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Elita din mediul universitar românesc se preg`te[te de evaluare
Cei mai buni studenţi
din România sunt aşteptaţi să
participe la un concurs care va
premia performanţa din mediul
BUCURE{TI

universitar autohton. Începând
de astăzi, facultăţile vor fi asaltate de voluntari care vor încerca să-i convingă pe studenţi să

se înscrie la această competiţie
naţională, la sfârşitul căreia va
avea loc Gala Premiilor „StuPag. 3
dentul anului”.

Tiesto te invită
la platane!
Cei care vor remixa o piesă a
celebrului DJ pot avea şansa de
a-l vedea în carne şi oase Pag. 4
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INTERNA}IONAL

40.000 de ani
de închisoare
Ieri au fost acordate pedepse
maxime celor vinovaţi de atenPag. 6
tatele de la Madrid
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Ziarul „Compact” descoperă America!
TURISM

O cititoare a cotidianului nostru ne-a trimis un fotoreportaj de la New York
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„Megastarul”
Cătălin, la debut
Câştigătorul primei ediţii a showului de televiziune şi-a prezentat
marţi primul album
Pag. 11

ULTIMA OR~ ... 22:45 ... Guvernul italian decide \n`sprirea politicii de expulzare a infractorilor imigran]i...
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Ast`zi:

14°
Minimum

7°

r`s`rit

6:55



S#mb`t`: 12°

Vineri: 16°
cer par]ial
acoperit

posibile
precipita]ii

posibile
precipita]ii
/ Maximum

17:04
apus

14°



Duminic`: 16°
cer par]ial
acoperit

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 fiecare dimineaţă, ne găsi]i în cutiile portocalii amplasate \n:
SECTOR 1
SECTOR 4
Chişcani, str. Chişcani, intersecIriceanu, str. Serg. Ion Iriceanu
ţie cu Podul Grant
Berceni, str. Măriuca
Gara de Nord, str. Dinicu Golescu
Giurgiului, Şos. Giurgiului
SECTOR 5
Odăi, Şos. Odăi
SECTOR 2
13 Septembrie,
Colentina, Şos. Colentina
Calea 13 Septembrie
SECTOR 6
Fundeni, Şos. Fundeni
Giuleşti, Calea Giuleşti
Barbu Văcărescu, str. Barbu
Iuliu Maniu, str. Iuliu Maniu
Văcărescu
SECTOR 3
Lujerului, str. Lujerului FN
Pallady nr. 66, Bd. Theodor
Militari, Bd. Iuliu Maniu
ALTE BENZIN~RII
Pallady
Otopeni 1 – AMOCO,
Pallady nr. 117-199, Bd. Theodor
Şos. Bucureşti-Ploieşti
Pallady
Otopeni 2 - Mc Donald’s, DN1
Postăvarul, str. Postăvarul
Turnu Măgurele,
Râmnicu Vâlcea, str. Rm. Vâlcea
str. Turnu Măgurele
Corneliu Coposu, str. C. Coposu

S-ar putea scumpi metroul
ZVONURI Luna decembrie ar putea aduce noi scumpiri. De data aceasta,
ar fi vorba de preţul călătoriilor cu metroul şi cu trenul. Agenţiile
de presă dădeau, ieri, drept sigură o majorare a preţului cartelelor
de metrou. Preţul ar putea creşte cu 6-7%, în funcţie de indicii de
consum, ceea ce ar însemna c` o majorare va fi cuprinsă între 0,5 şi 2
lei, susţineau sursele citate. Informaţia a fost însă negată vehement
de directorul general al Metrorex, Gabriel Mocanu, care susţine că
i-au fost interpretate afirmaţiile şi că e doar un zvon. „Informaţia nu
este corectă, e o neînţelegere. Am spus că tehnic se poate discuta de
o majorare a preţurilor la momentul oportun, poate chiar anul viitor.
Pentru asemenea discuţii trebuie îndeplinite însă condiţiile legale. În
acest moment, Metrorex nu a iniţiat nicio discuţie sau analiză legate de
acest subiect. Nu s-a luat în calcul şi nici nu a fost iniţiată vreo procedură sau orice altceva legat de vreo majorare a preţurilor la călătoria cu
D.L. ||||
metroul”, ne-a declarat directorul Metrorex.
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Pies` rom#neasc` jucat` la Budapesta
TEATRU - Actorii Teatrului Naţional din Bucureşti vor pleca să joace în Ungaria una dintre cele mai
de succes piese din actuala stagiune, spectacolul „Inimă de câine”. Pe cea mai importantă scenă din Ungaria, actorii vor juca,
p#n` pe 5 noiembrie, spectacolul
după Mihail Bulgakov, în regia
lui Yuriy Kordonskiy, la invitaţia
Institutului Cultural Român din
Budapesta.
Cele două reprezentaţii cu
montarea de mare succes „Inimă de câine” vor avea loc în zilele de 3 şi 4 noiembrie, pe cea
mai importantă scenă a Ungariei, Teatrul „Katona Jozsef” din
Budapesta. Pentru creaţia sa din
acest spectacol, Victor Rebengiuc
a primit „Premiul pentru cel mai
bun actor” la Gala Premiilor UNITER 2006. Spectacolul a avut şi
trei nominalizări, la categoriile:

„Inim` de c#ine“ a primit un premiu UNITER \n 2006
„cel mai bun spectacol”, „cel mai
bun actor în rol principal” (Marius Manole, pentru rolul Şarik),
şi Victor Rebengiuc, pentru rolul
profesorului Preobrajenski.
„Inimă de câine” este o incitantă transpunere dramatică a
romanului lui Mihail Bulgakov, o
parabolă a malformaţiilor pe care

Programe speciale
de teatru pentru copii
ART~ - Chiar dacă vacanţa de o
săptăm#nă a copiilor se termin`
odat` cu weekendul, teatrele bucureştene au pregătit noi piese
pentru cei mici şi spectacole inedite. La Teatrul „Ion Creang`”, \n
fiecare zi de joi a lunii noiembrie,
de la ora 18.00, va avea loc „spectacolul de seară”, la Sala Mare
din Piaţa Amzei.
Se va juca, m#ine, „Albă ca
Zăpada şi cei 7 pitici”. Pe 8 noiembrie va fi pus \n scen` „Tigrişorul căruia îi plăceau clătitele”,
iar pe 15 noiembrie, din nou
„Albă ca Zăpada şi cei 7 pitici”.
Pe 22 noiembrie, copiii vor putea vedea „De-aş fi Scufiţa Ro-

şie”, iar pe 29 noiembrie „Harap
Alb”. Rezervările se pot face la
num`rul de telefon 317.11.69.
Opera Na]ional` Bucure[ti lanseaz`, din 4 noiembrie, un ciclu
de reprezenta]ii destinate copiilor. Actorii propun c#teva opere:
„Motanul \nc`l]at” [i „Flautul
fermecat”, precum [i baletele
„Cenu[`reasa”, „Sp`rg`torul de
nuci” [i „Co[arul”.
Opera Comică pentru Copii
a programat, pe 5 noiembrie, la
Sala Mică a Palatului Naţional
al Copiilor, premiera cu baletul
etno-pop „Ciuleandra”, care este
prezentat odată cu baletul de buA.D. ||||
zunar „Pygmalion”.

le-a produs sistemul ce pretindea
că va construi „omul nou”. Este o
poveste a câinelui transformat în
om printr-un experiment de laborator condus de un bătrân savant
şi povestea omului rezultat, care
nu era mai presus de câinele din
care se născuse.
Alexandra Du]ulescu ||||

Burse pentru
studenţi
{ANS~ A doua ediţie a programului de burse private pentru
studenţi, „Dovedeşte că eşti
Bun!”, va fi lansat \n toat`
]ara. Programul este iniţiat de
compania Ursus Breweries, care
va acorda, \n anul universitar
2007-2008, 15 burse private,
de c#te 400 de lei, celor mai
buni studenţi din facultăţile
din Bucureşti, Cluj, Timişoara,
Braşov şi Galaţi. „Programul
încurajeaz` studenţii în urmarea
carierei pe care şi-o doresc. Este
o continuare firească, la scară
naţională, a unui program derulat în ultimii ani”, a declarat
Andra Samson, reprezentantul
||||
companiei.

Învaţă să fii voluntar!

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

Fiecare dintre noi vede Bucureştiul în felul său.

Al tău cum arată?
Aşteptăm fotografiile tale pe adresa:

foto@compact.info.ro
Foto: Mediafax

Votează fotografia preferat`!

Campania UNSR urm`re[te s` responsabilizeze studen]ii
Uniunea Naţională a Studenţilor din România (UNSR) a
declanşat, cu ceva timp în urmă, o amplă campanie de
atragere a tinerilor în acţiuni de tip voluntariat. Una
dintre aceste acţiuni este şi cea de donare de sânge,
\nceput`, luni, în Universitatea Politehnică Bucureşti.

Apus.

Text [i foto: Nicoleta Burcuşi

DONARE - Pentru că prima
campanie de donare de sânge,
organizată de UNSR în vara
acestui an, a avut un real succes, Uniunea a declanşat, luni,
al doilea program.
Până m#ine, \ntre orele 8.30
- 12.30, studenţii care înţeleg
să facă ceva pentru persoane-

le care au nevoie de ajutor pot
dona sânge la sediul rectoratului Universităţii Politehnice
Bucureşti. Donatorii vor primi
în schimb bonuri de masă în
valoare de 50 de lei, vor putea
să-şi facă gratuit analiza sângelui şi vor beneficia de o scutire
de o zi de la locul de muncă.

„UNSR oferă studenţilor
donatori sucuri răcoritoare şi
dulciuri, pentru ca ei să nu aibă
ulterior probleme cu glicemia.
Astăzi (n.r., ieri) au venit la
rectorat în jur de 500 de studenţi, dintre care au apucat să
doneze peste 200. Ne aşteptăm ca, şi în zilele următoare,
cel puţin tot atâţia studenţi să
facă acest gest. Vrem că tinerii,
colegii noştri, să înţeleagă şi să
vadă voluntariatul ca pe un lucru firesc, natural, uman”, ne-a
declarat Gabriel Petrea, preşeDana Lascu ||||
dintele UNSR.
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Adei Cercel îi e
„Dor de vacanţă”
Solista de doar şapte ani
Ada Cercel lansează astăzi,
de la ora 18.00, la Sala 99
a Teatrului Naţional „I.L.
Caragiale”, primul ei material discografic - „Dor de
vacanţă”.

La lansarea albumului
vor fi difuzate
scene din serialul
„Chiquititas” [i apariţii
\n spectacole
sau turnee la care
solista a participat

ALBUM - Gazda lansării va fi actriţa şi prezentatoarea TV Cosmina Păsărin, iar printre invitaţi
se vor număra nume celebre ale
mediului cultural-artistic autohton: Mihaela Rădulescu, Mihai
Trăistariu, Ileana Lazariuc, Rocsana Marcu, Julia Chelaru şi Alina Sorescu.
Deşi are numai şapte ani,
Ada Cercel (foto) are un CV impresionant. La vârsta de trei ani,
a luat primele lecţii de muzică,
apoi şi-a îndreptat atenţia către
modelling, fiind solicitată ulterior să apară în diferite clipuri TV
şi filme. A participat la emisiuniconcurs televizate şi festivaluri
pentru copii, cum ar fi „Portativul piticilor”, „Vreau să fiu mare
vedetă” sau în emisiuni TV realizate în direct la Kanal D. Ada va
interpreta, la lansare, cele mai
importante piese de pe albumul
„Dor de vacan]`”.
Dana Lascu ||||

Voluntarii vor \ncerca s`-i conving` pe tineri s` intre \n competi]ie

Se caut` studentul anului
CAMPANII - Odată cu începerea
unui nou an universitar, au fost
lansate o serie de proiecte destinate exclusiv studenţilor. „Compact” revine, astăzi, cu informaţii
legate de trei dintre aceste proiecte.
Organizatorii primului proiect, „Studentul Anului”, iau cu
asalt, astăzi şi luni, facultăţile,
într-un mod inedit. Echipe formate din câte doi reprezentanţi
ai organizaţiei „Voluntari pentru
Idei şi Proiecte”, îmbrăcaţi în costume de epocă, vor încerca să-i
convingă pe studenţi să participe la concursul naţional. Detalii
despre concurs găsiţi pe www.
studentulanului.ro.
Al doilea proiect se adresează
tinerilor care doresc să înceapă o
afacere, dar nu au resursele ne-

TEM~ - Când sunt bolnavi, unii oameni
încearcă să se vindece fără să apeleze
la metodele tradiţionale, apelând la diverse metode alternative de însănătoşire. Mâine, pe Kanal D, la emisiunea
„D-Dimineaţă”, de la ora 8.00, ai ocazia
să afli informaţii despre aceste metode alternative. Invitaţii emisiunii vor fi
specialişti în acest domeniu şi oameni
obişnui]i care au reuşit să se vindece miraculos.
Ani şi Mirela, cele două moderatoare, ne-au m`rturisit că au apelat la astfel
de metode. În timp ce Ani le foloseşte în
mod curent, Mirela spune că nu a încercat decât una. „Am apelat la un specia||||
list care mi-a îndreptat coloana”.

Foto: Cristian Simion

Remedii tradi]ionale, la D-Dimineaţă

Adriean Videanu a primit cadou
de la C#rcota[i o bucat` de bordur`

Cei doi c#rcota[i l-au bombardat pe Videanu cu \ntreb`ri

EMISIUNE - Adriean Videanu, Primarul Capitalei, a fost, ieri diminea]`, invitatul matinalului de la Kiss FM, Cronica C#rcota[ilor. Huidu
[i G`inu[` nu au uitat
s`-l pun` pe edil s` justifice, \ntre altele, \nt#rzierile ce au loc la lucr`rile
de refacere a drumurilor
de pe arterele importante
ale Bucure[tiului. Timp
de o or`, Adriean Videanu a r`spuns \ntreb`rilor incomode ale celor
doi „c#rcota[i”, {erban
[i Mi[u. C#nd discu]ia
s-a \ncins, iar primarul
se „ambalase”, Ovidiu
Who’s Your Daddy [i Dezbr`catu’ [i-au f`cut apari]ia cu un cadou, o bucat`
A.D. ||||
de bordur`.

