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Topul site-urilor 
cu jocuri gratuite
“Compact” vă prezintă o 
ierarhie a celor mai 
populare site-uri cu 
jocuri de la noi
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Interviu 
exclusiv cu 
Snoop Dogg
Trimisul “TV mania” la 
MTV Music Awards 2007 
a realizat pentru 
“Compact” un 
spectaculos interviu 
cu celebrul rapper
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SPORT

Steaua, 
\ngenuncheat` 

la Timi[oara
La cel dint#i meci 
pe teren str`in ca 

antrenor stelist,
 L`c`tu[ a fost \nvins: 

Poli Timi[oara – Steaua 2-0
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PEOPLE

Primul festival 
de cultur` 
urban`
În weekend au avut loc 
întreceri de skateboar-
ding şi graffiti
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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`!

Bătrânul Bucureşti - o moară dezafectată de lângă Bucur Obor
 Text [i foto: Mihai Popa

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

7° ploi

r`s`rit

  7:00 16:58 
apus

Miercuri: 8°

Ast`zi: 

Minimum -3°   / Maximum 7° 

cer 
acoperit

Joi: 8°

cer 
acoperit

Mar]i: 5°

cer 
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 fi ecare dimineaţă, ne găsi]i în cutiile portocalii amplasate \n: 

VREMEA   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Electrica întrerupe temporar 
furnizarea energiei electrice 
UTILITAR  Electrica Muntenia Sud întrerupe, astăzi şi mâine, alimen-
tarea cu energie electrică în câteva zone ale capitalei, din cauza unor 
lucrări planifi cate de revizii. 
ASTĂZI
-  între orele 8.00-15.00, nu vor avea curent consumatorii din perime-

trul străzii Slobozia, între str. Mitropolit Filaret şi str. Liveni.
-  între orele 8.30-15.00, se întrerupe furnizarea energiei electrice şi pe 

străzile Ţibleş, Gabriel Cioran, Gabriel Bărbulescu, Scarlat Varnav
- între orele 9.00 – 15.00, se opreşte curentul electric pe str. Firuţa. 
MÂINE 
-  între orele 8.00 – 15.00, se întrerupe furnizarea energiei electrice în 

perimetrul străzii Slobozia, între str. Mitropolit Filaret şi str. Liveni. 
-  între orele 8.00-16.00, nu vor avea energie electrică consumatorii 

din perimetrul străzilor Ghica Tei, Scheiul de Sus, Debarcaderului, 
Sărmăşel, Pontonului, Berechet, Alexandru cel Bun, Cristea Mateescu, 
Bălteni, Sfânta Ana, Palota şi Turnătorului.  ||||

8858881

LOTO  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 48 12 41 3 42

ÎNTRERUPERI - Apa Nova Bucu-
reşti întrerupe temporar, săptă-
mâna aceasta, furnizarea apei 
potabile în anumite zone din ca-
pitală, pentru efectuarea unor lu-
crări programate de modernizare 
în sistemul de alimentare cu apă. 

ASTĂZI:
- între orele 9.00-15.00, nu 

vor avea apă rece consumatorii 
din strada Luică şi de la Şcoala 
Generală nr. 165, 

- între orele 8.00-16.00, va fi  
întreruptă alimentarea cu apă în 
perimetrul străzilor Econom Ceză -
rescu, Drajna, G. Ranetti, Mioriţa, 
Bârsănei, Fierbinţi, Atanase Stoi-
cescu, Ion Topor, Ştefan Marines-

cu, Corvinilor, Târgului, Ochiuri, 
Gheorghe Iacobescu, Alexan dru 
Borneanu, {os. Grozăveşti. 

MÂINE:
- între orele 9.00-15.00, vor 

rămâne fără apă rece consumato-
rii din perimetrul străzilor Calea 
Văcăreşti, Rădulescu Motru, Ma-
ria Tănase, Bd. Gheorghe Şincai, 
Viorele, Aleea Borcea, Ruginoa-
sa, Piaţa Timpuri Noi, Şcoala Ge-
nerală nr. 97. 

- între orele 8,30-20,30, nu 
vor avea apă potabilă consuma-
torii din perimetrul străzilor Au-
rel Vlaicu, Paul Greceanu, Ştefan 
Greceanu, Fecioarei, Ion Călin şi 
Justinian.   ||||

ACŢIUNE - Peluza de lângă Pia-
ţa Pajura şi Parcul Pajura au 
fost invadate, ieri, de aproape 
100 de voluntari, în cadrul unei 
campanii pentru salvarea spaţi-
ilor verzi, intitulată „Adoptă un 
spaţiu verde!”. Printre ei s-au 
numărat edilul sectorului 1, 
Andrei Chiliman, care a venit 
însoţit de angajaţi ai primăriei, 

de voluntari de la Agenţia de 
Monitorizare a Presei, şi politi-
cienii Cristian Boureanu, Anca 
Constantinescu şi Elena Băses-
cu. O mână de ajutor le-au dat 
câţiva copii cu defi cit de auz de 
la Şcoala de surzi nr 1, copii 
care locuiau în zonă sau oa-
meni care treceau întâmplător 
prin zonă, vizibil încântaţi că 

parcul lor va fi , de acum, mult 
mai frumos. Chiliman a decla-
rat că a dat anul acesta peste 
250 de amenzi pentru tăierea 
ilegală a copacilor. 

„Însă mulţi sunt tăiaţi cu 
autorizaţie de la Direcţia de 
Lacuri, Parcuri şi Grădini din 
cadrul Primăriei Capitalei, care 
dă aceste aprobări cu mare 
uşurinţă, de nepermis, aşa cum 
a făcut şi în cazul Parcului Bor-
dei, unde au fost tăiaţi sute de 
copaci, şi în parcul Ştrandul Ti-
neretului“, a ţinut să sublinieze 
Andrei Chiliman. Dana Lascu ||||

Cultura urbană, la Urban Skillz

Voluntari pentru 
un ora[ mai frumos

FESTIVAL - Primul festival de 
cultură urbană şi fringe din Bu-
cureşti - „Urban Skillz” a fost 
g`zduit, în weekend, la Fabric`. 
Bucureştenii au avut parte de un 
program de distracţie încărcat. 

Au fost organizate concur-
suri de breakdance, graffi ti şi 
skateboarding, dotate cu premii 
substanţiale, cursuri de percuţie, 
lecţii de ceain`rie japoneză, ex-
poziţii de artă grafi că şi foto, plus 
recitaluri live cu trupe reprezen-
tative pentru scena muzicală. Au 
mixat DJ Vasile şi DJ Paul şi au 
cântat, printre alţii, Blanoz, Hefe, 
Nişte Băieţi, Irina Sârbu, Romano, 
Sensor şi ERPS. Pentru toate cele 
patru concursuri ale festivalului, 
organizatorii au oferit, pentru lo-

cul I, iPod-uri, telefoane mobile şi 
cadouri speciale, aşa că înscrişii 
în competiţie s-au „luptat dur” în 
paşi de dans, fotografi i, desene 

şi plăci de skateboard. Pe lângă 
câştigătorii aleşi de juriu, au fost 
premiaţi individual cu iPod-uri fa-
voriţii publicului.  D.L. ||||

Zeci de tineri arti[ti bucure[teni s-au \nscris la concursuri

Zone fără apă potabilă

Reprezentanţii administraţiei publice, organizaţii 
neguvernamentale, oameni politici şi voluntari au dat 
ieri, mâna, pentru o acţiune de regenerare urbană. 
În cadrul acesteia, în cartierul Pajura au fost plantaţi 
aproximativ 200 de puieţi de frasin. 

Elena B`sescu, Cristian Boureanu [i Valentina Pelinel au plantat copaci \n Parcul Pajura

Report la 6/49 
EXTRAGERE  Loteria Română a 
pus \n joc un fond de câştiguri 
de peste 4,3 milioane euro la 
categoria I, la extragerea de ieri la 
loto 6 din 49. Cum nici un român 
nu a reuşit să ghicească cele şase 
numere câştigătoare, premiul se 
reportează. La categoria a II-a au 
fost vândute cinci bilete câştigă-
toare. Şi la categoria I a jocului 
Noroc se înregistrează report, iar 
la categoria a II-a a fost vândut un 
singur bilet câştigător.  ||||

Fo
to

: 
Ro

m
p
re

s

Fo
to

: 
M

ed
ia

fa
x



BUCURE{TILuni, 5 noiembrie 2007 3www.compact.info.ro

PUBLICITATE

PUBLICITATE

Mega Image angajeaz` 
cu program \ntreg sau program redus

Pentru noile magazine din zonele Carol (Pia]a Latin`), 
Obregia (cinema Cultural) [i Br#ncoveanu (Budimex)

Oferim pentru program \ntreg:
Salariu motivant, Bonuri de mas`, Bonusuri \n func]ie 
de realiz`ri, Transport pentru interviu decontat.

