destinului (s, 
Mexic) 12.00 Trupul dorit (s, SUA/
Columbia) 14.00 Inimă de ţigan 
(s) (r) 15.20 Reţeta de acasă 15.30 
Văduva Blanco (s, SUA) 17.30 
Poveştiri adevărate 18.30 Cele 
două feţe ale Anei (s) 19.30 Răţuşca 
cea urâtă (s) 20.30 Inimă de ţigan 
(s) 22.30 Poveştiri de noapte 
23.00 Războiul sexelor (s) 23.30 
Montecristo (s, Argentina) 0.30 
Poveştiri adevărate (r) 1.30 Inimă 
de ţigan (s) (r) 

8.00 Domnişoarele de onoare 
(dramă, SUA) 10.00 Amy (s, SUA) 
11.00 Fiicele lui McLeod (s, Australia) 
12.00 Familia Florei (s, SUA) 14.00 
Amy (s, SUA) 15.00 Domnişoarele de 
onoare (dramă, SUA) 17.00 Fiicele 
lui McLeod (s, Australia) 18.00 O 
lume de vis (dramă, SUA) 20.00 
Fiicele lui McLeod (s, Australia) 
21.00 Medium (s, SUA) 22.00 Lege 
şi ordine: Intenţii criminale (s, 
SUA) 23.00 Atingerea răului (s, SUA) 
0.00 Medium (s, SUA) 1.00 Lege şi 
ordine: Intenţii criminale (s, SUA) 

10.00 Ştirile Sport.ro 10.05 Special 
(r) 11.00 Ştirile Sport.ro 11.30 Fotbal 
Liga 2, FC Botoşani - FC Braşov (r) 
14.00 Ştirile Sport.ro 14.05 Fotbal 
Brazilia, (r) 16.00 Ştirile Sport.
ro 16.05 Handbal feminin Liga 
Campionilor: Ferencvaros – Oltchim 
(r) 18.00 Ştirile Sport.ro 19.00 
Baschet ULEB, Asesoft Ploiesti - 
Hanzevats Capitals 20.30 Special, 
Steaua - Sevilla 21.00 Ştirile Sport.
ro 21.15 Handbal Bundesliga, 
THW Kiel - HSV Hamburg 23.00 
Wrestling TNA  

11.30 Testamentul (s) (r) 12.30 Teo 
(r) 13.45 La Bloc (r) 14.15 Regele 
Shaman (s, Japonia) 14.45 Liga 
juniorilor - Looney Toons 15.15 Noi 
toţi (s, SUA) (r) 15.45 Bătăuşii de la 
Hollywood 17.00 Războiul stelelor 
- Povestea magiei (documentar, 
SUA) 18.00 Spitalul de urgenţă 
(s, SUA) 19.00 Testamentul (s) 
20.00 Nebun după tine (s, SUA) 
20.30 Academia de poliţie (s, SUA) 
21.30 Noi toţi (s, SUA) 22.00 Mad 
Max II (acţiune, Australia) 0.00 
Negociatorul (s, Canada) 

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 EMA 2007 
23.00 Yo! 0.00 MTV Urban 1.00 Yo 
Momma 2.00 Night Zone 

 

7.00 Ştirile PRO TV 
9.10 Omul care aduce cartea
9.15  Pe locuri, fiţi gata, gătiţi! 

(documentar, Anglia)
10.15 Poirot (s, Anglia)
12.00 Tânăr şi neliniştit (s, SUA) (r)
13.00 Ştirile PRO TV 
13.45 Poirot (s, Anglia)
16.00 Tânăr şi neliniştit (s, SUA)
17.00 Ştirile PRO TV 
17.45 Happy Hour
18.55 Ştirile sportive
19.00 Ştirile PRO TV 
20.30  Poliţia în direct (comedie, 

SUA/Australia)
22.30 Ştirile PRO TV 
23.15  Cu un pas înainte (s, 

România)
0.15  Doi bărbaţi şi jumătate (s, 

SUA)
1.15 Poirot (s, Anglia) (r)
3.30  Pe locuri, fiţi gata, gătiţi! 