PUBLICITATE

cesare. Concursul de idei CIEL
Awards 2007 are, anul acesta,
două secţiuni: Business Start-up
şi Best Student. Organizatorii au
decis să prelungească data de înscriere în concurs, până pe 7 noiembrie, la ora 16.00. Informaţii
despre concurs găsiţi pe www.
cielawards.ro.
Cel de al treilea proiect va
fi un concurs de marketing. Pe
parcursul a două zile, 21 şi 22
noiembrie, va avea loc la JW
Marriott Grand Hotel din Bucureşti concursul „Inspire 2008”.
Acesta constă în elaborarea unui
eseu în limba român`, având ca
temă „Ce înseamnă pentru tine
inspiraţia, în contextul mediului
de afaceri actual?”. Detalii despre
concurs găsiţi pe site-ul www.inD.L. ||||
spire2008.ro
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PE SCURT |||||||||||||||||||||| Zilele Filmului German, \n capital` UNDE MERGEM |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

CONCURS Uniunea Studen]ilor din Rom#nia organizeaz`, ast`zi, \n clubul Twice,
preselec]ia pentru Miss Unifest 2007. Competi]ia, destinat` studentelor \n anul I,
\ncepe la ora 21.00 [i cuprinde, printre altele, probe de
dans. Evenimentul din Twice
este completat de mixurile
marca DJ & MC Lyvyoo, la etaj,
iar la subsol, de „Dream Dance”, cu DJ John, la pupitru.
Intrarea este gratuit`.

PROIEC}II Mai multe pelicule nem]e[ti vor fi prezentate, \n premier`,
publicului bucure[tean, \ncep#nd de luni, 5 noiembrie, p#n` joi, 8
noiembrie, la Cinema Studio, \n cadrul „Zilelor Filmului German”. Manifestarea, organizat` de Institutul Goethe din Bucure[ti, \n colaborare
cu Uniunea Cineaştilor din România, reune[te pelicule germane recente
(din 2004, 2005 [i 2006), nominalizate sau chiar c#[tig`toare ale premiului Lola. „Zilele Filmului German” se deschid cu pelicula „Patru minute” („Vier Minuten”), povestea leg`turii dintre o pianist` care pred`
cursuri la o \nchisoare de femei [i una dintre de]inute. Biletele cost` 8
lei [i pot fi cump`rate de la cinematograful Studio, \ncep#nd de ast`zi.
||||
Filmele vor fi subtitrate în limba română.

Fotografii: Bianca St`nescu

Miss Unifest

Strada Biserica Amzei - cluburi moderne [i cl`diri de patrimoniu

Bilete gratuite

Biserica, Ambasada
[i mul]i str`ini

ROCK Metal Masters a dat
startul unui concurs, cu
ocazia concertului Ancient
Rites [i Necrodeath, de pe 17
noiembrie. Cine cump`r` un
bilet din Live Metal Club are
[ansa s` c#[tige o mul]ime
de premii, de la tricouri [i
hanorace p#n` la bilete care
asigur` intrarea gratuit` la
alte concerte din clubul de
metale. C#[tig`torii vor fi
anun]a]i p#n`, cel t#rziu, pe
11 noiembrie. Premiile vor fi
ridicate \nainte de concertul
Ancient Rites.

PLIMBARE - Dac` e[ti \n apropiere de Pia]a Roman` [i ai un pic
de timp liber, po]i ie[i din Bulevardul General Magheru pe strada Biserica Amzei.
Pe l#ng` monumentul religios omonim, construit la sf#r[itul
secolului al XIX-lea, \nt#lne[ti,
\n drum, o sumedenie de cl`diri
vechi. Multe dintre ele au fost
renovate [i transformate \n baruri, cafenele sau chiar cluburi,
altele au fost, \ns`, l`sate s`

Scen` din filmul nem]esc „Patru minute"

Cortés revine

poarte \nc` amprenta unui secol
de mult disp`rut. Dar ce oameni
po]i \nt#lni pe strada Biserica
Amzei? Mul]i tineri, jandarmi
care patruleaz` \n fa]a Ambasadei Fran]ei, dar [i liceeni de la
„George C`linescu”.
Str`du]a din apropierea Pie]ei
Amzei ad`poste[te, \ns`, [i foarte mul]i str`ini, nu numai datorit` Ambasadei, ci [i a barurilor
[ic, amplasate de-a lungul druBianca St`nescu ||||
mului.

Premii pentru cele
mai bune remixuri Tiesto
FLAMENCO Dansatorul şi
coregraful Joaquin Cortés
(foto) se \ntoarce în România,
pentru a susţine, pe 19 decembrie, la Sala Palatului, un
spectacol de flamenco, informeaz` Mediafax. Intitulat
„Zapatos Blancos”, show-ul
spaniolului este o premier`
european`. Cortés a mai fost
la Bucureşti, în iunie 2006,
când a prezentat un spectacol
cu titlul „Mi Soledad”, jucat
cu casa închisă.

„Leg`turi
de s#nge”
VERNISAJ Expozi]ia de
pictur` „Leg`turi de s#nge”
se deschide, ast`zi, de la ora
18.00, la C`rture[ti. Evenimentul este o expozi]e-dialog a lucr`rilor semnate de
Ilinca Cantacuzino [i George
Matei Cantacuzino, fiind un
studiu al rela]iei dintre pictor
[i nepoata sa, realizat prin
juxtapunerea tablourilor lor,
de multe ori diferite.

The Mission d`, ast`zi,
startul unui concurs inedit.
Dac` participi, ai [ansa de
a-l cunoa[te pe DJ Tiesto [i
de a c#[tiga o sumedenie
de premii.

NOROC - S` devii superstar, pentru o sear`? Parc` sun` tentant.
Po]i remixa piesa „Carpe Noctum” a lui Tiesto [i ai [ansa de
a-l cunoa[te pe celebrul artist
[i de a fi premiat cu telefoane
Nokia NSeries, c#te zece baxuri
de Burn [i trollere Heineken.
Concursul a fost ini]iat, ast`zi,
de The Mission, organizatorii
concertului Tiesto de la Sala
Polivalent`, din 1 decembrie.
Remixurile participan]ilor
vor fi votate pe site-ul themission.ro, \ntre 20 [i 25 noiembrie,
urm#nd ca DJ-ul olandez s` selecteze trei piese c#[tig`toare.
Cei care doresc s` se \nscrie
pot trimite formularul completat [i remixul \n format
MP3, la adresa tiestoremix@
themission.ro, p#n` pe 19 noiembrie. Participan]ii pot \nscrie

TOPUL DIVERTA AL V^NZ~RILOR MUZICALE
SEC}IUNEA ROMÂNĂ
19 - 26 octombrie
Loc
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Interpret
Iris
Iris
Cleopatra Stratan
Cutiu]a muzical`
Tudor Gheorghe
DJ Project
Compila]ie
Compila]ie
Compila]ie
DJ Project

Dac` remixezi o pies` a lui Tiesto, po]i s`-l cuno[ti pe celebrul DJ olandez
un singur remix \n competi]ie.
Fiecare persoan` poate vota o
singur` dat`.
At#t formularul, c#t [i piesa „Carpe Noctum”, \n format

editabil, pot fi desc`rcate de pe
internet. |ncep#nd de ast`zi,
biletele pentru concert cost`
55 de lei, \n loc de 44 de lei,
ca p#n` acum. Acestea pot fi

cump`rate, \n continuare, din
re]eaua magazinelor Diverta
sau, on-line, de pe site-urile bilete.ro [i themission.ro.
Bianca St`nescu ||||

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEC}IUNEA INTERNA}IONALĂ
19 - 26 octombrie

Titlu
Cei ce vor fi vol. 1
Cei ce vor fi vol. 2
La v#rsta de 3 ani
Cele mai frumoase...1
Calvarul unei inimi pribege
Dou` anotimpuri
Anotimpul [lag`relor
Cutiu]a muzical` 6
Jaga jaga
Povestea mea

Interpret
Various
Compila]ie
Julio Iglesias
Bon Jovi
Buddha Bar
Rihanna
James Blunt
Mika
Various
Various Artists

Clasamente realizate de

Titlu
Richard Clayderman
Mega Hits 2007
My life Greates Hits
Lost Highway
Buddha Bar vol. 9
Good Girls Gone Bad
All The Lost Souls
Life Is A Cartoon Motion
Muzic` de relaxare 4
Muzic` de relaxare 3





Cristi Minculescu (Iris)

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

Mika

NA}IONAL
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Concertul September
se transmite on-line

Concertul September, în
prezent cea mai în vogă
trupă dance din Europa,
va putea fi urm`rit live, \n
aceast` sear`.

CLUJ-NAPOCA - Concertul September are loc, ast`zi, în Club
Obsession din Cluj-Napoca şi
poate fi vizionat live pe site-ul
www.rdslink.ro, începând cu ora
23.30.
Consideraţi precursorii curentului trance-dance, cei de la
September au escaladat topurile europene cu primul lor hitsingle „Satellites”, desemnat, la
scurt timp după lansare, „cel mai
downloadat single de pe internet” şi cel mai bun dintre cele 15
euro-disco hituri din toate timpurile. September lansează, printr-un turneu în România, cel
mai recent album al lor, intitulat
„Dancing Shoes”. Turneul formaţiei suedeze se desfăşoară în
[apte oraşe: Bucureşti, Braşov,
Sibiu, Timişoara, Iaşi, Constanţa
şi Cluj.

Cor de camer` la Sibiu
Corul de camer` St. Peter’s
Singers va sus]ine \n Rom#nia
dou` concerte, cu ocazia \mpliPUBLICITATE
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Sec]ii separate la referendum
[i europarlamentare
DECIZIE - Premierul C`lin Popescu T`riceanu a declarat, ieri, c`
Executivul va organiza sec]ii diferite de votare pentru referendumul [i alegerile europarlamentare ce vor avea loc la 25 noiembrie,
informeaz` HotNews. T`riceanu a f`cut aceast` precizare \n timpul
[edin]ei de guvern de ieri, anun]#nd \n acela[i timp c` i-a r`spuns
pre[edintelui B`sescu, care ceruse sec]ii unice de votare.
„Nu pot s` dau curs cererii a[a cum a fost formulat` de pre[edinte.
Nu putem s` \nc`lc`m legea [i nu se pot organiza sec]ii unice pentru cele dou` alegeri”, a declarat premierul. Conform Realitatea TV,
Guvernul a aprobat, ieri, un num`r de cinci acte normative destinate
organiz`rii referendumului, ceea ce va presupune cheltuieli bugetare
||||
de 47,3 milioane de lei.

Buget mai
mare la SRTV

Petra Marklund, cu numele de scen` September
nirii a 30 de ani de activitate, \n
cadrul turneului „2007 Concert
Tour of Romania from Tallis to
Tavener”. Primul concert va avea
loc la Sibiu, s#mb`t`, la Biserica
Catolic` din Pia]a Mare, iar al
doilea la Bucure[ti, duminic`,

la Catedrala Sf#ntul Iosif, strada
General Berthelot nr. 19. Ambele concerte \ncep la ora 19.30.
Programul va con]ine muzic`
sacr` britanic` [i continental`,
din secolul al XVI-lea [i p#n` \n
Mihaela R`ileanu ||||
prezent.
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SUPLIMENTARE - Comisiile de
Cultură din Senat şi Camera Deputaţilor au adoptat, ieri, solicitările de suplimentare a bugetului
Societ`]ii Rom#ne de Televiziune
(SRTV) şi Societ`]ii Rom#ne de
Radiodifuziune (SRR), informeaz` Mediafax. Potrivit preşedintelui Director General al SRTV,
Alexandru Sassu, suplimentarea
bugetului pe 2008 se impune pentru a acoperi o serie de proiecte
care ţin de reţeaua de corespondenţi sau de digitalizarea televiziunii. TVR avea alocată, prin proiectul de buget pe 2008, suma de
144 de milioane de lei. Totodată,
preşedintele director general al
SRR, Maria Ţoghină, a solicitat
majorarea cu 20% a bugetului pe
2008, faţă de bugetul negociat cu
Ministerul de Finanţe, ceea ce ar
||||
reprezenta 21.690 de lei.

Record la
[omeri tineri
STATISTIC~ Conform Oficiului
de Statistic` al Uniunii Europene, Eurostat, rata [omajului \n
r#ndul tinerilor sub 25 de ani
din Rom#nia este printre cele
mai ridicate din UE, informeaz` „Evenimentul Zilei”. |n
luna septembrie, Rom#nia s-a
clasat a treia \n UE, cu o rat` a
[omajului tinerilor de 19,6%,
dup` Grecia (22,9%) [i Fran]a
(21,6%). Pe de alt` parte,
[omajul \n zona euro a sc`zut
la 7,3% \n septembrie, fa]` de
7,4% \n august, \nregistr#ndu-se astfel cel mai sc`zut
nivel istoric, conform datelor
publicate, ieri, de Eurostat,
biroul european de statistic`,
relateaz` AFP. Rata [omajului
\n luna octombrie este la cel
mai sc`zut nivel istoric din
anul 1993 \ncoace, c#nd au
\nceput statisticile pentru
||||
]`rile europene.
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WASHINGTON Un copil a
recunoscut că, jucându-se
cu chibriturile, a provocat
incendiile care au distrus 63
de clădiri într-un comitat din
statul California, a anunţat poliţia din Los Angeles,
citată de Reuters. Băiatul a
fost interogat de poliţie la
22 octombrie, la o zi după
izbucnirea incendiului care a
mistuit 15.000 de hectare în
zona Santa Clarita, la 50 de
kilometri de Los Angeles.

Femeile, [oferi]e mai bune
GERMANIA - Un studiu realizat, pe parcursul a doi ani, de
cercet`torii germani a demontat
unul dintre miturile actuale: acela c` femeile nu prea au ce c`uta
la volan.
Potrivit cercet`torilor de la
Universitatea Greifswald, b`rba]ii
produc de trei ori [i jum`tate mai
multe accidente dec#t femeile.