Angaj`rile se fac s`pt`m#nal, luni, mar]i [i miercuri la 
Mega Image Tineretului (Bd. Tineretului, nr. 1, sec. 4), 
\ntre orele 9.30 - 17.30. Transport: 7, 19, 116, 312, 313, 381 
sau metrou - Tineretului. Rela]ii la tel.: 021/224.66.77, 
0725.148.954

Casieri

Lucr`tori Comerciali
V#nz`tori

Manipulan]i marf`

PUBLICITATE

Subvenţie mai mare 
pentru Metrorex
BUGET  Conform proiectului de buget al 
Ministerului Transporturilor pentru anul 
viitor, subvenţia pentru transportul de 
călători cu metroul ar putea creşte cu 
peste 50%, de la 166 de milioane lei cât 
a fost anul acesta, la aproximativ 250 
de milioane lei în 2008. Majorarea este 
justifi cată de creşterea cheltuielilor pe care 
regia le face pentru siguranţa călătorilor, 
de achiziţionarea unor garnituri de metrou 
noi şi de nevoia de a înlocui o parte din 
şine. Regia de transport subteran urmează 
să primească, în luna decembrie, în baza 
contractului semnat cu Bombardier în 
2004, trei noi trenuri de metrou. În primul 
semestru al anului viitor, Metrorex va 
recepţiona alte şase trenuri, în cadrul ace-
luiaşi contract. Potrivit directorului general 
al regiei, Gabriel Mocanu, circa 650.000 de 
bucureşteni circulă, \n prezent, zilnic, cu 
metroul, faţă de doar 400.000 de oameni 
care foloseau acest mijloc de transport la 
începutul anului.   ||||

Tinerii au parte, de astăzi, 
de şapte zile de distracţie 
la Festivalul „Studenţiada”. 
Afl at la cea de-a doua ediţie, 
festivalul se desfăşoară anul 
acesta în Bucureşti, Iaşi, 
Craiova, Timişoara, Bacău, 
Petroşani, Târgu-Jiu, Reşiţa, 
Arad, Oradea şi Galaţi.

DISTRACŢIE - Pe parcursul celor 
şapte zile, studenţii se vor distra din 
plin şi se vor putea implica în dife-
rite activităţi cultural-educative, so-
ciale şi sportive. Uniunea Naţională 
a Studenţilor din România a pus 
la cale concursuri sportive, printre 
care se num`r` cele de biliard, fot-
bal, darts, baschet, tenis de masă şi 
de câmp. 

De asemenea, vor fi  organizate 
competiţii de genul „Cea mai curată 
cameră de cămin”, „Cel mai puter-
nic student” şi „Jocurile copilăriei”, 
dar [i „FashionFest”, „Concurs de 
gătit” şi „Poza de grup”. „Carnava-
lul pe Splai” va cuprinde, anul aces-
ta, spectacole de teatru de stradă şi 
expoziţii de caricatur`, iar tinerii 
vor putea apela la artişti specializaţi 
pe body painting, dacă vor amintiri 
„temporare” de la festival. Dintre 
trupele care şi-au anunţat prezenţa 
pe scena festivalului se vor număra 
Voltaj, Paraziţii, Activ şi Zece Pră-
jini.  Dana Lascu ||||

PROMISIUNE - Primarul ge-
neral al capitalei, Adriean Vi-
deanu, a promis că va dărui 
Teatrului Metropolis o sală 
în centrul istoric, a anunţat 
directorul instituţiei, George 
Ivaşcu. 

Edilul-şef a făcut promi-
siunea săptămâna trecută, la 
gala de inaugurare a teatru-
lui, care are un nou sediu pe 
strada Mihai Eminescu. Pri-
marul a uitat, \ns`, să menţi-
oneze când va da sala promi-
să. Ceremonia de inaugurare 

fusese planifi cată să se desfă-
şoare în stradă, însă, din cau-
za ploii, organizatorii au fost 
nevoiţi să mute spectacolul în 
interior. La tăierea panglicii 
noului sediu au asistat actori, 
regizori, scenografi , dar şi 
membri ai Consiliului Gene-
ral al Municipiului Bucureşti. 
„Metropolis este un teatru 
dedicat marilor nume, ca un 
omagiu, şi, totodată, celor ti-
neri, de care vom fi  mândri că 
i-am descoperit aici”, a subli-
niat Ivaşcu.   ||||

Începe „Studenţiada”!
Metropolis va avea o sală 
şi în centrul istoric

Kilipirim va putea fi vizitat 
şi on-line
TÂRG  Cea de a V-a ediţie bucureşteană a târgului de carte, 
muzică şi film – Kilipirim - va putea fi  vizitată în perioada 6-11 
noiembrie şi on-line, pe site-ul www.xponoi.ro. Practic, de 
acasă, din faţa calculatorului, vei putea urmări, cu ajutorul unei 
camere cu rotaţie de 360 de grade, pe care organizatorii au 
montat-o la Sala Dalles, ce se întâmplă la târg. „Vizitatorii on-
line vor putea localiza uşor standurile editurilor favorite şi vor 
putea consulta oferta acestora, înainte să ajungă la Kilipirim”, 
spun organizatorii. Ei au anunţat că editurile care vin la târg 
vor face discounturi ce pornesc de la 30%.  D.L. ||||

Vedetele Kanal D vin la festival!
ÎNTÂLNIRE  Ilinca Vandici, Ani Creţu, Simona Sensual, Mugur Mihăescu, 
Costin Deşliu şi Emil Mitrache, se întâlnesc, astăzi, cu studenţii. La ora 
17.00, vedetele Kanal D vor fi în Regie [i vor discuta cu tinerii, la sediul 
„DNA-ului studenţesc”, după care vor merge în vizită în camerele stu-
denţilor. Vedetele vor participa şi la activităţile studenţeşti programate 
pentru această seară, cum ar fi meciul de fotbal [i partidele de tenis 
de masă, după care vor vizita şi cantina. Petrecerea va continua până 
m#ine dimineaţă, într-unul din cluburile din campus. 

C`lin Goia [i trupa sa vor c#nta pentru studen]i pe scena festivalului
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PE SCURT ||||||||||||||||||||||
Ziua f`r` TV, 
în Club A
DEZBATERE Asocia]ia Consu-
matorilor de Media orga-
nizeaz`, în aceast` sear`, 
de la ora 19.00, în Club A, o 
dezbatere despre jurnali[ti [i 
codul de procedur` penal`. 
Printre invita]i, se num`r` 
reprezentan]i ai Agen]ei 
de Monitorizare a Presei [i 
jurnali[ti, iar intrarea este 
liber`. Dup` discu]ii, începe 
seara de „muzic` veche 
pentru urechi tinere”, cu DJ 
Bogdan. Intrarea cost` 3 lei 
pentru b`ie]i [i este gratuit` 
pentru fete. 

Concert maghiar
CLASIC Cânt`rea]a Sipos 
Marianna [i pianistul Hla-
vacsek Tihamer concerteaz`, 
în aceast` sear`, de la ora 
18.00, la Centrul Cultural al 
Republicii Ungare, de pe 
strada Bati[tei. Cei doi arti[ti 
c#[tig`tori ai bursei Fischer 
Annie sunt un duo cunoscut 
at#t în Ungaria, c#t [i în 
str`in`tate. Dup` turneul din 
India, ace[tia se prezint` în 
faţa publicului bucure[tean 
cu lucr`ri semnate Kodály 
Zoltán, Bartók Béla, Liszt 
Ferenc [i Erkel Ferenc. 