(documentar, Anglia) (r)

23.15
6.00 În gura presei
7.00 Dimineaţa devreme
9.00 În gura presei (r)
10.00 Concursul interactiv
11.00  Xena, prinţesa războinică 

(s, SUA)
12.00 Sub acoperire (s, SUA)
13.00 Observator
13.45  La marginea Americii 

(dramă, SUA); Cu: James 
McDaniel, Timothy Daly, 
Delanna Studi 

16.00 Observator
17.00 9595
19.00 Observator
20.30  Clanu' Sprânceană (s, 

România); Cu: Marius 
Bodochi, Adrian Păduraru, 
Aurelian Temişan

22.30 Observator
23.30 Marius Tucă Show
1.00 Sub acoperire (s, SUA) (r)
2.00 Concurs interactiv

20.30
6.30 Bulevard (r)
7.30 Ştiri cu Alina Sencovici
8.00 D-Dimineaţa
8.30 Ştiri cu Alina Sencovici
10.00 Noră pentru mama (2)
12.45  În căutarea dreptăţii 

(romantic, India)
13.45 Ora câştigătorilor (r)
14.45 Ziua nedreptăţii (s, SUA)
15.45 Intrigi la modă (s, SUA)
16.45 Noră pentru mama (2)
18.30 D-Ştiri
19.30 Ora câştigătorilor
20.30  Corky, nătărăul clanului 

(comedie, SUA); Cu: Vinessa 
Shaw, Chris Kattan

22.30  America în mâinile ei (s, 
SUA)

23.30 Bulevard
0.15 Intrigi la modă (s, SUA) (r)
1.15 Call TV
3.15  În căutarea dreptăţii 

(romantic, India) (r)

20.30
8.00 Sport cu Florentina
8.05  Spitalul „All Saints" (s, 

Australia) (r)
9.00  Căruţa cu mere (dramă, 

România) (r)
11.30 Casa: construcţie şi design (r)
12.00 Ed (s, SUA)
13.30 Dragoste şi putere (s, SUA)
14.30  Un bucătar de milioane 

(comedie, SUA)
16.30  Spitalul „All Saints" (s, 

Australia)
17.30 Trăsniţi din NATO (s) (r)
18.00 Focus
19.20 Atenţie ADHD!
19.30 Ciao TV (r)
20.00 Curat, Murdar?
21.00 Trădaţi în dragoste
22.00 Trăsniţi din NATO (s)
22.45 Focus Plus
0.00 Punct de criză (s, SUA)
1.30  Secretul fericirii (comedie, 

SUA/Canada)

14.30

 

6.00  Tatăl şi cei patru copii 
(comedie, Danemarca)

7.35  Dna Palfrey la Claremont 
(comedie, Anglia/SUA)

9.25 Moonwalker (musical, SUA)
11.00  Să-ţi trăieşti viaţa! (dramă, 

SUA)
12.30 Pe platourile de filmare (s)
13.05 Magie pe rotile (dramă, SUA)
15.00  Ursuleţul polar 2: Insula 

misterioasă (animaţie, 
Germania)

16.20  Echipa sfarmă-tot (comedie, 
SUA)

18.15 Ia ghici cine! (comedie, SUA)
20.00  Dansul dragostei (dramă, 

SUA)
21.40  Răpire de persoană (thriller, 

SUA/Germania)
23.15  Război civil (dramă, Anglia/

Germania)
1.10  I-See-You.Com (comedie, 

SUA)

21.40

TVR 1 PRIMAANTENA 1PRO TV KANAL D HBO

Phil din viitor Cu un pas \nainte Clanu’ Spr#ncean` Corky, n`t`r`ul 
clanului

Un buc`tar de 
milioane R`pire de persoan`

MTVACAS~ HALLMARK PRO CINEMASPORT.RO

SURS~ PROGRAME TV:

FILMUL SERII |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Poli]ia \n direct