Lenjerie
sexy
din l#n`

Cehii, dezam`gi]i
de americani
PRAGA Primarii localităţilor
din zona Brdy, \n Cehia,
unde SUA intenţionează
să amplaseze o bază radar
de apărare antirachetă,
nu sunt de acord cu lista
finală a cererilor aprobate
de comisia guvernamentală
care se ocupă de dezvoltarea regiunii, relatează
CTK. Documentul care va fi
prezentat guvernului presupune acordarea sumei de
circa 46 de milioane de euro
localităţilor din zonă, de trei
ori mai puţin decât cererile
primarilor.

Foto: Mediafax

Robot din
componente
de ma[ini

SUA Atrac]ia expozi]iei de
autoturisme SEMA, din Las
Vegas, Nevada, cea mai
mare din lume \n care sunt
prezentate vehicule tunate,
a fost, pe l#ng` ma[inile
extrem de imaginative, un
robot. Motivul pentru care
un umanoid a suscitat at#t
interes \ntr-un eveniment
de o asemenea anvergur`
este faptul c` robotul, cu
chip [i corp de femeie, a
fost realizat \n \ntregime din
componente de ma[ini.

Naomi, \n vizit` la Hugo Chavez
CARACAS Supermodelul britanic Naomi Campbell a avut, \n urm` cu
dou` zile, o \nt#lnire privat` cu pre[edintele Venezuelei, Hugo Chavez,
la re[edin]a sa preziden]ial` din Caracas. |nainte de \nt#lnire, Naomi
a preferat s` nu dezv`luie am`nunte despre discu]ia cu pre[edintele
venezuelean. „Nu vom discuta politic`”, a precizat ea. Luna trecut`,
Chavez s-a \nt#lnit, la Caracas, cu actorul american Kevin Spacey. De
la \nceputul anului, Chavez s-a mai \nt#lnit cu Sean Penn [i cu Danny
||||
Glover.

INFO COMPACT ||||||||||||||||
BERLIN - Un grup de
bunicu]e din Germania,
mari amatoare de tricotat, [i-au transformat
hobby-ul \ntr-o surs` de
venit. |n afar` de copiii [i
adul]ii friguro[i, publicul
lor ]int` este format din
cei cu gusturi sexuale
considerate „excentrice”.
Special pentru ace[tia,
femeile, trecute bine [i
de cea de-a doua tinere]e
(cea mai v#rstnic` dintre
ele av#nd 86 de ani)
creeaz` lenjerie intim`
dotat` cu toate accesoriile, [i chiar desuuri sexy,
at#t pentru femei, c#t [i
pentru b`rba]i. Pentru a
vedea modelele \nchipuite de bunicu]ele inventive, intra]i pe http://wolltraum.de.

Vagoane de metrou
doar pentru femei
SEUL Dorind s` ofere femeilor din Coreea de Sud mai
mult` siguran]` atunci c#nd
c`l`toresc, autorit`]ile de
la Seul vor ca, de la anul,
metroul s` aib` vagoane
speciale, destinate doar
reprezentantelor sexului
frumos, adesea h`r]uite
sexual \n aglomera]ia din
mijloacele de transport
\n comun. Aproximativ 6,1
milioane de sud-coreeni
circul` zilnic cu metroul, iar
jum`tate din incidentele
raportate de femeile care
circul` cu metroul sunt de
natur` sexual`.

Excep]ia sunt b`rba]ii tineri, cu
v#rste cuprinse \ntre 18-25 de
ani, care sunt mai aten]i la volan
dec#t femeile. C#t despre tipurile de accidente, b`rba]ii sunt
campioni la intratul cu ma[ina \n
copac. La capitolul erori \n trafic,
b`rba]ii refuz` s` dea prioritate
[i dep`[esc frecvent limita legal`
||||
de vitez`.
Foto: Mediafax

63 de cl`diri
au ars din cauza
unui copil
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100%
majorare
a salariului
pre[edintelui
francez

Salariul preşedintelui Franţei,
Nicolas Sarkozy, a fost majorat
cu peste 100%, indemniza]ia
sa lunar` brut` urm#nd s`
ajung`, din 2008, la 19.000 de
euro, pentru a se alinia cu cel
al primului-ministru.
Sursa: Mediafax

Foto: Mediafax

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

Deghizat
\n toalet`
SUA |n loc de masc` [i bostan,
un cet`]ean al New Yorkului a
preferat s` amuze trec`torii, de
Halloween, deghiz#ndu-se \ntr-o
toalet` portabil`. Omul [i-a luat
ziarul [i, cu ]igara \n col]ul gurii,
a plecat s` vesteasc` s`rb`toarea
||||
care \nfioar` americanii.

40.000 de ani de deten]ie
Justiţia spaniolă a pronunţat, ieri, pedepse maxime, de
aproape 40.000 de ani de închisoare, împotriva a trei
dintre principalii inculpaţi în cazul atentatelor de la 11
martie 2004, de la Madrid, relatează AFP.
MADRID - Audienţa Naţională,
tribunalul din Madrid care se
ocupă de cazurile de terorism,
a cerut împotriva celor 28 de
inculpa]i pedepse care însumează 311.865 de ani de închisoare.
21 din cei 28 de inculpa]i au
fost găsiţi vinovaţi, şapte fiind
achitaţi. Trei dintre cei g`si]i
vinova]i au primit câte 30 de
ani pentru uciderea fiecăruia
dintre cei 191 de oameni morţi
în atentate, şi câte 18 ani pentru
tentativă de omor, în cazul fiecăruia dintre cei 1.841 de răniţi.
Cumulat, pedeapsa se apropie
de 40.000 de ani de închisoare.
Conform legislaţiei spaniole, fiecare condamnat poate executa
maximum 40 de ani de deten]ie.
Judecătorul care a citit verdictul a anunţat că, după analizarea
tuturor probelor, nu au fost găsite dovezi privind implicarea organizaţiei separatiste basce ETA
în atentatele din martie 2004.
Cei 28 de inculpaţi, printre
care s-a numărat şi o femeie, au

fost acuzaţi de uciderea a 191 de
oameni şi rănirea a peste 1.800.
În plus, au fost acuzaţi de conspiraţie la comiterea de acte teroriste.
Printre ei se numără 19 cetăţeni arabi, majoritatea marocani, şi nouă spanioli. Alţi şapte
suspecţi s-au sinucis cu ajutorul
explozibililor în timpul unui raid
al poliţiei spaniole, chiar în momentul în care agenţii se pregăteau să-i aresteze.
Toţi acuzaţii şi-au susţinut
nevinovăţia pe întreaga durată a
procesului. 14 dintre ei au intrat
în greva foamei, pentru a protesta faţă de acuzaţiile care li se
aduceau.
Pe 11 martie 2004, în trei gări
din Madrid au explodat, simultan, 10 bombe. Printre victime
au fost şi 16 români stabiliţi în
Spania, care încercau să ajungă
la muncă. De altfel, România a
fost, după Spania, ţara cea mai
afectată de atentat.
Anca Petrache ||||

Rabei Osman Sayed Ahmed nu se afla la Madrid c#nd s-a dat verdictul

Mohamed Egipteanul, achitat
ITALIA Rabei Osman Sayed Ahmed, zis şi „Mohamed Egipteanul”,
considerat unul dintre presupuşii organizatori ai atentatelor, a
plâns şi s-a rugat după ce justiţia spaniolă a pronunţat sentinţa
de achitare a acestuia, relatează agenţia Ansa. Mohamed Egipteanul a urmărit dintr-un tribunal din Milano transmisiunea în
direct a citirii verdictului pronunţat la Madrid. El a fost condamnat, în Italia, la 10 ani de închisoare, în primă instanţă, dar, în
urmă cu două zile, dup` recurs, pedeapsa i-a fost redusă la opt
ani. Tribunalul de la Madrid a surprins prin decizia de achitare
totală, având în vedere că el a fost prezentat de procurori ca fiind
unul dintre cei trei organizatori ai atentatelor.

Foto: Rompres

6

ECONOMIE

Joi, 1 noiembrie 2007

www.compact.info.ro

7

EURO ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| USD ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ALTE CURSURI ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| PE SCURT |||||||||||||||||||||||

3,33 LEI

2,30 LEI

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

4,78 LEI 1 franc elve]ian
1,32 LEI 1 dolar canadian
0,20 LEI 1 gram de aur

1,98 LEI
2,42 LEI
58,11 LEI

Retailerii se preg`tesc
pentru S`rb`torile de iarn`
Hipermarketurile \ncep
deja s` pun` pe rafturi
produse specifice
S`rb`torilor de iarn`, \n
speran]a ca v#nz`rile din
aceste dou` luni s` se
ridice cu 50-70% peste
nivelul unei perioade
obi[nuite din an.
SEZON - |nceputul acestei luni
\i va g`si pe retailerii Carrefour [i Auchan deja preg`ti]i cu
o ofert` de produse destinate
Cr`ciunului [i Anului Nou, dup`
cum au precizat reprezentan]ii
companiilor pentru DailyBusiness.ro.
Oficialii Carrefour mizeaz`
pe produse tradi]ionale, precum podoabe de Cr`ciun, cozonaci, ciocolat`, vin, dar [i
pe juc`rii, \mbr`c`minte sau
electrocasnice. „|n perioada
S`rb`torilor de iarn`, v#nz`rile
vor fi mai mari, \n medie, cu
50-70% fa]` de o perioad` normal`, \n func]ie de magazin”, a

C^{TIGURI Rom#nii care
muncesc în străinătate pot
câştiga salarii de până la zece
ori mai mari decât în ţară, cel
mai bine plătiţi fiind muncitorii din construcţii şi din domeniul sanitar, arat` datele
Agenţiei Naţionale pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
(ANOFM), citate de NewsIn.
Dintre rom#nii pleca]i prin
ANOFM, cel mai bine pl`ti]i
sunt cei din Elve]ia.

BNR a majorat
dob#nda-cheie

Bucure[tenii \[i vor putea face provizii pentru S`rb`tori \nc` de luna aceasta
declarat Andreea Mihai, director
marketing Carrefour Rom#nia.
Produsele specifice sf#r[itului de
an vor fi introduse, \n Carrefour,
din aceast` lun`.
{i retailerul Auchan va
pune pe rafturi, tot la \nceputul acestei luni, gama de

produse de S`rb`tori. Potrivit reprezentan]ilor companiei, pe l#ng` oferta clasic`,
vor comercializa o colec]ie de
decora]iuni pentru bradul de
iarn` din materiale textile cu
motive nordice. La Metro, ofertele de Cr`ciun au \nceput deja

Rom#nia, Ungaria [i Serbia pun
la cale construc]ia unei autostr`zi
PROIECT România, Serbia şi Ungaria
pregătesc un proiect de construcţie a unei
noi autostrăzi interna]ionale ce va face
leg`tura \ntre cele trei ]`ri, informeaz`
Mediafax. Autostrada va \ncepe \n ora[ul
Smederevo din Serbia, va traversa Banatul
S#rbesc, până în Ungaria, unde se va opri

la punctul comun de frontieră al celor trei
ţări, l#ng` Szeged. O alt` ramifica]ie a
autostr`zii va pleca de pe l#ng` Timi[oara
[i va traversa grani]a cu Ungaria, p#n` \n
acela[i punct comun de frontier`. Dac`
acest plan r`m#ne valabil, autostrada s-ar
putea continua spre Slovacia [i Polonia. ||||

Orange trece [i pe telefonie fix`
EXTINDERE - Compania Orange Rom#nia
a anun]at ieri lansarea unui serviciu integral de telefonie fix` [i de acces la internet
de mare vitez`, destinat at#t companiilor,
c#t [i utilizatorilor individuali.
Numerele alocate pentru serviciul Home & office Pack sunt de forma
0374 xx xx xx, iar convorbirile de pe nu-

merele de mobil ale operatorului c`tre
cele de fix Orange sunt considerate apeluri \n re]ea. Abonamentele pentru acest
serviciu cost` 12 euro, 24 euro sau 36
euro, \n func]ie de num`rul de minute incluse [i de traficul de internet, a explicat,
ieri, Richard Moat, CEO Orange Rom#nia,
||||
\n cadrul unei conferin]e de pres`.

TOP 5 CREDITE IPOTECARE ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAE

1. ING Bank

7,09%

25%

2. Domenia
Credit IFN
3. BRD

8,23%

20%

8,26%

20%

4. Banca
Rom#neasc`*

8,32%

25%

5. Alpha Bank**

8.42%

15%

PRAG Re]eaua Alpha Bank
Rom#nia a ajuns la 101
unit`]i, relev` BankNews.
ro. Institu]ia are \n plan,
p#n` la sf#r[itul acestui an,
s` extind` re]eaua la 125 de
unit`]i. Pe l#ng` agen]ii [i
sucursale, banca a lansat un
concept de magazin bancar
plasat \n malluri sau \n zone
cu trafic intens, numite
Alpha Point.

Afar` se c#[tig` de
zece ori mai bine

PUBLICITATE

BANCA

Peste 100 de
unit`]i Alpha Bank

AVANS
RATA
NECESAR DOB^NZII
6,75%
variabil`
5,90%
variabil`
5,75% fix`
1 an, apoi
6,65% variabil`
0% fix`
6 luni, apoi
8,38% variabil`
6,90% fix`
2 ani, apoi
8,43% variabil`

RATA LUNAR~
INI}IAL~

RATA
LUNAR~

552,73 euro

552,73 euro

630,56 euro

630,56 euro

583,29 euro

624,91 euro

266,67 euro

628,51 euro

560,33 euro

636,25 euro

Credite ipotecare pentru achizi]ie locuin]`: moneda - euro; valoarea creditului
– 80.000 de euro; valoarea propriet`]ii – 100.000 de euro; perioada – 25 ani.
*Promo]ie p#n` pe 14 decembrie – dob#nd` 0% \n primele 6 luni
**Promo]ie p#n` la 31 decembrie – „Creditul f`r` comisioane”
Sursa: www.finzoom.ro

s` apar`, iar oficialii companiei au dat asigur`ri c` acestea
se vor reg`si \n cataloagele ce
vor ap`rea la debutul acestei
luni. Retailerul a pus deja \n
rafturi noua gam` de juc`rii,
decora]iuni, brazi [i instala]ii
Otilia Cristea ||||
luminoase.