Vlaicu Golcea, 
în Green Hours 

LIVE Contrabasistul de 
jazz Vlaicu Golcea (foto) va 
sus]ine un concert, ast`zi, 
de la ora 20.00, în clubul 
Green Hours. Artistul în 
v#rst` de 33 de ani are la 
activ concerte în Fran]a, Bel-
gia, Elve]ia, Ungaria, Italia 
[i Bulgaria. Produc`tor de 
muzic` [i compozitor, Golcea 
a realizat soundtrackul pen-
tru „Leg`turi boln`vicioase“, 
de Tudor Giurgiu, [i pentru 
„Furia”, de Radu Muntean, 
împreun` cu Electric Brother. 
Vlaicu Golcea face parte din 
trupa Aievea, deseori pre-
zent` pe scena de la Green 
Hours. 

Premier` 
la Nottara 
SPECTACOL Teatrul No-
tarra g`zduie[te, ast`zi, 
de la ora 19.30, premiera 
piesei „Copilul din spatele 
ochilor” de Nava Semel. 
Spectacolul, interpretat de 
Gabriela Popescu [i regizat 
de Liana Ceterchi, spune 
povestea unei mame care 
lupt` pentru copilul s`u 
atins de Sindromul Down. 
Scriitoarea Nava Semel este 
prezent` la Bucure[ti, cu 
ocazia premierei. Cu o istorie 
de dou`zeci de ani, piesa a 
fost pus` în scen` în peste 
zece ]`ri, dep`[ind suta de 
reprezenta]ii [i produc]ii 
radio. Biletele au pre]uri de 
14,70 lei [i 12,60 lei (redus).
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UNDE MERGEM ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

India, nu atât de departe de bucureşteni
RESTAURANT - Cândva numită 
„perla coroanei britanice”, India 
este una dintre cele mai fasci-
nante ţări ale lumii. Cămin al 
civilizaţiei hinduse, nod pentru 
importante drumuri comerci-
ale, India poate fi  considerată, 
de gurmanzi, o patrie a arome-
lor, de aici provenind piperul şi 
curry-ul. „Compact” vă recoman-
dă, astăzi, restaurantul Haveli. 
Localul, situat pe strada Episco-
pul Radu nr. 3, se poate lăuda 
cu bucate alese, preparate de 
trei bucătari indieni, cu arome 
aduse „de la mama lor”. În meni-
ul de la Haveli fi gurează bucate 
vegetale şi preparate pe bază de 
carne de pui şi de miel. Dintre 
ele vă recomandăm: vegetable 
samosa, pakora, daal tarka sau 
chana masala - pentru vegetari-

eni, iar pentru amatorii de car-
ne - chicken tikka, malai tikka, 
loly pops, chicken curry, mango 
spicy chicken, lamb roganjosh, 
lamb vindaloo sau channa gosht. 
Restaurantul livrează gratuit la 
domiciliu, în zonele Moşilor, Şte-
fan cel Mare, Obor, Colentina, 
Unirii, Iancului, Victoriei, Mi-
hai Bravu, Piaţa Muncii şi Piaţa 
Alba Iulia.  Dana Lascu ||||

Informa]ii:
 Adresa: str. Episcopul Radu nr. 3

 Telefon: 211 03 90

 Web: www.haveli.ro

VEDETE - „Compact” a dat o rait` 
prin Pia]a Doroban]i, cunoscut` 
dup` ’90 drept una dintre cele 
mai luxoase din capital`. „Numai 
oameni ca lumea vin la noi, toate 
vedetele, mai ales din sport, po-
litic` [i showbiz”, ne-a m`rturisit 
Cristian Radu (43 de ani), care 
s-a recomandat ca „patronu’ de 
la miere”. Gigi Becali, Andreea 
B`lan, Adrian Ilie, Dan Petrescu, 
Cornel Dinu, Oana Z`voranu, 
Pepe, Elena Udrea [i Dorin 
Coco[, Walter Zenga, Alessandra 
Stoicescu, Ioana [i Elena B`sescu 

– „patronul de la miere” p`rea c` 
nu se mai opre[te din în[iruirea 
numelor clien]ilor s`i. Ba, mai 
mult, era secondat de una dintre 
fl or`rese. „Și  b`iatul lui Prigoan` 
e client fi del. Maximus! Ba nu, 
Honorius. Și pe aia care mi-a luat 
mie crinii cum o chema? Andreea 
Raicu, da!”. 

C`p[uni, zmeur`, afi ne, mure 
la 95 lei/kg, fructe de p`dure 
la 35 lei/kg [i chiar struguri 
f`r` sâmburi – Pia]a Doroban]i 
r`mâne un loc exotic, dar parc` 
lipsit de via]`.  B.S. ||||

„Compact" a dat o rait` prin „Pia]a Vedetelor”

The Mood [i v`duvaBOB, 
pe scena UnderLondon Fest

Un kilogram de mure cost`, în Piaţa Dorobanţi, 95 de lei. 

NEW WAVE - Al`turi de cele 
trei reprezentante ale under-
groundului londonez, The Dead 
Sexy Inc., Deluka [i Battant, pe 
scena Underlondon Fest vor 
urca trei trupe exponente ale 
noului val indie. The Mood, 
Guillotines [i v`duvaBOB vor 
fi  prezente \n clubul Fabrica, 
pe 9 [i 10 noiembrie. |nfi in]at` 
\n urm` cu doi ani, forma]ia 
v`duvaBOB (foto dreapta) a 
debutat la Timi[oara Undergro-
und Festival, particip#nd apoi 
la o serie de concerte \n clubu-
rile bucure[tene. Peter (voce/
chitar`), Costin (bass) [i John 
(tobe) au fost prezen]i, anul 
acesta, [i la B’estival, eveni-
ment care i-a adus mai aproape 
de publicul larg, \ntr-un fel de 
mainstream al mi[c`rii under-
ground.

C#t despre The Mood (foto 
medalion), trupa format` din 
Mircea, Marius, Bogda [i Vir-
gil c#nt` \mpreun` din apri-
lie 2006, sus]in#nd concerte 
al`turi de nume importante 
din rockul autohton (Kumm, 
OCS, Lun` Amar`, E.M.I.L.). 

Guillotines este, de asemenea, 
o trup` t#n`r`, \nfi  in]at` anul 
trecut. 

Abonamentele pentru Un-
derLondon Fest cost` 40 de lei 
[i pot fi  cump`rate din re]eaua 
magazinelor Diverta sau on-
line, de pe www.myticket.ro. 
Pre]ul unui bilet de o zi este 25 
de lei \nainte de festival, urm#nd 
ca \n seara evenimentului s` fi e 
puse \n v#nzare numai bilete 
de o zi, la pre]ul de 30 de lei. 
 Bianca St`nescu ||||

Alte nume ale muzicii indie autohtone se preg`tesc s` 
\ncing` atmosfera de la UnderLondonFest. The Mood, 
v`duvaBOB [i Guillotines vor urca [i ei pe scen`! 
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„Ce ne aduce 
noroc”
KANAL D - Tema de m#ine a emisiunii „D-
Diminea]`”, de la Kanal D, va fi  „Ce ne adu-
ce noroc”. Unii oameni cred c` acesta tre-
buie chemat. |n emisiunea de m#ine, vor 
veni oameni care vor ar`ta cele mai tr`snite 
[i neobi[nuite obiecte despre care cred c` 
le poart` noroc. Dac` vre]i s` povesti]i ce 
anume v` aduce noroc, nu ezita]i s` intra]i 
\n direct, m#ine, de la 8.00, cu Ani Cre]u [i 
Mirela Stoian.  ||||

Traian B`sescu: „Rom#nilor 
nu trebuie s` le fie ru[ine!”

BUCURE{TI - Pre[edintele Traian 
B`sescu a sus]inut, ieri, la Palatul 
Cotroceni, o declara]ie de pres` 
\n leg`tur` cu situa]ia cet`]enilor 
rom#ni care tr`iesc \n Italia, in-
formeaz` HotNews. B`sescu a 
criticat activitatea ambasade-
lor [i consulatelor Rom#niei \n 
str`in`tate. {eful statului a cerut 
Guvernului s` ia m`surile nece-
sare [i s` asigure o bun` colabo-
rare cu Executivul de la Roma. 