Mitch Preston (Robert 
De Niro, foto dreapta) 
este detectiv în cadrul po-
liţiei din Los Angeles, iar 
Trey Sellars este poliţist 
stradal în acelaşi oraş. Cei 
doi au personalităţi total 
dife rite. Lui Trey îi place 
să fi e în centrul atenţiei, 
pe când Mitch este un tip 
retras. Ei lucrează sepa-
rat până când, din întâm-
plare, devin „actorii" 
u nui post de televiziune 
lo  cală. Producătoarea 
Cha se Ranzy îi alege pen-

tru un „rea lity show“ în 
care vrea să urmărească 
munca lor zilnică. Deşi, 
la început, echipa nou 
formată este departe 
de a fi  perfectă, în fi nal, 
cei doi poliţişti devin ex-
trem de populari şi vor 
forma un parteneriat 
veritabil, chiar dacă îşi 
pierd într-o mare măsură 
credibilitatea de poliţişti 
adevăraţi.
SUA/Australia, 2002
Regia: Tom Dey
Cu: Robert De Niro, Eddie 
Murphy, Rachael Harris

PRO TV 20.30 COMEDIE

GOSPODARIE-HAUIT-CHEL-IMINENT-DE-NET-TUIA-V-INEL-FORJA-OI-ELANSA-
N-AFARA-DT-IMPUS-ROUA-SATRAP-ARI-TREI-DECIS

Rezolvarea rebusului din num`rul trecut

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

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

Dezleg`rile Sudoku din edi]ia de ieri

PUBLICITATE
PRIMA TV  1.30 COMEDIE

HBO 20.00 DRAM~

Tyler (Channing Tatum) şi Nora 
sunt doi adolescenţi care doresc să-şi 
vadă visul realizat. El vine la Mary-
land's Performing Arts High ca un 
outsider. Deşi este un rebel şi are 
probleme cu legea, tânărul este dăruit 

cu mult talent, iar un dans de-al lui 
atrage atenţia Norei. Cei doi formează 
un cuplu frumos. Întâi pe scenă, ca 
apoi povestea să fi e copiată şi în viaţă. 
SUA, 2006; Regia: Anne Fletcher; 
Cu: Jenna Dewan, Channing Tatum, 
Drew Sidora

O echipă de oameni de ştiinţă, care lucrează pen-
tru o companie farma ceutică, descoperă un an tidot 
pentru depresie. Afl ându-se în pragul falimentu-
lui, compania decide să lanseze pe piaţă minunatul 
medicament, fără să îl testeze sufi cient. Lucrurile 
par să meargă foarte bine, până în momentul în care 
câţiva consumatori ai medicamentului intră în comă. 
Descoperirea efectelor se cundare declanşează o 
cursă nebună între câţiva oa meni de ştiinţă care vor 
să demaşte neregulile şi echipa de marketing a com-
paniei, care vrea să menţină pe piaţă produsul şi să 
încaseze profi tul fabulos.
SUA/Canada, 1996
Regia: Kelly Makin
Cu: Dave Foley, Bruce McCulloch, Kevin McDonald

Dansul dragostei

Secretul fericirii



HOROSCOP ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Limitează-te la activităţile de rutină, 
căci ziua de astăzi ascunde o mulţi-
me de pericole. Intuiţia ta funcţio-
nează excelent, aşa că ai putea lua 
decizii înţelepte.
S -   B -   N - 

BERBEC  21 MARTIE - 20 APRILIE

TAUR  21 APRILIE - 20 MAI

GEMENI  21 MAI - 20 IUNIE

RAC  21 IUNIE - 22 IULIE

LEU  23 IULIE - 22 AUGUST

FECIOAR~  23 AUGUST - 22 SEPTEMBRIE

BALAN}~  23 SEPTEMBRIE - 22 OCTOMBRIE

SCORPION  23 OCTOMBRIE - 21 NOIEMBRIE

S~GET~TOR  22 NOIEMBRIE - 21 DECEMBRIE

CAPRICORN  22 DECEMBRIE - 19 IANUARIE

V~RS~TOR  20 IANUARIE - 18 FEBRUARIE

PE{TI  19 FEBRUARIE - 20 MARTIE

Starea ta psihică nu este nemaipo-
menită, dar implicarea în activităţi 
profesionale te va face să depăşeşti 
cu bine această zi. Pe cât posibil, 
evită deplasările.
S -   B -   N - 

Se întrevede un câştig fi nanciar pe 
care ştii de pe acum cum îl vei folosi. 
După-amiază te vei vedea cu priete-
nii, care îţi vor aduce la cunoştinţă 
informaţii inedite.
S -   B -   N - 