RAT~ Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a
României a decis, \n [edin]a
de ieri, majorarea ratei
dob#nzii de politic` monetar` cu 0,5%, p#n` la 7,5%,
în condiţiile unor semnale
că rata inflaţiei va depăşi
limita superioară a intervalului ţintit în 2007, a anun]at
institu]ia.
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Ioan Andone, la bere cu arbitrii?

ETAPA A 13-A
MAR}I

ATAC - |nfr#ngerea cu CFR Cluj
nu le d` pace rapidi[tilor. Oficialii clubului din Giule[ti au lansat, ieri, un nou atac la adresa
clujenilor. Secretarul general al
Rapidului, Cristian Costache,
sus]ine c`, la 45 de minute dup`
terminarea partidei cu CFR,
antrenorul Ioan Andone (foto)
şi preşedintele clujenilor, Iuliu
Mureşan, au fost v`zu]i \n vestiarul arbitrilor. „Se descătuşau după emoţiile meciului \n
fa]a unei beri. Dacă vi se pare
normal asta, înseamnă că nu
mai este nimic de adăugat. Cu

Gloria Buz`u - „U” Cluj
3-2 (2-1)
Nejneru (2’), Dos Santos (37’), - M. Jovanovici (32’), A. Savu (77’)
Park (90+2’, autogol)

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

2-1 (1-0)

Foto: Mediafax

Urziceni - Dinamo
Poli Ia[i - FC Vaslui
Temwanjera (50’)
Ceahl`ul - Gloria Bistri]a
M. Oprea (17’), Doicaru (81’)
Steaua - O]elul
Dic` (7’, 66’-pen.), - Szekely (52‘)
Semeghin (32’-aut.)
U. Craiova - Poli Timi[oara
Costea (10’), Baird (77’) - G. Bucur (71’)

Joi, 1 noiembrie 2007

CFR, să fie clar, a fost un rezultat viciat de arbitraj”, a declarat
Costache.
Pre[edintele CFR-ului, Iuliu
Mureşan, a recunoscut că a fost
împreună cu Ioan Andone după
meciul cu Rapid în cabina arbitrilor, dar neagă faptul că ar fi
băut bere cu aceştia. „Am intrat
cu Andone la arbitri, le-am strâns
mâna şi le-am mulţumit, pentru
că aşa este politicos, dar de faţă
erau şi observatorii. Restul sunt
minciuni ale unor oameni mici.
{i eu mai min]eam c#nd eram
||||
mic”, a precizat Mure[an.

AZI
Pandurii - Rapid
Farul - Dacia Mioveni
CFR Cluj - UTA

Kanal D
Telesport
Na]ional TV

CLASAMENT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

CFR CLUJ
Urziceni
Dinamo
FC Vaslui
Poli Timişoara
Rapid
Steaua
Gl. Bistriţa
Ceahlăul
Oţelul
U. Craiova
Dacia Mioveni
Poli Iaşi
Farul
Gl. Buzău
Pandurii
UTA
„U” Cluj

12
13
13
13
13
11
11
12
12
13
13
12
13
12
13
11
12
13

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

3
3
4
4
4
4
3
3
1
0
1
3
2
2
2
1
4
4

0
2
2
2
2
1
2
4
6
8
8
6
8
7
8
7
6
8

20–8
18–10
23–11
23–12
28–20
18–9
12–7
16–18
14–15
18–29
12-17
12–16
11–18
6–14
10–24
9–11
10–14
17–24

30
27
25
25
25
22
21
18
16
15
13
12
11
11
11
10
10
7

(+12)
(+6)
(+7)
(+7)
(+7)
(+4)
(+6)
(0)
(-2)
(-3)
(-8)
(-6)
(-10)
(-7)
(-10)
(-8)
(-8)
(-11)

PE SCURT ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bra[ovul a suferit
prima \nfr#ngere
E{EC Liderul seriei I a Ligii a
II-a, FC Braşov, a fost \nvins`,
ieri, pentru prima dat` \n acest
sezon, cedând la limită, scor
0-1, în faţa formaţiei Prefab
Modelu, într-un meci restanţă
din etapa a 9-a, acesta fiind [i
primul succes pe teren propriu
al formaţiei din Modelu. Unicul
gol al partidei a fost marcat
de Rotaru în minutul 79. La
partida arbitrat` de Mugurel
Dr`g`nescu au asistat 1.500 de
spectatori.

Klasnici a revenit
dup` zece luni

de minute şi a dat pasa decisivă la al doilea gol al echipei
de rezerve a clubului Werder
Bremen, care a învins formaţia
St. Pauli, din liga secundă, cu
scorul de 4-2, la penalty-uri.

Ronald Koeman
merge la Valencia
ANTRENOR Olandezul Ronald
Koeman a renunţat la conducerea tehnică a formaţiei
PSV Eindhoven şi va fi noul
antrenor principal al echipei
Valencia, a anunţat, ieri, presa
spaniolă. Ronald Koeman, în
vârstă de 44 de ani, a ajuns la
un acord cu conducerea clubului Valencia şi ar urma să semneze un contract valabil până
în 2010. Fost fundaş central,
Ronald Koeman cunoaşte bine
campionatul spaniol, după ce
a evoluat la FC Barcelona în
perioada 1989-1995 şi a activat
ca antrenor secund la formaţia
catalană între 1998 şi 2000.

Foto: Mediafax

Gol pentru Ghioane
\n Cupa Ucrainei

REF~CUT Atacantul croat Ivan
Klasnici (foto) a disputat,
marţi, în turul al doilea al Cupei Germaniei, după o absenţă
de zece luni, primul său meci
oficial de la transplantul de
rinichi suferit în urmă cu şapte
luni. Internaţionalul croat, în
vârstă de 27 de ani, a jucat 67

STRANIER Mijlocaşul Tiberiu Ghioane a marcat pentru
Dinamo Kiev în meciul câştigat,
ieri, în deplasare, cu scorul de 4-1, în faţa formaţiei
IhroService, în optimile Cupei
Ucrainei, rezultat în urma
căruia a obţinut calificarea în
sferturile competiţiei. Ghioane,
care a fost titular, a marcat cel
de-al patrulea gol al formaţiei
Dinamo Kiev, în minutul 89
al întâlnirii. Tot în optimile
Cupei Ucrainei, Şahtior Doneţk,
formaţie antrenată de Mircea
Lucescu şi la care este legitimat
fundaşul st#nga Răzvan Raţ, a
\nt#lnit, asear`, echipa Arsenal
Kiev.

Un punct de nervi
Dinamo a remizat, ieri,
la Urziceni, scor 0-0, dar
meciul a r`mas \n umbra
incidentelor de pe aren`.
Ricardo Gomez a fost
eliminat pentru o intrare
criminal`, MM Stoica a
s`rit la Cristian Borcea, iar
Dan Petrescu a vrut s`-[i
retrag` echipa de pe teren.
SCANDAL - Trebuia s` fie fotbal, dar s-a transformat \ntr-un
circ grotesc. Campioana a venit
la Urziceni pentru a \ncerca s`
\nving`, \ns` gazdele s-au ]inut
tari, at#t de tari \nc#t, la o faz`
banal`, Ricardo Gomes, inspirat probabil de vitejiile marca
R`doi, povestite de MM Stoica
(fost stelist), i-a pus o talp` la
jugular` lui Bo[tin` (alt fost stelist). Era minutul 40 [i, din acel
moment, fotbalul a fost doar un
pretext. Arbitrul partidei l-a eliminat just pe juc`torul gazdelor, dar decizia sa i-a dinamitat
pe Dan Petrescu [i Mihai Stoica.
Primul a vrut s` retrag` echipa
de pe teren, dar, p#n` la urm`,
a renun]at, p`r`sind el banca
de rezerve. Stoica a f`cut la fel,
plec#nd spre tribuna oficial`,
unde nu s-a ab]inut s` nu-l \njure pe Cristian Borcea, directorul
executiv al „c#inilor”.
S-a intrat la pauz`, perioad`
\n care se pare c` a mai existat
un incident \ntre MM [i Borcea,
de data aceasta nu doar verbal,
din care oficialul celor din Urziceni a ie[it destul de [ifonat. Cu
om \n plus pe teren, dinamovi[tii
au \ncercat s` marcheze, au [i
f`cut-o, dup` o lovitur` liber` a
lui Niculescu (77’), dar golul nu
a fost validat, din cauza unui fault la portar al unui juc`tor dinamovist. 0-0 la Urziceni, c#te
un punct pentru fiecare echip`,
dar [i mult` ru[ine pentru unele dintre personajele de ieri.
Ciprian Voiculescu ||||

Foto: Rompres

14.00
18.30
20.00

Walter Zenga [i Dan Petrescu, doi buni prieteni pe care meciul de
ieri i-a f`cut s` se priveasc` ur#t

URZICENI 0:0 DINAMO
STADION: „Tineretului” SPECTATORI: 5.000
URZICENI: Stelea - Nicu, Galamaz, Mehmedovici, Bordeanu - Ricardo Gomes - Mara (C. Petre 67’), Pădureţu, I. Apostol (Brandan
90+2’) - Bilaşco (B. Stancu 79’), Onofraş.
Antrenor: Dan Petrescu.
DINAMO: Lobonţ - L. Goian, Moţi, Şt. Radu, Pulhac - Adr. Cristea,
Mărgăritescu (Chiacu 70’), Ropotan, Boştină (C. Munteanu 64’) Dănciulescu (Fl. Bratu 77’), Cl. Niculescu.
Antrenor: Walter Zenga.
ELIMINARE: Ricardo Gomes (40’)
ARBITRU: Istvan Kovacs

Furt sau alarm` fals`?
RUGBY - Duminic`, de la ora
13.00, pe Stadionul „Arcul de
Triumf” din Bucure[ti va avea loc
meciul de rugby dintre Rom#nia
[i Rusia, cont#nd pentru Cupa
European` a Na]iunilor.
Partida a „\nceput”, \ns`, mai
devreme, mai exact mar]i sear`,
c#nd delega]ia oaspete a reclamat furtul a nou` perechi de
ghete [i a mai multor tricouri de

antrenament. |n ac]iune a intrat,
ieri, poli]ia, iar federa]ia noastr`
s-a oferit s` asigure ghetele de
joc celor care nu mai aveau ce
\nc`l]a. De[i exist` informa]ia c`
obiectele au fost g`site \ntr-o camer` de serviciu a hotelului Student Parc, unde sunt caza]i ru[ii,
ace[tia sus]in c` nu este a[a. Mai
mult, un oficial din delega]ia oaspete, care a dorit să-şi păstreze

anonimatul, a relatat că, după ce
echipajele de poliţie au plecat, a
venit o doamnă care s-a prezentat a fi din conducerea hotelului
şi le-a spus să nu mai declare nimic, că vor primi suma de 2.000
de euro, ca să cumpere ceea ce
le-a dispărut. El a adăugat că
membri ai delegaţiei ruse caută,
în prezent, în oraş, ghete pentru
||||
jucători.
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Spiritul „Fiarei” s-a \ntors acas`
La primul meci cu L`c`tu[
pe banc`, Steaua s-a
impus lejer, asear`,
acas`, \n fa]a O]elului,
cu scorul de 3-1, Dic`
reu[ind o „dubl`”.

COLABORARE Agentul FIFA
Victor Becali a declarat, ieri,
că Dorin Goian şi Nicolae
Dică vor fi impresariaţi de
firma sa şi a fratelui său,
Ioan Becali, precizând că
cei doi internaţionali vor
ajunge la echipe valoroase.
„Discuţia cu cei doi a avut
loc mai înainte, jucătorii l-au întrebat pe Gigi,
iar acesta n-a avut nimic
împotrivă”, a spus Victor
Becali, care a negat c` acceptul patronului Stelei ar
fi dus la \mp`carea dintre
Ioan [i Gigi Becali: „Fratele
meu s-a împăcat cu Gigi,
dar n-are niciun fel de
legătură această împăcare cu faptul că noi îi vom
impresaria pe cei doi”.

Emeghara,
convocat

Foto: Mediafax

STEAUA - „Am venit aici pentru L`c`tu[ [i pentru culori”,
a fost mesajul cu care a fost
\nt#mpinat fostul num`r [apte
din Ghencea de cei 17.000 de
fani steli[ti prezen]i \n tribune.
Injecta]i, parc`, cu r`utatea
„Fiarei”, steli[tii au \nceput \n
for]` partida cu O]elul [i, \n
minutul doi, Rada putea deschide scorul, dup` o ac]iune
construit` de Surdu. Dup`
numai cinci minute, a venit [i
golul. Dic` a recuperat o minge
\n careul advers, a [utat \n portarul O]elului, mingea i-a revenit [i l-a executat cu „sete” pe
Kouha. Ghencea a explodat!,
spiritul „Fiarei” revenise acas`.
O]elarii au avut [ansa
egal`rii prin Daniel Stan,
dar atacantul oaspe]ilor [i-a
b`tut joc de dou` ocazii bune,
eviden]iindu-l \nc` o dat` pe
Zapata. P#n` la urm`, tot Steaua a marcat. De data aceasta,
Semeghin [i-a b`gat mingea
\n propria poart` (32’), lucru
ce l-a determinat pe Grigora[
s`-l \nlocuiasc` imediat cu Labukas.
Dup` pauz`, Grigora[ a
\ncercat s` surprind` Steaua
cu \nc` un atacant. Curajul
s`u a fost r`spl`tit de golul
senza]ional din lovitur` liber`
al lui Szekely (52’), dar Steaua a reac]ionat imediat, Rada
av#nd din nou [ansa golului
(59’). Lini[tea a adus-o Dic`
\n minutul 66, \n urma unui
penalty, pecetluindu-i, astfel,
lui L`c`tu[ un debut frumos pe
banca Stelei. Cristian Marcu ||||

Dic` [i Goian
au \mp`cat
clanul Becali

Dic` (dreapta) i-a u[urat
debutul lui L`c`tu[
pe banca Stelei

STEAUA

3:1 O}ELUL

LA PAUZ~: 2-0 STADION: Ghencea SPECTATORI: 17.000
AU MARCAT: Dic` (7’, 66’-pen.), Semeghin (32’- aut.) – Szekely (52’)
STEAUA: Zapata- Emeghara, Baciu, Rada, Ne[u – Nicoli]`, Ov. Petre,
Croitoru (Neaga 81’), Surdu (Lovin 60’) – Dic`, Zaharia (Bicfalvi 84’).
Antrenor: Marius L`c`tu[.
O]ELUL: Kouha – S#rghi, Jelev, Ad. Ionescu (Gado 70’), Semeghin
(Labukas 34’)– Szekely, S. Costin, Paraschiv, S. Ilie – Jula (L. Iorga 46’),
D. Stan. Antrenor: Petre Grigora[.
ARBITRU: Ionel Ivan
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9 milioane €
asigurarea lui Liu Xiang
Campionul mondial [i olimpic \n proba
de 110 metri garduri a semnat o poli]`
de asigurare pentru cazul \n care ar avea
accidente sau ar suferi accident`ri, suma
fiind un record pentru un sportiv chinez.
Sursa: Mediafax

Calendarul
Formulei 1
OFICIAL - Viitoarea stagiune a Formulei
1 va lua startul pe 16 martie 2008, cu
ocazia Marelui Premiu al Australiei, programat pe circuitul de la Melbourne.
Ieri, Consiliul Mondial al Federa]iei
Interna]ionale de Automobilism a oficializat calendarul competi]ional, care va
cuprinde dou` nout`]i: cursa nocturn`
din Singapore [i etapa de la Valencia,
care se va desf`[ura pe un circuit stradal. |ntre cele 18 curse nu a mai fost
inclus` etapa de la Indianapolis. Campionatul Mondial de Formula 1 2008 va
lua sf#r[it la Interlagos (Brazilia), pe 2
||||
noiembrie, anul viitor.