„Ca [ef al statului, condamn 
orice crim` a unui cet`]ean 
rom#n. Astfel de gesturi nu \i ca-
racterizeaz` pe rom#ni”, a spus 
B`sescu, referindu-se la crima 
recent` din Italia, s`v#r[it` de un 
cet`]ean rom#n de etnie rom`. 
Totodat`, pre[edintele a anun]at 
c` a cerut Ministerului de Ex-
terne s` sesizeze Comisia Euro-
pean` \n privin]a noii legisla]ii 
italiene referitoare la imigran]i, 
dar [i a necesit`]ii unui proiect 
la nivel european referitor la 

incluziunea social` a romilor. 
Declara]ia pre[edintelui a fost 
f`cut` dup` declara]iile premie-
rului T`riceanu, care a anun]at 
m`surile stabilite de Guvern 
pentru protejarea rom#nilor din 
Italia. „Nu e normal ca românii 
care îşi văd de treabă să supor-
te consecinţe ale unei atitudini 
xenofobe, necivilizate şi necon-
forme cu standardele”, a spus 
Tăriceanu.

Noi infrac]iuni la Roma
La mai puţin de 24 de ore 

de la funeraliile Giovannei Re-
ggiani, italianca ucis` de un 
cet`]ean rom#n de etnie rom`, 
alţi români comit infracţiuni la 
Roma, anun]` Realitatea TV. 
Potrivit RaiNews, doi români au 
fost arestaţi, s#mb`t`, \n Capi-
tala Italiei, în timp ce încercau 
să jefuiască un cuplu de italieni. 
Cotidianul „Il Tempo” scrie, \n 
edi]ia de ieri, despre un rom de 

origine română care a atacat o 
italiancă şi i-a furat din poşetă 
bani şi două telefoane mobile. 
De asemenea, postul Toscana 
TV transmite că un român a fost 
arestat, vineri noapte, de cara-
binierii italieni, lângă Florenţa, 
după ce a condus în stare de ebri-
etate un autoturism furat. 

 Mihaela R`ileanu ||||

Mutu, insultat 
de suporterii 
echipei Lazio
ATITUDINE  Suporterii echipei 
Lazio Roma de la peluza nord 
l-au insultat pe atacantul 
formaţiei Fiorentina, Adrian 
Mutu, la meciul direct de 
sâmbătă, strigându-i interna-
ţionalului român: „Ţigan de 
rahat”, informează cotidianul 
„Il Messagerro”, în ediţia 
electronică. Imediat după 
intrarea lui Mutu în teren şi 
după ce a primit un cartonaş 
galben, suporterii din peluza 
nord au strigat: „Mutu eşti un 
rahat” şi „Ţigan de rahat”.

Romii, cei mai antipatiza]i
SONDAJ  Aproximativ  61% dintre cetăţenii italieni declară că romii 
le sunt „foarte antipatici”, relevă un sondaj citat de „La Repubbli-
ca”, în pagina electronică. De asemenea, 20% dintre italieni declară 
că resimt „destul de multă” antipatie faţă de aceştia. Procentele 
depăşesc cu mult valorile de antipatie înregistrate faţă de imigranţi 
în general. Într-un clasament al naţionalităţilor şi etniilor imigran-
ţilor cel mai puţin acceptate de cetăţenii italieni, romii se clasează 
pe primul loc, fiind urmaţi la mic` distanţă de români şi apoi de 
albanezi.

În timp ce pre[edintele Traian B`sescu [i premierul C`lin 
Popescu T`riceanu caut`, la Bucure[ti, solu]ii la ie[irile 
xenofobe ale italienilor \ndreptate \mpotriva rom#nilor, \n 
Italia, al]i rom#ni continu` s` comit` infrac]iuni.

Pre[edintele a criticat activitatea ambasadelor Rom#niei

Distonocalmul, din nou pe pia]`
PRODUC}IE  Distonocalmul va ap`rea din nou \n farmacii, \ncep#nd 
cu 1 ianuarie 2008, informeaz` HotNews. Pre]ul medicamentului va 
fi  \ns` mai mare, pentru ca fi rma s`-[i poat` acoperi costurile de 
produc]ie. Produsul va costa aproape dublu fa]` de pre]ul pe care \l 
avea \nainte de sistarea produc]iei. Firma produc`toare va re\ncepe 
fabricarea medicamentului, dup` ce a purtat o serie de discu]ii cu 
Ministerul S`n`t`]ii Publice.  ||||

METEO - Ministerul Mediului a 
transmis, ieri, o atenţionare me-
teorologică cod galben către toa-
te prefecturile din ţară, anunţând 
că, ast`zi şi m#ine, vremea se va 
răci accentuat, temperaturile fi -
ind cu 8-10oC sub cele normale, 
şi vor fi  precipitaţii mixte. 

Potrivit Administraţiei Naţi-
onale de Meteorologie (ANM), 
până m#ine, la ora 21.00, vre-
mea se va răci din ce \n ce 
mai tare în toată ţara, deve-
nind deosebit de rece pentru 
începutul lunii noiembrie. În 
cursul zilei de ast`zi vor fi  pre-
cipitaţii temporare, mai ales sub 
formă de ninsoare, în Transilva-
nia şi Moldova, şi sub formă de 
ploaie, lapoviţă şi ninsoare, în 

regiunile sudice. Vântul va pre-
zenta intensifi cări în regiunile 
estice şi sud-estice, iar la munte 
va ninge viscolit. 

Specialiştii de la ANM au pre-
zentat o prognoză pentru aceast` 
iarn`. Conform acesteia, canti-
tăţile de precipitaţii vor depăşi 
valorile normale în jumătatea de 
nord a ţării. Această iarnă va fi  
mai caldă decât în mod obişnu-
it, dar nu mai caldă decât iarna 
precedentă. |n decembrie, cele 
mai ridicate temperaturi vor de-
păşi 10oC, iar cele mai scăzute 
vor ajunge la -15oC. În ianuarie, 
ninsorile vor fi  însoţite de vânt 
puternic. În februarie, vor fi  pre-
cipitaţii bogate în jumătatea nor-
dică a ţării, iar temperaturile vor 

Avertizare cod galben 
de frig, \n toat` ]ara
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„Ingredientele 
agoniei”, \n vin
SUA  Chimi[tii de la NASA au 
creat un dispozitiv care poate 
detecta substan]ele chimice 
care pot transforma vinul [i 
alte delicatese \n „ingredi-
entele agoniei”, informeaz` 
news.yahoo.com. Chimicalele 
pe baza c`rora func]ioneaz` 
acest dispozitiv, denumite 
amine biogenice, se g`sesc 
\n mod natural \ntr-o mare 
varietate de alimente. 
Alimentele bogate \n amine 
ar putea declan[a episoade 
bru[te de tensiune arterial` 
ridicat`, palpita]ii [i nivele 
mari de adrenalin`. 

Tutankamon, 
la vedere

VALEA REGILOR  Figura unuia 
dintre cei mai misterioşi 
faraoni ai Egiptului, faraonul-
copil Tutankamon, a putut fi  
văzută, ieri, de public, pentru 
prima oară, mumia sa fi ind 
expusă într-un sarcofag din 
plexiglas cu climat special, în 
interiorul mormântului său 
din Valea Regilor, informează 
BBC News Online. Evenimen-
tul are loc la exact 85 de ani 
de la descoperirea mormân-
tului de către exploratorul 
britanic Howard Carter. Până 
acum, se crede că numai 50 
de persoane au văzut faţa 
misteriosului faraon, în timp 
ce sarcofagul acestuia a fost 
văzut de mii de oameni.

Microbi de plu[
WASHINGTON  O companie 
american` produc`toare 
de juc`rii a transformat 
imaginile microscopice ale 
viru[ilor [i bacteriilor, inclusiv 
malaria [i boala vacii nebune, 
\n juc`rii pufoase, informeaz` 
Ananova. Printre „viru[ii” 
care vor ajunge la copii se 
num`r` Salmonella, Ebola, 
virusul rabiei, Mor]ii Negre [i 
virusul gripal. Fiecare juc`rie 
este \nso]it` de o imagine 
real` a microbului pe care 
\l reprezint` [i de informa]ii 
despre acesta. 

A murit Washoe
SUA  Washoe, primul cim-
panzeu care a \nv`]at limba-
jul uman, a decedat, infor-
meaz` Sky News. Cimpanzeul 
a murit din cauze naturale. 
Maimu]a avea un vocabular 
de aproape 250 de cuvinte [i 
se crede despre ea c` a fost 
primul animal care a \nv`]at 
limbajul uman. Washoe i-a 
\nv`]at, la r#ndul ei, limbajul 
semnelor pe trei cimpan-
zei mai tineri. Washoe s-a 
n`scut \n Africa, \n 1965, dar 
a fost capturat` de for]ele 
aeriene americane [i dus` \n 
SUA, pentru a fi  folosit` \n 
cadrul programului spa]ial.