Ai dori să faci multe, dar nu prea 
ai stare. Este posibil să înregistrezi 
un mic succes în ceea ce priveşte 
activităţile de colaborare sau parte-
neriat.
S -   B -   N - 

Vei avea ocazia să îţi demonstrezi 
capacităţile creatoare. O discuţie cu 
o cunoştinţă îţi va scoate la iveală 
un detaliu la care nu te-ai gândit 
până acum.
S -   B -   N - 

Cineva îţi va da o veste bună, dar 
nu este cazul să mizezi pe veri-
dicitatea ei. O activitate începu-
tă de mai mult timp ar putea fi  
fi nalizată.
S -   B -   N - 

Activităţile domestice îţi consu-
mă aproape tot timpul. O discuţie 
aprinsă cu o autoritate din familie îţi 
va accentua starea de iritare. Poate 
ar fi  mai bine să cedezi.
S -   B -   N - 

S-ar putea să câştigi ceva bani şi 
asta nu te va lăsa indiferent. În a 
doua parte a zilei ai putea participa 
la o activitate socială, ocazia cu care 
te vei face remarcat.
S -   B -   N - 

Ai o zi destul de lejeră, în care te vei 
putea gândi la problemele persona-
le cu care te confrunţi. După-amia-
ză ai putea să-ţi petreci timpul în 
familie.
S -   B -   N - 

Alături de prieteni îţi vei face 
noi proiecte care îţi vor înfl ăcăra 
imaginaţia. Persoana iubită este 
alături de tine în tot ce doreşti să 
întreprinzi.
S -   B -   N - 

Vei câştiga ceva bani, tu sau cineva 
din familie. Prin mintea ta se pe-
rindă tot felul de idei ce ar putea 
duce la îmbunătăţirea confortului în 
c`min.
S -   B -   N - 

Relaţia cu fi inţa iubită capătă noi di-
mensiuni. Eşti deosebit de sensibil şi 
n-ar fi  exclus să faci sau să primeşti 
o declaraţie de dragoste.
S -   B -  N - 

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

Rubric` realizat` 
de Cristina Vanea

DIVERTISMENT16 Joi, 8 noiembrie 2007www.compact.info.ro

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

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. 

55 44 99
44 77 33

33 66
77 66 99

33 44 22 88
33 66 77

11 88
88 77 44
33 66 55

REBUS ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

REVERS
ORIZONTAL:  1) Previziune sportivă. 2) Săli cir-
culare – În azot! 3) Camere – Obligatoriu. 4) 
Garanţie – Lipsiţi de un ochi. 5) Pământ jilav 
– Iarba rea din holde. 6) A se ascunde. 7) Şlep 
gol! – Din nou. 8) Comic – Recipient de steri-
lizare. 9) Geamăt – Program. 10) În citat! – A 
se desface aţa.

VERTICAL: 1) Făcuţi pas cu pas. 2) Fruct exotic 
– Neted. 3) Enervat (pop.) – Aceea. 4) Lipsiţi 
de haine – Vâjâire de vânt. 5) Bine! – Mantie 
scurtă – Capete de rond! 6) Repauzare. 7) Pe 
jumătate, ca prefix – Pletos. 8) Opriri pe drum. 
9) Mirosuri neplăcute – Zăvor. 10) Tăierea ierbii 
– A brăzda cu plugul.

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

INTEGRAM~ |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

SUDOKU ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

22 44 33
44 11 55

55 88
11 88 33

55 44 77 66
55 88 11

99 66
66 11 44
55 88 22

M#los

Extraor-
dinar`

C#ntec 
na]ional

Cadru

Plin de ap`!

Bucolici

Arbori 
exotici negri

Avantaj

Vas de lut

Tr`d`tor 
biblic

Pus pe 
ceart`

|n ce 
moment?
Actorul 
gestului

Co[ciuge

D#nsul

Lac de 
munte

Clar

Ajuns 
sub ape
Criz` 

bancar`

Proiectile 
de 

v#n`toare

Vas de 
buc`t`rie

Imn

Muzic` 
de dans

Glas de 
broasc`

Sufl eteasc`

Hot`r#t

|n arie!

|n lig`!

Bis!

C#mpie