16 MARTIE
23 MARTIE
6 APRILIE
27 APRILIE
11 MAI
25 MAI
8 IUNIE
22 IUNIE
6 IULIE
20 IULIE
3 AUGUST
24 AUGUST
7 SEPTEMBRIE
14 SEPTEMBRIE
28 SEPTEMBRIE
12 OCTOMBRIE
19 OCTOMBRIE
2 NOIEMBRIE

50 de trofee c#[tigate
... cu L`c` aproape
jumate
Inima noastr` s-a
\ntors acas`
Prezen]i pentru culori,
nu pentru mercenari [i
creditori
Bannere afi[ate de galeria Stelei

Gheorghe, eliminat
BOX Pugilistul Ionuţ Gheorghe a ratat calificarea în sferturile de finală ale categoriei
64 kg din cadrul Campionatelor Mondiale
de box de la Chicago, fiind eliminat de
iranianul Morteza Sepahvand în optimile
competi]iei. La finalul celor patru runde,
Sepahvand a fost declarat învingător cu
scorul de 19-16. În urma eliminării, Ionuţ
Gheorghe a ratat şi calificarea la Jocurile
Olimpice de la Beijing, deoarece doar primii
opt clasaţi la categoriile mici şi numai medaliaţii de la categoriile grea şi supergrea
||||
vor obţine calificarea la JO-2008.

PROGRAMUL CURSELOR |N 2008
MP al Australiei (Melbourne)
MP al Malaeziei (Sepang)
MP al Bahreinului (Sakhir)
MP al Spaniei (Barcelona)
MP al Turciei (Istanbul)
MP al Principatului Monaco (Monte Carlo)
MP al Canadei (Montreal)
MP al Fran]ei (Magny-Cours)
MP al Marii Britanii (Silverstone)
MP al Germaniei (Hockenheim)
MP al Ungariei (Budapesta)
MP al Europei (Valencia)
MP al Belgiei (Spa Francorchamps)
MP al Italiei (Monza)
MP al Singapore (Singapore, nocturn`)
MP al Japoniei (Monte Fuji)
MP al Chinei (Shanghai)
MP al Braziliei (Interlagos)

PUBLICITATE

INTERNA}IONAL Selecţionerul
Nigeriei, germanul Berti Vogts,
l-a convocat pe fundaşul stelist Ifeanyi Emeghara pentru
meciurile amicale cu Australia
şi Elveţia, din 17, respectiv 20
noiembrie, care se vor juca la
Londra [i, respectiv, la Zürich.
„Emeghara este văzut drept
omul care va concura cu Taye
Taiwo (Olimpique Marseille) pentru un post de titular
pe partea stângă a apărării.
Taiwo a fost criticat pentru
prestaţiile slabe din ultimele
întâlniri. Vogts, deşi i-a luat
apărarea, este îngrijorat de
forma slabă a acestuia şi şi-a
îndreptat privirea spre jucătorul care evoluează în România”, a scris ziarul nigerian
„This Day”.
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Firma, finalistă la MTV
Europe Music Awards
Membrii trupei Firma se află la un pas de a fi câştigătorii
categoriei „New Sounds of Europe”, lucru care le oferă
şansa să închidă cu un recital live gala premiilor care va
avea loc, azi, la München.

Valentina Pelinel d` note la frumuse]e
Top modelul VALENTINA PELINEL va nota presta]iile frumoaselor
concurente care se vor bate pentru titlul de cel mai bun model
din Rom#nia. Manifestarea va avea loc la Jaguar Fashion Week,
festival ce se va desf`[ura, \n perioada 23-29 noiembrie, la Grand
Hotel Rin–Bucure[ti [i World Trade Center Sofitel. Valentina a fost
prima c#[tig`toare a acestui titlu, \n anul 1996, dup` care a urmat
o carier` interna]ional` \n modelling.

ONOARE - Forma]ia Firma
concurează în cadrul categoriei „New Sounds of Europe”,
alături de alte trupe europene
în curs de afirmare pe plan european. Câştigătorul va primi
nu doar prestigiosul premiu
EMA, dar va avea şi ocazia
de a performa în spectacolul
de azi, de la München, Germania. Trupa este finalistă la
MTV Europe Music Awards,

fanii săi putând-o vota în continuare, pe site-ul www.mtv.
tv [i www.band.ro. „Din momentul în care am început să
ne exprimăm artistic ca trupă, gândul ne-a stat numai la
ce se întâmplă «afară». Tot ce
am făcut a fost în spiritul muzicii de calitate care se ascultă în străinătate”, a declarat
Rocca, solistul trupei Firma.
Laura Dud`u ||||

Surpriz`
la MTV
REZULTAT Surse apropiate
din industria showbizului ne-au dezv`luit ieri
c` Andreea B`nic` ar fi
c#[tig`toarea sec]iunii „Best
Romanian Act”, premiu care
se va \nm#na la Premiile
MTV Europe 2007, \n cadrul
unei ceremonii g`zduite de
Snoop Dog. Solista a fost
nominalizat` la aceast` categorie al`turi de DJ Project,
Simplu, Activ [i Alex.
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„Ceilalţi”, cu Nicole Kidman,
lansat \ntr-un cimitir
Lungmetrajul „Ceilalţi” cu NICOLE KIDMAN, în regia lui Alejandro Amenabar, deschide prima ediţie
a Festivalului filmului de groază organizat într-un
cimitir din Tlalpan, Mexico, eveniment care coincide cu Ziua morţilor, transmite AFP. Ecranul pe
care sunt proiectate filmele este instalat pe unul
dintre zidurile crematoriului.


{tefan Iordache, la „Genialii 2007“
Cea de-a doua edi]ie a Galei „Genialii 2007”, care va fi transmis`
de postul Antena 1, telespectatorii \l vor descoperi pe \ndr`gitul
actor {TEFAN IORDACHE a[a cum nu au mai f`cut-o niciodat`.
Gazdele emisiunii vor fi Corina D`nil` [i Ioan Isaiu, care vor putea
fi v`zu]i \ntr-o ipostaz` inedit`: cei doi vor interpreta o melodie
pe care o vor dedica lui {tefan Iordache. Show-ul se va transmite
m#ine, de la ora 20.30.


Kanye West debutează ca scriitor
Cântăreţul american de rap KANYE WEST va
debuta ca scriitor, la începutul anului 2008, cu
o carte intitulată „Thank You and You’re Welcome!”, realizată în colaborare cu autorul Sakiya
Sandifer, transmite Reuters. Cartea va fi plin` de
«Kanye-isme» - „anecdote şi idei filozofice creative, pe care le-am utilizat pentru a-mi construi
drumul spre succes”, a declarat cântăreţul.


Două episoade din telenovela „Inimă de
ţigan”, în fiecare joi
Acasă TV va difuza, începând de ast`zi, în fiecare joi, câte două
episoade din telenovela „INIMĂ DE ŢIGAN”. Astfel, telenovela, care
are în distribuţie nume cunoscute ale cinematografiei şi teatrului
românesc, va putea fi urmărită de la aceeaşi oră, 20.30, de luni
pînă joi. De luni până miercuri va fi difuzat câte un episod, iar joia,
câte două episoade.


„Safari”, o nou` colec]ie Dorin Negr`u
SAFARI este cea mai nouă colecţie de preta-porter care poartă semnătura designerului
Dorin Negrău, ce ne îndeamn` la o evadare
din lumea reală. Nuanţele de pământ curat,
combinate majestuos cu nuanţe de pădure ecuatorială din jungla sălbatică, scot în evidenţă
o colecţie lejeră şi comodă, care nu uită nici de
linia clasică a croitoriei.


Pierce Brosnan, acuzat că a bătut
un fotograf
Actorul irlandez PIERCE BROSNAN, fostul „James Bond”, este
cercetat de poliţia din Los Angeles, Statele Unite, după ce a fost
acuzat că a lovit un fotograf în cursul unei altercaţii care a avut
loc săptămâna trecută, informează AFP. Potrivit site-ului de ştiri
mondene tmz.com, Brosnan, care era \nso]it de unul dintre
copiii săi, s-a supărat din cauza întrebărilor adresate de fotograful Robert Rosen.

Trupa rom#neasc` Firma intr` \n curs`, ast`zi, la categoria „New Sounds of Europe“

Guillermo del Toro va regiza „Harry Potter”?
PROPUNERE - Guillermo del Toro,
autorul peliculei „Labirintul lui
Pan”, a declarat că ar fi tentat să
regizeze cea de-a şaptea şi ultima
parte a francizei „Harry Potter”,
informează thehollywoodnews.
com. Cineastul, recompensat cu
trei premii Oscar şi şapte premii
Goya, a refuzat, în trecut, propunerea de a regiza celebrul film.
Acum se pare că s-a răzgândit şi

Betty cea
frumoasă
METAMORFOZĂ - America Ferrera (foto), protagonista serialului
„Betty cea urâtă din New York”,
şi-a etalat farmecele în pictorialul
realizat de ediţia britanică a revistei „Marie Claire”. Vedeta a pozat
pe coperta revistei alături de celebrităţi recunoscute pentru frumuseţea lor, precum actriţele Angelina Jolie şi Denise Van Outen.
Pentru inedita şedinţă foto, Betty
a renunţat la celebrii ochelari cu
rame groase, la aparatul dentar şi
la breton. Actriţa, cunoscută pentru formele generoase, a afişat un
look extrem de senzual în rochia
de seară neagră. America Ferrera
a fost recompensată cu un Glob
de Aur pentru prestaţia sa din
I.R. ||||
faimosul serial TV.

spune că este foarte interesat să
realizeze „Harry Potter and the
Deathly Hallows” („Harry Potter
şi talismanele morţii”).
„Au mai venit la mine o dată,
pentru partea a treia”, a declarat Del Toro pentru site-ul
ComingSoon.net, referindu-se
la „Harry Potter şi Prizonierul
din Azkaban”. Regizorul şi-a
schimbat părerea în momentul

când a citit romanele scrise de
J.K. Rowling, care i-au amintit
de romanele lui Charles Dickens. „Situaţia lui Harry Potter
îmi aminteşte foarte mult de
Pip din «Marile speranţe››”, a
adăugat cineastul. Un alt factor
care l-a convins a fost faptul că
ultimele ecranizări „Harry Potter” au devenit din ce în ce mai
I.R. ||||
întunecate.
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Bog`]ie post-mortem
Elvis Presley este din nou Rege.
Presley a rec#[tigat primul loc \n topul
revistei „Forbes”, cu cele mai bogate
celebrit`]i decedate. Ultima oar`
el a fost liderul clasamentului \n 2005.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Celebrităţi croşetate

11

Cate Blanchett,
impunătoare în
rol de regină

FANTEZIE O muţime de păpuşi croşetate din lână, care caricaturizează numeroase celebrităţi din diverse domenii, au asaltat
redacţia publicaţiei londoneze „Daily Mail”. Păpuşile au fost
trimise de cititori. Invazia păpuşilor croşetate s-a datorat succesului cărţii de croşetat celebrităţi intitulată „Knitted Icons”.
Astfel, la redacţie au fost primite figurine mai mult sau mai
puţin reuşite ale unor vedete şi personaje celebre, printre care
Harry Potter, Audrey Hepburn, Jackie Kennedy, Liam Gallagher,
Adolf Hitler, Omul Păianjen, Stăpânul inelelor, „Borat” [i Amy
||||
Winehouse (foto).

Profitul realizat \n ultimele 12 luni
Elvis Presley
49 milioane $
John Lennon
44m $
Charles M. Schulz
35m $
George Harrison
22m $
Albert Einstein
18m $
Andy Warhol
15m $
Theodor „Dr. Seuss” Geisel 13m $
Tupac Shakur
9m $
Marilyn Monroe
7m $
Steve McQueen
6m $

Surs`: Forbes.com
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„Elizabeth” înfurie Biserica
CONTROVERSE - Pelicula „Elizabeth: Epoca de aur”, cu actorii Cate
Blanchett şi Clive Oven în rolurile
principale, a înfuriat biserica catolică italiană, informează AFP.
„Avvenire”, cotidianul instituţiei
bisericeşti, a calificat filmul drept
„anticatolic”, fiind de părere că pelicula „deformează istoria în mod
pervers”. Aflată la putere, Eliza-

© GRAPHIC NEWS

beta I, întruchipată de Cate Blanchett, se confrunt` cu comploturile
care vor s-o dea jos de pe tron. „Adversarul său, Filip al Spaniei, este,
bineînţeles, caricaturizat ca un
catolic feroce şi fanatic, care agită
rozariul ca pe o armă”, a comentat
ziarul catolic. Filmul va avea premiera în România în primăvara
I.R. ||||
anului viitor.