INTERNA}IONAL6 www.compact.info.ro Luni, 5 noiembrie 2007

ISS - Un astronaut de pe naveta 
Discovery a reuşit fără probleme, 
sâmbătă, să repare pe orbită, în 
cadrul primei încercări de acest 
fel, panourile defecte ale unei 
antene solare a Staţiei Spaţiale 
Internaţionale (ISS), a anunţat 
NASA, preluat` de AFP. 

Scott Parazynski, 46 de ani, 
unul dintre cei mai experimen-
taţi specialişti ai NASA şi medic 
de profesie, a folosit pentru efec-
tuarea reparaţiilor un instrument 
fabricat la bordul ISS care sea-

mănă cu o crosă de hochei înve-
lită în material izolator, pentru a 
evita electrocutarea în momentul 
în care a atins panourile electrifi -
cate ale antenei. 

Buna funcţionare a celor trei 
antene ale ISS este indispensabilă 
pentru alimentarea cu electricita-
te a viitoarelor laboratoare de la 
bordul ISS. Discovery şi echipajul 
său vor pleca, ast`zi, de pe ISS, 
pentru a reveni pe Pământ mier-
curi, după o misiune de 15 zile la 
bordul Staţiei.  ||||

CHINA -- Manechinele au prezen-
tat, ieri, la S`pt`m#na Modei de 
la Beijing, crea]iile „Bandi Pan-
da” ale designerului Zhao Bandi. 
S`pt`m#na Modei, care va dura 
p#n` pe 11 noiembrie, include, 
\n acest an, 40 de prezent`ri de 
mod`. Printre acestea se num`r` 
prezentarea „Bandi Panda Fa-
shion”, a designerului Zhao Ban-
di. Acesta s-a născut \n 1966, la 
Beijing, [i a absolvit Academia 
Centrală de Arte de la Beijing. 
Din 1993, proiectul s`u „Zhao 
Bandi & Panda” a fost prezentat 
[i \n afara grani]elor Chinei, la 
Milano [i la Londra.  ||||

Un Chihuahua \l prive[te \n ochi 
pe Marele Danez

LONDRA - Regina a intrat în top 
alături de vedete renumite şi 
a fost apreciată de „Vogue” în 
special pentru modul elegant în 
care a purtat pe cap o eşarfă în 
timp ce se afl a la reşedinţa sa de 
la Balmoral. Potrivit revistei, ci-
tat` de Sky News, regina Elisa-
beta a II-a a purtat pe cap eşarfa 
cu aceeaşi eleganţă cu care ar fi  
purtat bijuteriile Coroanei. 

În topul 50 realizat de „Vo-
gue” fi gurează modelele Kate 
Moss, Claudia Schiffer, Sophie 
Dahl, Naomi Campbell, pre-
cum şi actriţe cum ar fi  Helen 
Mirren, Vanessa Redgrave, Ro-
samund Pike şi Charlotte Ram-

pling. „Eleganţa rezidă mai ales 
în modul în care porţi ceva, nu 
depinde de accesoriul pe care îl 
ai”, menţionează reprezentanţii 
„Vogue”. „Eleganţa nu se poate 
cumpăra şi nici nu se poate si-
mula. Spre deosebire de frumu-
seţe, eleganţa nu este ceva cu 
care te naşti”, adaugă revista. 

Potrivit „Vogue”, Helen 
Mirren, în vârstă de 62 de ani, 
actri]a care a câştigat Oscarul 
\n acest an pentru modul în 
care a interpretat rolul reginei 
Elisabeta a II-a, este „luminoa-
să, sexy şi talentată şi se îmbra-
că perfect”.

 Mihaela R`ileanu ||||

Regina Marii Britanii d` 
tonul elegan]ei feminine

Crea]iile „Bandi Panda”, prezentate la Beijing

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii este una dintre 
cele mai elegante femei din lume, potrivit unui top 
realizat de „Vogue”, care va fi  publicat în ediţia din 
decembrie a revistei.

Elisabeta a II-a, pur [i simplu elegant`

Repararea antenei solare, 
un succes al Sta]iei Spa]iale

Ieşirea în spaţiu necesară reparaţiei antenei solare a durat şapte 
minute şi 19 secunde [i a fost f`cut` de un medic

NEW DELHI  Un c`]el Chihuahua 
de 18 luni (foto st#nga) [i un Mare 
Danez s-au privit cu interes, ieri, \n 
cadrul unei competi]ii canine orga-
nizate de Andhra Pradesh Kennel 
Club, \n Hyderabad, India.  ||||

Situa]ie dificil` \n Pakistan
ISLAMABAD  Autorităţile pakistaneze au anunţat, ieri, la o zi după 
decretarea stării de urgenţă, că data alegerilor legislative, progra-
mate pentru luna ianuarie, ar putea fi  modifi cată, relatează AFP. 
„Alegerile vor avea loc, dar datele ar putea fi  modifi cate din cauza 
stării de urgenţă din ţară”, a declarat ministrul-adjunct al Informa-
ţiilor, Tariq Azeem. Preşedintele Pervez Musharraf a decretat, sâm-
bătă, starea de urgenţă în Pakistan, suspendând Constituţia, însă 
autorităţile de la Islamabad au afi rmat că Guvernul şi Parlamentul 
federal, precum şi adunările provinciale îşi vor continua activitatea. 
Decizia preşedintelui pakistanez a provocat îngrijorarea comunităţii 
internaţionale şi protestele opoziţiei naţionale.  ||||
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USD |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||EURO |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2,30 LEI3,34 LEI

ALTE CURSURI |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 lir` sterlin` 4,80 LEI
100 forin]i maghiari 1,32 LEI
1 leu moldovenesc 0,20 LEI

1 franc elve]ian 1,99 LEI
1 dolar canadian 2,44 LEI
1 gram de aur 58,64 LEI

V#nz`ri record 
pentru Ford
AUTOMOBILE  Romcar, im-
portatorul general al mărcii 
americane Ford în România, 
a vândut în luna octombrie 
2.268 de ma[ini, cu 85,74 
la sut` mai mult dec#t \n 
aceea[i perioad` a anului 
trecut. Aceast` cifr` repre-
zint` un nou record pentru 
Ford pe pia]a rom#neasc`. 
Cel mai comercializat auto-
mobil a fost Ford Focus cu 
1.004 de unităţi vândute, în 
creştere cu 273,23% faţă de 
octombrie 2006.  De aseme-
nea, vânzări importante s-au 
înregistrat la modelele Fiesta 
- 490 de unităţi, New Transit 
- 293 de unităţi şi Fusion - 
230 de unităţi vândute.

Al Arrab, 
noul patron la 
Electroputere
OFICIAL  M#ine se va semna 
contractul de privatizare 
al societ`]ii Electroputere 
Craiova \ntre Teodor Atanasiu, 
pre[edintele Autorit`]ii 
pentru Valorifi carea Activelor 
Statului (AVAS), [i Said Bahjad 
Said, pre[edintele Al Arrab 
Contracting Co. Firma saudit` 
Al Arrab a fost desemnat` 
c#[tig`toarea contractului 
de privatizare a societ`]ii 
Electroputere Craiova \n 
luna septembrie. Aceasta a 
oferit 2,3 milioane de euro 
pentru pachetul de 62,82% 
din capitalul social al fi rmei 
craiovene.

PUBLICITATE

Consumul de bere din ]ara 
noastr` cre[te constant 
de la an la an, iar rom#nii 
\ncep s` prefere berea de 
calitate din segmentul 
premium [i super 
premium.

ALCOOL - Pia]a berii din 
Rom#nia a crescut la 310 mi-
lioane de euro anul acesta, cu 
aproximativ 70 de milioane 
de euro fa]` de acum doi ani. 
Dar, odat` cu cre[terea pie]ei, 
s-au diversifi cat preferin]ele 
consumatorilor. Conform ulti-
melor studii de pia]`, rom#nii 
consum` tot mai mult` bere 
premium [i superpremium, iar 
speciali[tii se a[teapt` ca acest 
segment s` de]in`, \n acest an, 
o cot` de 8,1 procente. 

Majoritatea produc`torilor 
de bere [i-au modifi cat am-
balajul \nlocuind etichetele 
tradi]ionale din h#rtie cu unele 
transparente, mai atractive. 

Aceasta s-a dovedit a fi  
o mi[care inspirat` din par-
tea produc`torilor, v#nz`rile 
cresc#nd, \n acest an, cu 15,5%, 
adic` peste 11 milioane de hec-
tolitri. Printre cele mai aprecia-

te beri din segmentul premium 
[i superpremium la noi \n ]ar` 
se num`r`: Beck’s, Stella Artois, 
Ursus, Tuborg, Heineken, Pe-
roni Nastro Azzuro [i Holsten. 

Exist` o categorie special` de 
consumatori care prefer`, \ns`,  
berea de import, precum Coro-
na, Salitos, Dab, Guiness, Leffe. 
Conform studiilor, cei mai mul]i 

rom#ni cump`r` berea din ma-
gazine [i o consum` acas` [i 
doar o parte o consum` \n re-
staurante [i baruri.

 Bogdan Biszok ||||

CIFR~ - Agen]ii de pensii private au \nche-
iat, de la startul campaniei, 17 septembrie, 
peste 1,8 milioane de contracte. Cifra re-
prezint` jum`tate din num`rul estimat al 
persoanelor care trebuie s` \ncheie o pen-
sie obligatorie, p#n` la sf#r[itul acestui an. 
Conform raportării, \n ultima s`pt`m#n` au 
fost înregistrate 640 de mii de noi adeziuni. 

Administratorii de pensii private obliga-
torii se a[teptau ca majoritatea rom#niilor 
s` adere la un fond de pensii \n primele 
s`pt`m#ni. Se pare, \ns`, c` mul]i nu sunt 
hot`r#]i sau a[teapt` sf#r[itul anului, pen-
tru a \ncheia contractul. Acest lucru este 
benefi c pentru agen]ii de pensii, care vor 
fi  r`spl`ti]i cu sume mai mari pentru con-
tractele \ncheiate \n ultimul moment. Al-
tfel, num`rul celor care au aderat la pen-
siile facultative era de 19.931, la sf#r[itul 
lunii trecute, ceea ce reprezint` o cre[tere 
de 13,77%. La pensiile private facultative 
pot contribui salaria]ii cu v#rste de p#n` 
la 52,5 ani. Primele contribu]ii \n sistemul 
pensiilor private facultative au \nceput s` 
fi e colectate \n luna mai.   ||||

1,8 milioane de persoane au aderat 
la un fond de pensii obligatoriu

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

3,95
Operatorul 

aerian Air Arabia 
din Emiratele 

Arabe Unite vrea 
s` achizi]ioneze 
între 34 şi 50 de 

aeronave Boeing 
sau Airbus. Air 

Arabia opereaz` \n 
prezent cu nouă 
aeronave Airbus 
A320 închiriate 
[i dore[te să-şi 

extindă, până în 
2016, fl ota la 52 de 

aeronave.
 Sursa: Mediafax

miliarde de dolari 
ar putea pl`ti 
Air Arabia pentru 
34 de avioane

Rom#nii beau bere scump`

Fetele se num`r` printre consumatorii de bere scump`, de import
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ETAPA A 14-A
S^MB~T~

 „U” Cluj - Ceahl`ul 1-1 (1-0)
 N. Jovanovici (14’) - V. Frunz` (58’)
 O]elul - Gloria Buz`u 2-3 (0-2)
 E. Jula (75’ – penalty, 85’) - Vlaicu (1’), Simion (28’), 
   Cl. Ionescu (58’)
 U. Craiova - Dinamo 1-1 (1-0)
 C. T`nas` (36’) - D`nciulescu (80’)

IERI
 FC Vaslui - CFR Cluj 0-2 (0-1)
   Tric` (39’), Culio (73’)
 UTA - Pandurii 3-3 (3-0)
 M. Ilie (32’, 38’ - penalty),  - Fl. St#ng` (65’), 
 Simao (40’) - I. Iordache (83’, 86’ - penalty)
 Gloria Bistri]a - Farul 1-0 (0-0)
 Dobre (74’)  
 Dacia Mioveni - Poli Ia[i 2-1 (1-0)
 Neagoe (35’), Trofi n (90’) - Tincu (82’)
 Rapid - Urziceni 1-1 (1-0)
 Maftei (8’) - Mara (51’)
 Poli Timi[oara - Steaua 2-0 (1-0)
 Rusici (12’), Mansour (90+2’) 

CLASAMENT
 1. CFR CLUJ 14 11 3 0 24–8 36 (+15)
 2. Poli Timişoara 14 8 4 2 30–19 28 (+7)
 3. Urziceni 14 8 4 2 19–11 28 (+7)
 4. Dinamo 14 7 5 2 24–12 26 (+8)
 5. Rapid 13 7 5 1 22–11 26 (+5)
 6. FC Vaslui 14 7 4 3 23–14 25 (+4)
 7. Steaua 12 6 3 3 12–9 21 (+6)
 8. Gl. Bistriţa 13 6 3 4 17–18 21 (0)
 9. Ceahlăul 13 5 2 6 15–16 17 (-1)
 10. Dacia Mioveni 14 4 4 6 15–18 16 (-5)
 11. Oţelul 14 5 0 9 20–32 15 (-6)
 12. U. Craiova 14 4 2 8 13-18 14 (-10)
 13. Gl. Buzău 14 4 2 8 13–26 14 (-7)
 14. Farul 14 3 3 8 7–16 12 (-9)
 15. Pandurii 13 3 2 8 13–17 11 (-10)
 16. UTA 14 2 5 7 13–19 11 (-10)
 17. Poli Iaşi 14 3 2 9 12–20 11 (-10)
 18. „U” Cluj 14 1 5 8 18–25 8 (-13)

PE SCURT ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robi Mure[an trece 
pe Aprilla

MOTOCICLISM  Pilotul arădean 
Robert Mureşan (foto) va con-
cura pe o motocicletă Aprilia în 
sezonul 2008 al Campionatului 
Mondial de Motociclism Viteză, 
la clasa 125 centimetri cubi, 
urmând ca echipa pentru care va 
evolua să fi e anunţată în cursul 
săptămânii viitoare. Mureşan, 
care a concurat, duminică, la 
Marele Premiu al Valenciei, pe o 
motocicletă Derbi, pentru echipa 
Ajo Motorsport, a ocupat locul 
22, \ntr-o curs` care i-a adus 
ungurului Gabor Talmacsi titlul 
mondial. 

Mondialele de box, 
dominate de ru[i
FINAL  Campionatele Mondiale 
de box amator de la Chicago 
au luat sf#r[it, cele mai multe 
medalii ob]in#ndu-le delega]ia 
Rusiei (trei de aur, trei de argint 
[i dou` de bronz). Rezultate 
bune au ob]inut [i gazdele, 
reprezentan]ii SUA c#[tig#nd 
dou` fi nale, la fel ca sportivii 
din Italia. |n ceea ce prive[te 
delega]ia noastr`, cei opt spor-

tivi prezen]i la Mondiale n-au 
reu[it nici m`car o prezen]` \n 
sferturile de fi nal`, rat#nd astfel 
s`-[i asigure prezen]a direct` la 
Olimpiada de la Beijing.

Ei sunt a[ii
TENIS  |n fi nalul fi ec`rui an, cei 
mai buni opt tenismeni (at#t la 
fete, c#t [i la b`ie]i) au parte de 
un turneu special. |n acest an, la 
Masters-ul de la Madrid, cele opt 
participante sunt: Justine Henin, 
Jelena Jankovici, Serena Willi-
ams, Anna Şakvetadze Svetlana 
Kuzneţova, Ana Ivanovici, Maria 
Şarapova [i Daniela Hantuchova. 
La b`ie]i, Turneul Campionilor de 
la Shanghai \i va reuni pe Roger 
Federer, Rafael Nadal, Novak Djo-
kovici, Nikolai Davidenko, Andy 
Roddick, David Ferrer, Fernando 
Gonzalez [i Richard Gasquet.

Succes rom#nesc 
\n Elve]ia
GIMNASTIC~  Steliana Nistor şi 
Flavius Koczi au câştigat Cupa 
Elveţiei, ei fi ind a cincea pereche 
de români care câştigă competi-
ţia în ultimii şapte ani, infor-
mează site-ul nzz.ch. În fi nală, 
sportivii români au obţinut 31,60 
puncte, după ce Steliana Nistor a 
primit nota 15,40 la paralele, iar 
Koczi 16,20 la sărituri. Pe locul doi 
s-a clasat perechea germană Ok-
sana Şuşowitina/Eugen Spirido-
nov, cu 30,85 puncte, iar poziţia 
a treia a revenit ruşilor Svetlana 
Kliukina/Serghei Horohorodin, cu 
30,35 puncte.