Foto: Cristian Simion

Daniel Craig, \nc` de 4x Bond

C`t`lin Josan a \ncins atmosfera
printr-un recital live

Megastarul [i-a
lansat primul album
C`t`lin Josan, c#[tig`torul concursului „Megastar“ de la
Prima TV, [i-a lansat primul album, mar]i sear`, \n clubul
Pat din capital`.
PETRECERE - Albumul „Megastart” con]ine 11 piese, printre
care „Big Brown Eyes” (feat Maria Marinescu), „Vrei Nu Vrei” [i
„Copacul”, celebrul hit interpretat de Aurelian Andreescu. „Copacul meu e piesa bonus track
pe album, fiind o amintire frumoas` de la Megastar, o pies`
cu care am avut mare succes [i
pentru interpretarea c`reia am
fost felicitat de mult` lume”.
Cum era de a[teptat, C`t`lin a
c#ntat c#teva piese de pe noul

album, impresion#nd asisten]a [i
printr-o demonstra]ie de virtuozitate la pian. Manifestarea,
organizat` de Universal Music Rom#nia, s-a bucurat de
prezen]a a numeroase vedete,
precum Smiley, Andreea Raicu,
Adrian Despot [i Dan Capatos.
C`t`lin a fost \ncurajat de Marius Moga, autorul majorit`]ii
pieselor de pe noul material
discografic, „Megastart”, care
a fost \nso]it de iubita sa, Iulia
Laura Dud`u ||||
V#ntur (foto).

PERFORMANŢĂ Actorul britanic
Daniel Craig, care a debutat, anul
trecut, în rolul legendarului
agent 007, în filmul „Casino Royale”, va mai juca în patru noi filme
din celebra franciză, informează
allocine.fr. Cu cele cinci filme
„James Bond”, Daniel Craig devine
al treilea cel mai solicitat actor al
francizei, după Roger Moore (şapte
filme) şi Sean Connery (şase filme)
şi înaintea lui Pierce Brosnan (patru
filme), Timothy Dalton (două filme)
şi George Lazenby (un film). Cel
de-al doilea film cu Daniel Craig
în rol de James Bond se află acum
în etapa de pre-producţie şi va fi
lansat în noiembrie 2008. Acest
contract i-ar putea aduce lui Craig
30 de milioane de lire sterline
relatează thisislondon.co.uk. Actorul va fi răsplătit regeşte pentru
performanţele sale, întrucât ultima
produc]ie din seria Bond a fost cea
||||
mai vizionat` dintre toate.
PUBLICITATE

GEELY
GARAN}IE 3 ANI
SAU 100.000
DE KM

R
7.981 EU
`
r
`
f
pre]
A
V
T

P^N~ LA 15 NOIEMBRIE,
GRATUIT TAPI}ERIE DIN PIELE
DOT~RI INCLUSE |N PRE}:
Dublu airbag
ABS + EBD + EPS
Proiectoare cea]`
Aer condi]ionat
|nchidere centralizat` cu
avertizare portiere deschise
Geamuri electrice fa]`/spate
Telecomand` cu “follow me
home”
Jen]i de aliaj
Oglinzi electrice [i \nc`lzite
Radio CD cu 6 incinte
acustice
Consol` central`
Volan reglabil pe \n`l]ime
Bare de protec]ie \ncorporate
\n u[ile laterale

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
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Ilustrate din New York

TRASEE - Cartierul Manhattan
atrage călătorul din New York
precum un magnet. Nucleul de
oţel, sticlă şi beton al oraşului
fascinează oricum l-ai privi. De
pe malurile Hudson River sau
East River care înconjoară insula Manhattan, pare un joc de
lego pentru oameni mari. Din
interiorul său, însă, proporţiile
se schimbă dramatic. Este greu
pentru privitor să cuprindă măreţia construcţiilor fără să se simtă
extrem de impresionat.
Times Square, punct de pornire pentru orice turist proaspăt
sosit în New York, este un loc cu

încărcătură emoţională pentru
newyorkezi, căci aici se sărbătoreşte, în mod tradiţional, Anul
Nou într-o explozie de bucurie,
lumini, sunet şi confetti. Aflată la
intersecţia lui Broadway cu 7th
Avenue, Times Square pulsează
de viaţă, fiind unul dintre cele
mai puternice simboluri ale New
Yorkului. Numită după sediul
vechi al cotidianului „The New
York Times”, piaţa este astăzi
recunoscută mai ales prin multitudinea de reclame luminoase
afişate pe suprafeţe mari ale zgârie-norilor care o împrejmuiesc.
Intensitatea luminoasă a afişajelor digitale concurează puternic
cu Las Vegasul. Piaţa este înconjurată de sedii ale celor mai importante instituţii din America,
printre care MTV Networks, The
New York Times Company, Reuters [i Bank of America.
Poţi parcurge la pas Manhattanul în câteva ore bune, admirând construcţiile impozante şi,
până nu traversezi unul dintre
podurile care leagă insula de restul oraşului, eşti încă în centrul
economic şi cultural cel mai important al New Yorkului.
Carmen Nistor ||||

Fotografii: Carmen Nistor

Vă prezentăm astăzi instantanee americane surprinse de
o colaboratoare mai veche a ziarului nostru. A început ca
„Fotoreporter Compact” de Bucureşti, pentru ca, \n prezent,
Carmen Nistor (foto) să ne trimită fotografii realizate zilele
trecute la New York.

Cartierul Manhattan, v`zut de pe malul Hudson River, impresioneaz` prin construc]iile impozante

Cât costă drumul Bucure[ti - New York?
PREŢURI Dacă zbori cu American Airlines, îţi poţi
cumpăra biletul începând de la 568 de euro.
British Airways te duce din Bucureşti la New York
pentru 582 de euro. Lufthansa asigură şi ea zboruri pe aceeaşi rută, la preţuri începând cu 842

PUBLICITATE

de euro. Dacă vrei să apelezi la Tarom, trebuie
să scoţi din buzunar 865 de euro. Toate preţurile
includ taxa de aeroport şi pe cea de rezervare.
Biletele pot fi achiziţionate on-line de pe site-ul
www.bileteavion.ro.

Fii fotoreporter
turist!
Dacă ai avut ocazia să vizitezi
locurile tale preferate din întreaga lume, cu siguranţă ai avut cu
tine şi un aparat de fotografiat.
Aşteptăm instantanee din călătoriile tale, însoţite de povestea
excursiei şi numele tău.

Trimite fotografii la:
turistcompact@compact.info.ro

Broadway, mereu un spectacol

Zg#rie-nori, l#ng` Central Park

Times Square, un adev`rat simbol al New Yorkului, este \mp#nzit` de billboarduri

DIGITAL
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Camer` foto cu imprimant`
TEHNOLOGIE - Inginerii de la
compania Zink au prezentat la
\nceputul acestui an, \n SUA,
un dispozitiv portabil capabil s`
printeze fotografii din camerele
digitale [i din telefoane mobile
f`r` pic de cerneal`.
Acest lucru este posibil datorit` unei h#rtii speciale create de ace[tia. Ini]ial se dorea
\ncheierea de parteneriate
cu produc`torii de echipamente electronice interesa]i s` integreze
aceast` tehnologie
\n aparatele lor.
|ntre timp, cei
de la Zink au
creat propriul aparat
foto digital
care o \nglo-

beaz`. Camera foto are o rezolu]ie
de 7 megapixeli, un zoom optic
3X [i suport` carduri de memorie
de tip SD. Aparatul foto digital
poate imprima fotografii de di-

mensiunea 5,08
x 7,62 cm.
Fo t o g r a f i i l e
care urmeaz` a
fi printate pot fi vizualizate, anterior,
pe ecranul de 5 cm.
Dispozitivul va fi
lansat la \nceputul anului
||||
viitor.

Navigator
de buzunar
LOCALIZARE Nüvi 250W este cel
mai nou sistem de navigare
GPS pe care cei de la Garmin
l-au lansat la noi \n ]ar`. Dispozitivul are un ecran mare de
aproximativ 11 cm, sensibil la
atingere, cu o rezolu]ie de 480
x 272 de pixeli. Aparatul are
un design zvelt, astfel \nc#t
poate fi montat pe ma[ina
personal`, dar poate fi purtat
[i \n buzunar. Utilizatorul
prime[te indica]ii vocale c`tre
destina]ia dorit`, iar dac`
acesta face o gre[eal` nüvi
recalculează automat ruta,
pentru a-l readuce pe drumul
cel bun. Nüvi 250W are cartografiere detaliată preîncărcată
a întregii Europe, acoperind
32 de ţări. Pre]ul unui model
||||
este 986 lei f`r` TVA.

Mai multe informa]ii
www.zink.com

www.compact.info.ro

„Compact” a testat i-mode
ACCES - Serviciul i-mode al celor
de la Cosmote este prezent de
ceva timp \n Rom#nia, \ns` abia
recent am reu[it s` intr`m \n posesia unui telefon mobil compatibil cu acest serviciu. Modelul pe
care am testat i-mode a fost un
Sony Ericsson K550im.
La prima vedere am r`mas
pl`cut impresiona]i de viteza cu
care se poate accesa serviciul,
apas#nd butonul special de pe
telefon. Am intrat pe majoritatea site-urilor care erau
\mp`r]ite pe categorii, dup` cum urmeaz`: [tiri generale, [tiri business,
divertisment, h`r]i,
jocuri, tonuri de
apel, chat.
Am
vizualizat
mai multe [tiri, am
desc`rcat jocuri abia
ap`rute [i am c`utat
locuri de ie[it \n ora[,
toate acestea \n numai c#teva minute.
Pentru cei care sunt
mereu \n mi[care [i
vor s` fie la curent
cu toate nout`]ile,
serviciul
i-mode
este cel mai indicat.
Momentan, acesta

Consolele portabile:
jocurile video la purt`tor
Pe o pia]` a jocurilor video estimat` la zeci de miliarde de
dolari, consolele portabile reprezint` o parte din veniturile
produc`torilor [i un mijloc de distrac]ie pentru pasiona]i.
PLAY - Jocurile video au fascinat
\ntotdeauna
copiii,
adolescen]ii [i chiar pe adul]i.
Acestea sunt jucate pe diferite
platforme, calculator personal,
console normale sau console
portabile.
Acestea din urm` reprezint` un segment important
\n industria jocurilor video, iar
produc`torii sunt con[tien]i de
acest lucru investind \n dezvoltarea lor. Companiile japoneze
Sony [i Nintendo sunt cei mai
mari concuren]i pe pia]a consolelor de jocuri, fie c` este vorba
de console gen PlayStation 3
sau Nintendo Wii, fie de console portabile PlayStation Portable (PSP) sau Nintendo DS Lite.
|n privin]a consolelor portabile,

Nintendo este lider de pia]`.
Modelul acestora, DS, a \nregistrat v#nz`ri de 13,4 milioane de
unit`]i, \n ultimele [ase luni, cu
32% mai mult dec#t în aceeaşi
perioadă a anului trecut. Sony
se afl` la mare distan]` de Nintendo, \ns` lansarea noii versiuni, PSP Slim & Lite, pare a fi
un succes.
Aceasta s-a comercializat \n
500.000 de unit`]i \n doar o
lun` de la lansarea sa, din 20
septembrie. |n privin]a caracteristicilor, PSP Slim&Lite [i
Nintendo DS Lite au conectivitate Wi-Fi, ecrane sensibile la
atingere [i o memorie intern`
suficient` pentru multitudinea
de jocuri pe care le suport`.
Bogdan Biszok ||||

13

Copiii sunt printre cei mai mari fani ai consolelor portabile

PSP Slim&Lite

Nintendo DS Lite

Caracteristici:
Procesor: 333 MHz
Audio: Difuzoare stereo
Slot memorie: Memory Stick PRO Duo
Re]ea: Wi-Fi
Rezolu]ie: 480 x 272 pixeli
Conexiuni: USB 2.0., IEEE802.11b
Memorie intern`: 64 MB
Compatibil cu un Memory Stick Pro Duo de
până la 8 GB
Conector: Video Out pentru vizonarea filmelor,
pozelor şi a jocurilor pe TV
Preţ : 599 lei

Caracteristici:
Procesoare: ARM9 [i ARM7,
2 ecrane: TFT 3 inch color cu
rezolu]ie 256 x 192, 260 de mii de
culori,
Comunicare: wireless IEEE 802.11,
Microfon: recunoa[tere vocal`
Baterie: Li-Ion cu autonomie
p#n` la 19 ore,
Limbi recunoscute: englez`, japonez`, spaniol`, francez`, german`
italian`.
Pre]: 552,51 lei

Mai multe informa]ii

Mai multe informa]ii

www.flamingo.ro

www.shopix.ro

este disponibil pe patru celulare:
Sony Ericsson k550im, Samsung
SGH S401i, LG L343i, Sagem
My401Ci. Pre]ul pentru accesarea
con]inutului este de 3 euro pentru un abonament lunar [i 0,12
euro pentru un abonament de o
zi. Serviciul i-mode este utilizat
\n prezent de peste 55 de milioane de oameni din 17 ]`ri din
\ntreaga lume.
Pentru cei interesa]i de serviciul i-mode, Cosmote a lansat
s`pt`m#na aceasta siteul www.imodeblog.
ro, prin intermediul
căruia
utilizatorii
pot împărtăşi păreri şi pot afla noutăţi despre serviciu
şi tehnologie. Tot
s`pt`m#na aceasta,
operatorul elen a
anun]at c` a depăşit 3 milioane de
clienţi în România.
Grupul Cosmote se
bucură de cea mai
extinsă prezenţă în
ţările din sud-estul
Europei, unde înregistrează un număr
total de peste 13,1
milioane de utiliza||||
tori.
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CONCERT &
PARTY

Cu: Miki Nakatani, Hitomi Sato
Cityplex

CAMERA 1408

KARAOKE
Onx Club
Splaiul Independenţei nr. 290
Telefon: 311.95.83
Opium Studio
Str. Horei nr. 5 bis
Telefon: 0722.559.952