Victorii pe linie pentru echipele rom#ne[ti

E{EC - Se spune c` rugby-ul 
este un sport dur, \ns`, pentru 
na]ionala Rom#niei, mai dure 
sunt rezultatele. Ieri, reprezen-
tativa noastr` a suferit o nou` 
\nfr#ngere pe teren propriu (a 
doua, \n aceast` edi]ie a Cupei 
Europene a Na]iunilor), fi ind 

\nvins`, scor 12-22 (9-12) de 
forma]ia Rusiei. România a mar-
cat de patru ori din lovitură de 
pedeapsă, prin Dumbravă, iar 
Rusia a reuşit trei eseuri, două 
dintre ele fi ind transformate şi 
o lovitură de pedeapsă. Într-un 
alt meci din aceast` competi]ie, 

Spania a învins, sâmbătă, pe te-
ren propriu, Cehia, cu scorul de 
46-0. |n urma acestor rezultate, 
\n clasament conduce Spania, cu 
12 puncte din 6 jocuri, urmată de 
Georgia (10 p, 4j), Rusia (14 p, 5 
j), România (7p, 4 j), Portugalia 
(7 p, 3 j) şi Cehia (6 p, 6 j).  ||||

LIGA I - C#t` vreme CFR Cluj, 
liderul campionatului, mer-
ge ceas, orice pas gre[it al 
bucure[tenelor \ndep`rteaz` 
titlul de capital`. Dup` Dina-
mo, nici Rapid n-a reu[it mai 
mult de un punct, pe teren 
propriu,  \n fa]a Unirii lui Dan 
Petrescu. 

Ofensivi ca de obicei, 
giule[tenii au \nceput gro-
zav partida, asalt#nd poarta 
veteranului Stelea. Au reu[it 
chiar deschiderea scorului, 
prin c`pitanul Vasile Maftei 
(8’), care a \nscris cu o lovi-
tur` de cap, dup` un corner. 
Ca reac]ie, Urziceniul a \mpins 
Rapidul spre triaj [i, o bun` 
parte din primul act, a \ncercat 
s`-l dezmembreze, dar impre-

cizia atacan]ilor [i paradele lui 
Coman au trimis echipele \n 
pauz` cu avantajul gazdelor pe 
tabel`. 

Partea a doua a \nceput tot 
cu Unirea \n ofensiv`, care a 
egalat prin Mara (51’, [ut din 
afara careului), apoi a dat [i 

golul de 2-1, anulat de central 
pentru fault la portarul Co-
man. |n ultimele zece minute, 
cu om \n plus (rapidistul Gri-
gore a fost eliminat pentru o 
talp` la Mara), Urziceniul a stat 
cuminte \n propria jum`tate, 
rezolv#nd atacurile gazdelor, 
\n loc s` rezolve meciul. Doar 
un punct pentru Rapid, care 
vede CFR-ul \ndep`rt#ndu-se 
\ncet, dar sigur.
 Ciprian Voiculescu ||||

Egal pentru CFR

HANDBAL - Sf#r[it de s`pt`m#n` 
excelent pentru echipele femi-
nine de handbal din Rom#nia, 
implicate \n competi]iile europe-
ne. |n Liga Campionilor, Oltchim 
R#mnicu V#lcea s-a impus, la 
Budapesta, scor 32-22 (13-11), 
ob]in#nd astfel a doua victorie \n 
faza grupelor. 

|n Cupa Cupelor, „U” Jolidon 
Cluj s-a califi cat, sâmbătă, în op-
timile de fi nală ale competi]iei, 

după ce a învins echipa austria-
că Dornbirn Schoren, cu scorul 
general de 80-42, în turul trei 
al competiţiei. Cealalt` forma]ie 
rom#neasc` prezent` \n aceast` 
competi]ie, Rulmentul Bra[ov, 
a ob]inut califi carea dup` dou` 
victorii, în deplasare 32-24 [i 
33-20, \n fa]a formaţiei elene Gas 
Anagennisi.

|n Challenge Cup, HC Dun`rea 
Br`ila s-a califi cat \n optimi 

trec#nd de echipa bosniac` ZRK 
Ljubuski cu scorul general de 74-
34, iar CS Tomis a învins, sâmbă-
tă, pe teren propriu, cu scorul de 
31-18 (12-8), echipa greacă CS 
Elpides Dramas, \n prima man[` 
a turului trei al competi]iei. |n 
Cupa EHF, HCM Baia Mare a 
\nvins \n prima man[`, pe teren 
propriu, pe Ikast Bording (Norve-
gia), scor 29-26 (14-15). 

 {tefan B`lan ||||

Rapid a terminat la egalitate, scor 1-1, meciul disputat 
ieri \n Giule[ti, cu Unirea Urziceni. Dup` golurile lui 
Maftei (8’), respectiv Mara (51’), oaspe]ilor li s-a anulat 
\n mod suspect un gol, pentru fault la portar.

„Stejarii”, ni[te anonimi

Etapa viitoare, 9-11 noiembrie: Pandurii – FC Vaslui, Poli Ia[i 
– Gloria Bistri]a, Gloria Buz`u – Poli Timi[oara, Urziceni – UTA, 
Farul – „U” Cluj, Steaua – U. Craiova, Ceahl`ul – O]elul, CFR Cluj 
– Dacia Mioveni, Dinamo – Rapid.

LA PAUZ~: 1-0  STADION: „Valentin St`nescu” SPECTATORI: 7.000
AU MARCAT: Maftei (8’) – Mara (51’)
RAPID: Coman - Săpunaru, Maftei, M. Constantin (Tamandare 
75’), Bozovici - Buga (Măldărăşanu 68’), Grigore, Herea (E. Dică 
46’), Cesinha - Mazilu, Burdujan. Antrenor: Mircea Rednic.
URZICENI: Stelea - Nicu, Galamaz, Mehmedovici, Bordeanu - 
Mara, Pădureţu, I. Apostol, C. Petre (Cr. Constantin 58’) - Onofraş 
(B. Stancu 75’), Bilaşco (Dănălache 86’). Antrenor: Dan Petrescu.
ELIMINARE: Grigore (81’)
ARBITRU: Alexandru Deaconu

RAPID 1:1 URZICENI

Maftei (\n vi[iniu) a dat speran]e fanilor prin golul marcat \n debutul meciului
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PUBLICITATE

P^N~ LA 15 NOIEMBRIE, 
GRATUIT TAPI}ERIE DIN PIELE

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

7.981 EUR

pre] f`r`

TVA

GEELY
GARAN}IE 3 ANI
SAU 100.000 
DE KM

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

Serie X
REMIZ~ - |n Italia fotbalistic`, 
o vorb` din b`tr#ni spune c` 
„nu exist` doi f`r` trei”. Cu alte 
cuvinte, dup` dou` egaluri (cu 
Timi[oara [i Urziceni), pentru 
Dinamo urma al treilea egal, pe 
care l-a [i ob]inut \n B`nie (scor 
1-1), \n fa]a Universit`]ii Craio-
va. Cu doi tehnicieni peninsulari 
pe banc`, cele dou` echipe au 
ajuns la rezultatul fi nal, parado-
xal, \n urma unui meci extrem 
de deschis. Terenul desfundat 
a creat probleme, dar ocaziile 
n-au lipsit, cei doi portari av#nd 
destul de mult de lucru, parc` 
ceva mai mult Lobon]. 