21.00

21.00

MUZIC~ LIVE PIAN
20.00

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

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

Cinema Union

21.00

Electro Sax Live
21.00

22.00

21.00

Hollywood Multiplex
13.15, 15.00
Movieplex
12.45, 17.00
Cityplex
14.45
Cinema Gloria 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

SUA-Australia, dram`, 2007
Regia: Neil Jordan
Cu: Jodie Foster, Terrence Howard
Hollywood Multiplex
15.45, 21.00
Movieplex
13.15, 18.00, 22.30

SUA, western, 2007
Regia: James Mangold
Cu: Russell Crowe, Christian Bale
Hollywood Multiplex
Movieplex

FILME

18.15
13.00, 19.15

DUP~ EA

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

19.15

ALBASTRU |NCHIS
APROAPE NEGRU
Spania, comedie, 2006
Regia: Daniel Sanchez Arevalo
Cu: Marta Etura, Quim Gutierrez
Hollywood Multiplex
Cinema Union

13.30
18.00

AM O SLUJBĂ NAŞPA RĂU

14.00

EVADARE DIN MOR}I

14.15, 18.15, 22.15
11.00, 13.15, 15.30,
17.45, 20.00

ASCUNS
Fran]a, dram`, 2006
Regia: Michael Haneke
Cu: Juliette Binoche, Daniel Auteuil
18.00

AVERTIZAREA 2
SUA, horror, 2005
Regia: Hideo Nakata

Canada-Anglia, poliţist, 2007
Regia: Mike Barker
Cu: Pierce Brosnan, Maria Bello,
Gerard Butler
13.30, 15.30

SUA, ac]iune, 2007
Regia: Michael Davis II
Cu: Clive Owen, Monica Bellucci
Premier`
Hollywood Multiplex
14.30, 16.30,
18.30, 20.45, 22.45
Movieplex
14.00, 16.00,
18.45, 20.45, 22.45
CinemaPro 13.15, 15.15, 17.15, 19.15

ORA{UL T~CERII
SUA, thriller, 2006
Regia: Gregory Nava
Cu: Antonio Banderas, Jennifer
Lopez
Premier`
Hollywood Multiplex
15.00, 20.00
Movieplex
14.45, 19.00, 21.15

Marea Britanie-Fran]a, ac]iune,
2007
Regia: Edgar Wright
Cu: Martin Freeman, Simon Pegg,
Nick Frost

SUA, dram`, 2007
Regia: Mennan Yapo
Cu: Sandra Bullock, Nia Long,
Julian McMahon

EVAN ATOTPUTERNICUL
SUA, comedie, 2007
Regia: Tom Shadyac
Cu: Morgan Freeman, Steve Carell
20.30

SUA, horror, 2007
Regia: Rob Zombie
Cu: Malcolm McDowell, Brad Dourif
Hollywood Multiplex
17.30, 22.45
Movieplex
13.30, 17.45, 22.00
Cityplex
15.00, 17.15

HANNIBAL: |N SPATELE
M~{TII
SUA, thriller, 2007
Regia: Peter Webber
Cu: Li Gong, Gaspard Ulliel
Hollywood Multiplex
Movieplex
Cityplex

17.45, 22.45
21.30
21.45

16.45, 21.30

PREMONI}IA

CinemaPro

Hollywood Multiplex

12.45

SERB~RILE GALANTE
Fran]a, comedie, 1965
Regia: Rene Clair
Cu: Dem R`dulescu, Mihai
Mereu]`, Fory Etterle
Cinema Eforie

16.00

SIM}UL UMORULUI
LA MUSULMANI
SUA, comedie, 2005
Regia: Albert Brooks
Cu: Albert Brooks, Penny Marshall

SUA-Marea Britanie,
biografic, 2007
Regia: Michael Winterbottom
Cu: Angelina Jolie

SUA, fantastic, 2007
Regia: Matthew Vaughn
Cu: Robert De Niro, Charlie Cox

Premier`
Hollywood Multiplex

13.00, 15.15,
17.30, 20.00
Movieplex
13.30, 15.30, 17.30, 22.15
Cinema Studio
10.00, 12.00,
16.00, 18.00, 20.00

Hollywood Multiplex

14.00, 16.45,
19.30, 22.15
14.00, 16.30, 19.15, 21.45
16.30, 19.00, 21.30

PUZZLE MORTAL 3
SUA, horror, 2007
Regia: Darren Lynn Bousman
Cu: Tobin Bell, Shawnee Smith
18.00

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

„Finis Mundi” by Sorin
Tara @ Anaid
Duminică este ultima zi
când publicul amator de
artă contemporană mai
poate vizita la Anaid Art
Gallery expoziţia de grafică
a lui Sorin Tara, absolvent
al Universităţii de Artă [i
Design din Cluj-Napoca.
Evenimentul se intitulează
„Finis Mundi” şi aduce în
centrul atenţiei privitorilor harta, care devine un
material manipulativ, pe
suprafaţa căruia migrează
o serie de personaje şi
evenimente din trecut şi de
azi. „Finis Mundi încheie
şi deschide, în acelaşi
timp, un drum, o nouă
viziune asupra lumii şi a
Pământului. Un Pământ
Cu: Hilary Swank, David Morrissey,
Idris Elba
Cityplex

SUA, comedie, 2007
Regia: Greg Mottola
Cu: Michael Cera, Jonah Hill

EXPOZI}IE

COLONIA |NGERILOR

Anaid Art Gallery
Str. Slobozia nr. 4
Telefon: 337.11.87
Ultima zi – 4 noiembrie

OPER~
19.00

De Slawomir Mrozek
Regia: Zakaris Zalan
Scenografia: Bagoly Zsuzsa
Cu: Alexandru Ungureanu
Teatrul de Comedie
Sala Studio
Telefon: 315.91.37

TRASEUL MOR}II
SUA, horror, 2005
Regia: Greg McLean
Cu: Cassandra Magrath

SUA, ac]iune, 2007
Regia: Philip G. Atwell, Nadine
Velazquez
Cu: Jet Li, John Lone

PUBLICITATE
19.00

15.45, 20.00

19.00

MONGED

UN PIC |NS~RCINAT~
SUA, comedie, 2007
Regia: Judd Apatow
Cu: Katherine Heigl, Paul Rudd
Hollywood Multiplex
15.15, 20.15
Movieplex
13.45, 16.30, 19.00

ZBOR DE NOAPTE
SUA, horror, 2005
Regia: Wes Craven
Cu: Rachel McAdams, Cillian
Murphy
Cityplex

De G. M. Zamfirescu
Regia: Ion Cojar
Cu: Ileana Stana Ionescu, Mi[u
Fotino
Teatrul Na]ional I. L. Caragiale
Sala Atelier
Telefon: 314.71.71

De Garry Duggan
Regia: Vera Ion
Cu: Sorin Poam`, Alexandru Fifea
La Scena
Calea Călăraşilor nr. 55
Telefon: 320.35.67
www.lascena.ro

ZECE SEMNE RELE
SUA, thriller, 2006
Regia: Stephen Hopkins

De Leonid Juhovitki
Regia: Vladimir Gramov
Cu: Florin Zamfirescu, Katia
Pacariu, Ionel Mih`ilescu
Teatrul Odeon
Telefon: 314.72.34

RTC Grup angajeazez`
\n condi]ii avantajoase
asistent livrare marf`
Beneficii:
salariu motivant,
telefon de serviciu, bonuri de mas`,
transport decontat,
carte de munc`

19.30

ULTIMA FEMEIE
A SENIORULUI JUAN
22.00

„Ro[u [i negru“
Balet \n 3 acte
De Livia Teodorescu Cioc`nea
Regia [i coregrafia: R`zvan Cernat
Cu: Silviu T`nase, Denis Vezetiu
Opera Na]ional`
18.30
Bd. Mihail Kog`lniceanu nr. 70-72

IDOLUL {I ION ANAPODA
20.00

EVENIMENTE
Expozi]ie de grafic`
„Finis Mundi”
De Sorin Tara

EMIGRAN}II

Hollywood Multiplex 16.15, 18.45, 21.15
Movieplex
14.45, 17.15, 19.45, 22.15
Cinema Corso
12.00, 14.30, 17.00

trecut prin foc şi sabie de
prea multe ori, un Pământ
contorsionat şi schimonosit de orori, teroare,
laşitate şi corupţie”,
afirmă organizatorii.

14.00

De {tefan Caraman
Regia: Nona Ciobanu
Cu: Alexandru Repan,
Cristian Iacob
Teatrul Mic
Telefon: 314.70.81

SUPER-R~I

Movieplex

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

TEATRU

UN ASASIN NEMILOS
10.45

Cityplex

ROMING
Rom#nia-Cehia, comedie, 2007
Regia: Jiri Vejdelek
Cu: Jean Constantin, Bolek Polivka

Cityplex

PULBERE DE STELE

Movieplex
Cityplex

22.00
20.30

SPERAN}A MOARE ULTIMA

Hollywood Multiplex 13.15, 19.45, 22.00
Movieplex
15.45

Premier`
Hollywood Multiplex
17.30, 19.45
Movieplex
15.15, 17.15, 21.45

Avanpremier`
Hollywood Multiplex
Movieplex

Hollywood Multiplex
15.30
Movieplex
14.15, 18.15, 22.30

ORA DE VÂRF 3
SUA, comedie, 2007
Regia: Brett Ratner
Cu: Jackie Chan, Chris Tucker

Premier`
Hollywood Multiplex

Glendale Studio

Coproduc]ie, horror, 2007
Regia: Russell Mulcahy
Cu: Milla Jovovich, Oded Fehr

JOCUL TERORII

SUA, horror, 2007
Regia: Sebastian Gutierrez
Cu: Lucy Liu

HALLOWEEN

Anglia, comedie, 2007
Regia: Oliver Parker
Cu: Neve Campbell, Alexandra
Maria Lara, Oana Pellea

Glendale Studio

Cinema Union

13.00

RESIDENT EVIL: DISPARI}IA

POLI}IST MESERIA{

Rom#nia, dram`, 2007
Regia: Cristina Ionescu
Cu: Drago[ Bucur, Anca Florea

4 LUNI, 3 SĂPTĂMÂNI
ŞI 2 ZILE

Cityplex
Cinema Patria

SUA, animaţie, 2007
Regia: Chris Buck, Ash Brannon
Voci: Shia LaBeouf, Jeﬀ Bridges

DRUMUL DREPT~}II

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

16.00

SUA, animaţie, 2007
Regia: Brad Bird
Voci: Virgil Ianţu, Horia Brenciu,
Alexandru Arşinel
Hollywood Multiplex

Rom#nia, dram`, 2007
Regia: Gheorghe Preda
Cu: Anca Florea, Constantin
Florescu

LICHIDA}I-I!

CURAJ NEB~NUIT

Energy House Party

14.00, 16.30, 19.00

|NGERUL NECESAR

Hollywood Multiplex

CU TOŢII LA SURF!

Dream Dance

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

22.15
20.00
19.30

14.00
20.15

RATATOUILLE (DUBLAT)

Hollywood Multiplex
17.45
Movieplex
16.15
Cityplex
16.15, 20.15
Cinema Europa
13.00, 15.00, 17.00

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

Chill & More

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

C^T DUREAZ~ O C~SNICIE
SUA, comedie, 2007
Regia: Bobby Farrelly, Peter
Farrelly
Cu: Ben Stiller, Jerry Stiller,
Michelle Monaghan

CEL MAI BUN PRIETEN
AL MEU

PARTY

Twice
Str. Sfânta Vineri nr. 4
Telefon: 313.55.92

Cinema Festival

11.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30

Avanpremier`
Hollywood Multiplex
Movieplex
Cityplex

Hollywood Multiplex
Movieplex

HARRY POTTER
{I ORDINUL PHOENIX
SUA, fantastic, 2007
Regia: David Yates
Cu: Daniel Radcliﬀe, Emma
Watson, Rupert Grint

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

Live Piano Music
Cremcaffe Espresso Bar
Str. Toma Caragiu nr. 3
Telefon: 313.97.40

16.00
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19.00
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TVR 1

13.00

Phil din viitor

PRO TV

ANTENA 1

KANAL D

20.30 Inamicul nev`zut

20.30 Clanu’ Spr#ncean`

14.00

9.05 TeleMatinal
10.10 Prezentul comic (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 Joker şi Loto 5/40
18.45 Info electoral
19.00 Jurnalul TVR
20.15 Fără frontiere
21.10 De ce democraţia?
22.45 Jurnalul TVR
23.20 Dulce libertate (comedie,
SUA)
1.15 Linia verde (r)

TVR 2

6.00 Happy Hour (r)
7.00 Ştirile PRO TV
9.10 Omul care aduce cartea
9.15 Pe locuri, fiţi gata, gătiţi!
(documentar, Anglia)
10.15 Ţaca Paca (r)
11.00 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
18.50 Ştirile sportive
19.00 Ştirile PRO TV
20.30 Inamicul nevăzut (thriller,
SUA)
22.30 Ştirile PRO TV
23.15 Cu un pas înainte (s,
România)
0.15 Doi bărbaţi şi jumătate (s,
SUA)
1.10 Omul care aduce cartea (r)

ACAS~

11.35 Noi începuturi (s, Italia)
12.35 Pe urmele lui Bigfoot (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
Autostrada TVR 18.00 Jurnal
regional 18.35 Elisa (s, Italia) 19.30
Alegeri europene 2007 20.00 Viaţa
la metrou 20.35 Arena Leilor 21.30
Ora de ştiri 22.30 Departe de casă
(dramă, SUA) 0.30 Replay 0.55
Charlie Jade (s, Africa de Sud/SUA)

10.00 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
Iubiri (s, Columbia) 16.30 Văduva
Blanco (s, SUA) 17.30 Poveştiri
adevărate 18.00 Cele două feţe ale
Anei (s) 19.30 Răţuşca cea urâtă
(s) 20.30 Inimă de ţigan (s) 21.30
Clona (s, Brazilia) 22.30 Poveştiri
de noapte 23.00 Războiul sexelor
(s) 23.30 Montecristo (s, Argentina)
0.30 Poveştiri adevărate (r)

FILMUL SERII ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRO CINEMA

22.00

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 Lege şi ordine: Brigada
specială (s, SUA)
13.00 Observator
13.45 Producătorii (comedie, SUA)
16.00 Observator
17.00 9595
19.00 Observator
20.30 Clanu' Sprânceană (s,
România)
22.30 Observator
23.30 Marius Tucă Show
1.00 Lege şi ordine: Brigada
specială (s, SUA) (r)
2.00 Concurs interactiv
3.00 Observator (r)
3.30 Secrete de familie (dramă,
coproducţie)

HALLMARK
10.00 Amy (s, SUA) 11.00 Un avocat
de provincie (s, Irlanda) 12.00
Cântece de dragoste (dramă, SUA)
14.00 Amy (s, SUA) 15.00 Lumina
blândă a dimineţii (aventuri,
SUA) 17.00 Fiicele lui McLeod (s,
Australia) 18.00 Locuri ascunse
(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)

TVR 2

22.30

DRAM~

www.compact.info.ro

Fotbal: Pandurii
- Rapid Bucure[ti

7.30 Ştiri cu Alina Sencovici
8.00 D-Dimineaţa
8.30 Ştiri cu Alina Sencovici
10.00 Noră pentru mama (2)
12.45 Daybreak (s) (r)
14.00 Fotbal: Pandurii - Rapid
Bucureşti
16.00 Noră pentru mama (2).
Prezintă Gabriela Cristea
18.30 D-Ştiri
19.30 Ora câştigătorilor
20.30 Trenul condamnaţilor
(acţiune, SUA); Cu: Sean
Patrick Flanery, Arnold
Vosloo, Ursula Karven
22.30 America în mâinile ei (s,
SUA)
23.30 Bulevard. Prezintă Ilinica
Vandici
0.15 Fotbal: Pandurii - Rapid
Bucureşti (r)
2.00 Trenul condamnaţilor
(acţiune, SUA) (r)

SPORT.RO

HBO

20.00

DRAM~

AC}IUNE

Mad Max

Departe
de casă

Într-un viitor probabil
post-apocaliptic, în care
puţinii
supravieţuitori
sunt terorizaţi de bande
motorizate, Max (Mel
Gibson, foto) - un poliţist
blazat de munca pe care
o face şi scârbit de ororile
întâlnite la tot pasul - vrea
să se retragă şi să trăiască
liniştit cu soţia şi fiul.
Însă, când aceştia sunt
ucişi de banda diabolicului Toecutter, Max simte

că trebuie să-şi răzbune
nu numai familia, ci pe
toate victimele. El devine
astfel un adevărat justiţiar
al şoselelor. Cu sufletul
r`nit, ultimul apărător al
vieţii începe o vânătoare
nemiloasă a acestor indivizi motorizaţi, care se
distrează ucigând şi violând nevinovaţi.
Australia, 1979
Regia: George Miller
Cu: Mel Gibson, Joanne
Samuel, Hugh Keays-Byrne

Rezolvarea rebusului din num`rul trecut

BASCULANTA-IUTIRE-ORI-BRUNE-CIOC-A-PICTA-FI-NF-CHIRIE-IC-EVACUAABIL-IMN-T-PROVERBIAL-TON-TEORIE-ESTIC-LEAT

În 1963, într-un orăşel
din statul american Massachussets, micuţa Nora
James pare să aibă problemele obişnuite ale
unei copile de 11 ani:
descoperirea rujului, prima iubire, obrăzniciile
de la şcoală. Numai că,
într-o zi, lucrurile iau o altă
întors`tură. Pradă unei
depresii profunde, mama
fetei (Patricia Kalember) e
internată într-un sanatoriu,
iar tatăl, descumpănit, nu
se descurcă singur cu copiii. Ajungând să trăiască în
casa unei mătuşi severe,
Nora e nevoită să se maturizeze peste noapte şi să
caute o ieşire din impas.
SUA, 1997
Regia: Maureen Foley
Cu: Stephanie Castellari,
Katharine Ross (foto), Patricia
Kalember

PRIMA

HBO

21.00 Tr`da]i \n dragoste

21.45 Codul lui Da Vinci

6.30 Trăsniţi din NATO (s) (r)
7.30 Dragoste şi putere (s, SUA) (r)
8.00 Sport cu Florentina
8.05 Spitalul „All Saints" (s,
Australia) (r)
9.00 Harababura (comedie,
România) (r)
11.30 Casa: construcţie şi design (r)
12.00 Ed (s, SUA)
13.30 Dragoste şi putere (s, SUA)
14.30 O decizie de familie (dramă,
SUA/Canada)
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)

PRO CINEMA

11.00 Ştirile Sport.ro 11.05 Fotbal
Liga 2, Prefabricate Modelu - FC
Braşov (r) 13.00 Ştirile Sport.ro
14.00 Ştirile Sport.ro 16.00 Ştirile
Sport.ro 16.05 Fotbal Cupa Angliei:
Sheffield Wed – Arsenal (r) 18.00
Ştirile Sport.ro 19.00 Boxbuster
„Români de Aur”: Mihai Leu vs.
Santiago Samaniego, Leonard
Doroftei vs. Raul Balbi, Sorin
„Pantera” T`n`sie vs. Karim Quibir,
Lucian Bute vs. Alejandro Berrio
21.30 Ştirile Sport.ro 22.00 Special
23.00 K1 Grand Prix Seul

10.30 Spitalul de urgenţă (s, SUA)
(r) 11.30 Starleta (r) 12.30 Teo
(r) 13.45 La Bloc (r) 14.15 Regele
Shaman (s, Japonia) 14.45 Fetiţele
Powerpuff (animaţie, SUA) 15.15
Noi toţi (s, SUA) (r) 15.45 Bătăuşii
de la Hollywood 17.00 Războiul
stelelor: În spatele legendei 18.00
Spitalul de urgenţă (s, SUA) 19.00
Starleta 20.00 Nebun după tine (s,
SUA) 20.30 Dispăruţi fără urmă (s,
SUA) 21.30 Noi toţi (s, SUA) 22.00
Mad Max (acţiune, Australia) 0.00
Negociatorul (s, Canada)

6.00 Probleme de familie (dramă,
SUA)
7.35 Moonwalker (musical, SUA)
9.05 Arsene Lupin (aventură,
coproducţie)
11.15 Dna Palfrey la Claremont
(comedie, Anglia/SUA)
13.00 Tentaţia banilor (dramă,
SUA)
14.30 Alte lecţii de viaţă (dramă,
SUA)
16.00 Maşini (animaţie, SUA)
18.00 Stealth - Pericol invizibil
(acţiune, SUA)
20.00 Totul e iluminat (dramă,
SUA)
21.45 Codul lui Da Vinci (thriller,
SUA)
0.15 Noul Jean-Claude (comedie,
Franţa)
1.45 Totul e iluminat (dramă, SUA)
3.30 Codul lui Da Vinci
(thriller, SUA)

MTV
17.00 All Eyes On 17.30 Music Non
Stop 18.00 TRL România 19.00
Music Non Stop 19.30 MTV News
20.00 Best Of... 21.00 And The
Winners Are 22.00 Punk'D 22.30
Nick Cannon: Wild 'N Out 23.00 Yo!
0.00 MTV Urban 1.00 Yo Momma
2.00 Night Zone
SURS~ PROGRAME TV:

Totul e iluminat

Pentru Jonnathan (Elijah Wood, foto), tot ce are
legătură cu membrii familiei sale a fost catalogat,
adunat, strâns cu grijă. Din
umbra trecutului, îl atrage
brusc, obsesiv, o persoană
din destinul bunicului,
ucrainianca care l-a salvat
de nazişti în 1942. Tânărul
porneşte astfel pe un drum
ce îi va aduce mult aşteptata
iluminare. Filmul este bazat pe romanul de debut al
autorului Jonathan Safran
Foer şi a fost premiat la Festivalul de la Vene]ia.
SUA, 2005
Regia: Liev Schreiber
Cu: Elijah Wood, Eugene Hutz

TVR 1

23.20

PUBLICITATE

COMEDIE

Dulce libertate
Michael (Alan Alda),
un scriitor cu un succes
remarcabil, este luat în vizor de către o echipă de
profesionişti din lumea filmului. Când echipa ajunge
în oraşul său pentru a
regiza un film după o carte

despre revoluţie, scrisă
de acesta, divergenţele
ies la iveală. Problemele
apar mai ales atunci când
Michael descoperă faptul
că pelicula este o comedie.

PUBLICITATE

PUBLICITATE

0045

15

SUA, 1986
Regia: Alan Alda
Cu: Alan Alda, Michael Caine
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A{TEPTARE

DIVERTISMENT
HOROSCOP
BERBEC

21 MARTIE - 20 APRILIE

Eşti preocupat de serviciul care nu îţi mai
lasă timp pentru nimic. O colaborare te-ar
avantaja, mai ales dacă este vorba despre
un proiect pentru timpul liber.
S-Q B-Q N-W

TAUR

21 APRILIE - 20 MAI

GEMENI

VERTICAL: 1) Prilej favorabil – Alergare în pas mare (pl.). 2) Omul
interesului. 3) A face dungi – Tras de locomotivă. 4) A afuma
cu tămâie – Perioade de 12 luni. 5) A deveni adept – Cute!
6) Strălucitoare. 7) A apuca – Conducător arab. 8) În lift! – Piatră
preţioasă. 9) Tobă la cărţi – Element chimic radioactiv. 10) A izbucni
brusc – Largi.

21 IUNIE - 22 IULIE

Agitaţia ce te caracterizează în ultimul timp
te încurcă în tot ce faci, aşa că nu te implica
în activităţi deosebite. În a doua parte a zilei, e posibil s` ai migrene sau stări febrile.
S-Q B-V N-V

23 OCTOMBRIE - 21 NOIEMBRIE

S~GET~TOR

22 NOIEMBRIE - 21 DECEMBRIE

CAPRICORN

22 DECEMBRIE - 19 IANUARIE

Popularitatea ta este în creştere, dar s-ar
putea ca acest lucru să determine apariţia
unor suspiciuni în sufletul fiinţei iubite. Nu
este cazul să iei decizii majore.
S-Q B-W N-Q

23 IULIE - 22 AUGUST

V~RS~TOR

20 IANUARIE - 18 FEBRUARIE

Starea ta generală nu este tocmai bună
şi n-ar fi rău să-ţi păstrezi ceva mai mult
timp pentru odihnă. La serviciu va trebui să
revii asupra unei decizii mai vechi.
S-Q B-W N-V

Nu încerca să faci schimbări în cas`, căci
conjunctura astrală nu te avantajează. Din
punct de vedere sentimental, ai toate motivele să fii optimist.
S-Q B-V N-W

23 AUGUST - 22 SEPTEMBRIE

Te deranjează faptul că şefii par a nu-ţi observa meritele, dar nu trebuie să disperi,
căci conjunctura este de scurtă durată. Vei
primi o informaţie ce se va dovedi utilă.
S -V B - Q N - W
LEGEND~: S = Sex; B = Bani; N = Noroc

SCORPION

Din punct de vedere profesional, sunt mari
şanse să îţi pui în practică unul dintre proiectele mai vechi. Pentru treburile gospodăreşti se mizează mult pe ajutorul tău.
S-W B-Q N-V

Ai unele probleme de natură financiară, dar
nu vei reuşi să găseşti o rezolvare, decât
poate, una de moment. Nu încerca să faci
schimbări în cămin.
S-Q B-V N-Q

FECIOAR~

23 SEPTEMBRIE - 22 OCTOMBRIE

Eşti vioi, optimist şi chiar dacă lucrurile nu
merg aşa cum îţi doreşti, ai puterea de a nu
renun]a. Părinţii ar putea avea greutăţi legate de o călătorie.
S-V B-Q N-W

21 MAI - 20 IUNIE

RAC

BALAN}~

Cineva din familie va realiza un câştig ce va
avea repercusiuni favorabile şi asupra propriului t`u buzunar. Calităţile tale intelectuale vor ieşi în evidenţă.
S-Q B-Q N-V

O idee mai veche ar putea fi pusă în practică.
Partenerul de suflet va avea o realizare de
care vă veţi bucura împreună. Dacă ai nevoie
de un împrumut, şansa \]i va sur#de.
S -Q B -V N - W

LEU

ORIZONTAL: 1) Petrecuţi după război. 2) A alege – Ladă mare cu
capac. 3) Obişnuită – În grup! 4) Reunire de trei elemente – Cep.
5) Şuviţe din aluat. 6) Început de fugă! – Cuprar. 7) Produs lactat
– Vietate. 8) Moneda britanică – A înşela încrederea cuiva.
9) Varietate de lemn – Cui bont. 10) Popor – Cutiuţă pentru
ochelari.

Joi, 1 noiembrie 2007
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PE{TI

19 FEBRUARIE - 20 MARTIE

Din punct de vedere sentimental, traversezi o perioadă bună. Ai putea să te implici
într-o nouă relaţie, dar sunt puţine şanse
să fie ceva de durată.
S-V B-V N-Q

V - sus; Q - mediu; W - jos

Rubric` realizat` de Cristina Vanea
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- Dragul meu, în cur#nd, vom fi trei!
- Asta e o veste bun`! r`spunse el, s`rut#nd-o.
- Mama a ob]inut divor]ul [i va veni s` locuiasc` cu
noi.

5

2
4

6
4 6
7 9 1

- Împrumut`-m` cu zece dolari, dar s`-mi dai
numai cinci.
- De ce a[a?
- Iat` de ce: în felul acesta, tu va trebui s`-mi mai
dai înc` cinci dolari [i eu î]i voi datora tot cinci. A[a
c` vom fi chit.



9 5
2
1
4

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.

- M`mico, \mi dai voie s` \not \n bazinul acela mare
[i frumos?
- Nu se poate, apa e foarte ad#nc`, e periculos!
- Dar tata de ce are voie?
- Tata e asigurat!
Trimise de Je_Rivall

Fi]i glume]i [i trimite]i bancuri
Compact v` a[teapt` bancurile,
\nso]ite de nume [i v#rst`, la

bancuri@compact.info.ro.
Haide]i s` râdem \n fiecare zi!

CE FACE}I CU ZIARUL? |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

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