Dinamo a fost \n ofsaid 
aproape \ntregul meci, Bratu 
fi ind surprins \n aceast` pozi]ie 
de cel pu]in zece ori, \ns` a reu[it 
s` salveze un punct gra]ie [utu-
lui din vole al lui D`nciulescu 
(80’), dup` ce gazdele, vioara 
\nt#i \n prima repriz`, deschise-
ser` scorul prin C. T`nas` (36’). 
Dinamo ob]ine doar trei puncte 
din ultimele trei partide, iar eta-
pa viitoare va fi  gazda Rapidu-
lui, \n timp ce juve]ii au g#nduri 
mari pentru deplasarea \n 
Ghencea. C.V. ||||

Au pierdut 
doi funda[i
FORMUL~ - Fundaşii Sevillei, Jose 
Angel Crespo şi Federico Fazio, s-au 
accidentat în meciul cu Real şi nu 
vor evolua în partida de la Bucu-
reşti. În meciul cu Real Madrid, 
noul antrenor al Sevillei, Manolo 
Jimenez, a folosit următoarea for-
mulă: Palop - Daniel Alves, Dra-Palop - Daniel Alves, Dra-
gutinovic, Fazio (34’ Mosquera), gutinovic, Fazio (34’ Mosquera), 
Crespo (41’ Chapel) - Jesus Navas, Crespo (41’ Chapel) - Jesus Navas, 
Poulsen, Keita, Adriano - Kanoute, Poulsen, Keita, Adriano - Kanoute, 
Luis Fabiano (77’ Renato)Luis Fabiano (77’ Renato).

Poli, nu la fel de boem` ca O]elul
FC Sevilla, 
\n form`
ADVERSAR  Echipa FC Sevilla, 
adversara de miercuri a Stelei, 
în grupa H a Ligii Campionilor, 
a învins, sâmbătă, pe teren 
propriu, cu scorul de 2-0, Real 
Madrid, într-un meci din etapa 
a 11-a a campionatului Spaniei. 
Golurile au fost marcate de Keita 
(18’) şi Luis Fabiani (21’). Steaua 
şi Sevilla joac` miercuri, la 
Bucureşti, într-un meci transmis 
de Pro TV (ora 21.45).

Steaua a pierdut, asear`, 
la Timi[oara, scor 0-2, 
goluri Rusici (12’) [i Mansour 
(90+2’). Miercuri, Steaua 
joac` cu Sevilla, \n Liga 
Campionilor.

E{EC - Efervescen]a victoriei 
cu O]elul, la debutul lui Marius 
L`c`tu[ pe banca Stelei, s-a dus 
\n doar patru zile, vicecampioa-
na ced#nd asear` la Timi[oara. 
B`n`]enii au [arjat careul steli[tilor 
\nc` din debut, au ob]inut corner 
dup` corner [i au reu[it deschi-
derea scorului prin Rusici (12’), 
sc`pat din marcaj de Rada. Stea-
ua a replicat, a [i marcat, \ns`, \n 
dou` r#nduri, reu[itele n-au fost 
validate de Augustus Constantin. 

P#n` la pauz`, Iacob a ratat 
o ocazie c#t roata carului, sub 
privirile \mpietrite ale lui Gigi [i 
Ioan Becali, afl a]i \ntr-una dintre 
lojele arenei timi[orene. Se re-
vine de la cabine, iar Surdu cere 
penalty, dar nu e. Croitoru trage 
razant cu transversala, apoi Rusici 
este negat de Zapata, care \i las` 
Stelei speran]a. Cei din Ghencea 
dau asalt dup` asalt, L`c`tu[ face 
schimb`ri, dar Timi[oara se ap`r` 
cu n`dejde, av#nd [i doza de no-
roc necesar` la transversala lui 
Zaharia (75’). Cinici, b`n`]enii 
dau lovitura \n prelungiri, prin 
Mansour ([ut din foarfec`). Una 
cald`, alta rece pentru L`c`tu[, 
pentru care urmeaz` Sevilla.

  Ciprian Voiculescu ||||

LA PAUZ~: 1-0  STADION: „Dan P`ltini[anu” SPECTATORI: 30.000
AU MARCAT: Rusici (12’), Mansour (90+2’)
TIMI{OARA: M. Popa - S. Rădoi (St. Stancu 74’), Cânu, McKain, Dancia 
- Abiodun, Alexa, Aliuţă, Art. Karamian - Rusici, Gh.Bucur (Mansour 
90’). Antrenor: Duşan Uhrin.
STEAUA: Zapata - Emeghara, Goian, Rada, P.Marin - Ov. Petre - 
Nicoliţă, Croitoru (Neaga 72’), Surdu (D. Zaharia 64’) - Dică, V. Iacob. 
Antrenor: Marius Lăcătuş.
ARBITRU: Augustus Constantin

TIMI{OARA 2:0 STEAUA

Senegalezul Mansour a dat Stelei lovitura decisiv`

LA PAUZ~: 1-0  STADION: „Ion Oblemenco”  SPECTATORI: 20.000
AU MARCAT: C. T`nas` (36’) – D`nciulescu (80’)
CRAIOVA: Bornescu - Dănănae, D. Stoica, Mitchell, Rose - Prepeliţă (Gârlă 64’), Săceanu, 
Gărgălie, Velcovici - Fl. Costea (Baird 59’), C. Tănasă (Wobay 75’). 
Antrenor: Nicolo Napoli.
DINAMO: Lobonţ - L. Goian (Chiacu 53’), Galliquio, Şt. Radu, Gvozdenovici (Pulhac 63’) 
- Dănciulescu, Mărgăritescu C. Munteanu, Boştină - Bratu, Cl. Niculescu. 
Antrenor: Walter Zenga.
ARBITRU: Tiberiu Lajos

CRAIOVA 1:1 DINAMO

Doi fo[ti juc`tori \n Serie A au remizat, s#mb`t`, 
la Craiova, \n calitate de tehnicieni
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PUBLICITATE

PROIECTE - Compania 
american` Google va pre-
zenta, ast`zi, \ntr-o con-
ferin]` de pres`, planurile 
sale privind activitatea \n 
domeniul telefoniei mobi-
le. Acestea prev`d lansa-

rea unui sistem de operare 
pentru celulare [i un par-
teneriat cu operatorii de 
telefonie mobil`, potrivit 
unor surse interne citate 
de Reuters. Viitorul sistem 
de operare va fi  bazat pe 

codul Linux [i va suporta, 
pe l#ng` aplica]iile Google 
(e-mail, h`r]i), programe 
de la diferi]i produc`tori 
de software. 

Printre poten]ialii par-
teneri ai Google se num`r` 
Sprint Nextel Corp, Deu-
tsche Telekom’s T-Mobile 
USA, Motorola [i Samsung 
Electronics. 

Telefoanele mobile reali-
zate de ace[tia vor fi  lansa-
te pe pia]` anul viitor. Luni 
\ntregi s-a speculat faptul 
c` Google va crea propriul 
telefon mobil, precum cei 
de la Apple. 

Dar, spre deosebire de 
produc`torul iPhone, Go-
ogle nu este un nume \n 
producerea de dispozitive, 
astfel anali[tii se a[teapt` 
ca de]in`torii celui mai 
mare motor de c`utare 
s` popularizeze serviciile 
mobile prin software [i nu 
prin hardware.  ||||

DIVERTISMENT - Pe internetul 
rom#nesc se g`sesc o multitu-
dine de site-uri care, odat` ac-
cesate, te fac s` pierzi c#teva 
ore bune din timpul t`u, \n fa]a 
calculatorului. Aceste site-uri 
sunt cele care g`zduiesc jocuri, 
dintre cele mai variate, care nu 
necesit` crearea unui cont sau 
pl`tirea vreunei sume de bani 
pentru a fi  jucate. 

O simpl` c`utare pe Google 
folosind cuvintele cheie „jocuri 
gratuite” va afi [a peste dou` mi-
lioane de rezultate. Din aceast` 
mul]ime de site-uri cu jocuri, 
este greu s` le alegi pe cele 
mai bune. Pentru a v` u[ura 
alegerea, am alc`tuit o list` a 
celor mai populare pagini web 
cu jocuri care sunt accesate de 
internau]ii rom#ni. Jocurile de 
pe cele mai multe site-uri sunt 
\mp`r]ite pe categorii. Astfel, 
exist` jocuri de logic`, de tip 
shooting, de tip arcade, jocuri 
pentru copii, jocuri cu ma[ini [i 
jocuri de g#ndire. 

Majoritatea acestor site-
uri sunt sus]inute cu ajutorul 
reclamelor [i pentru a le pu-
tea vizualiza este nevoie s` 
instala]i aplica]ia Flash Player 
de la Adobe. Dar, odat` ce a]i 
rezolvat aceast` mic` problem` 
tehnic`, ve]i intra \ntr-o lume a 
distrac]iei la care cu greu ve]i 
renun]a.

 Bogdan Biszok ||||

Google dezv`luie strategia 
\n domeniul telefoniei mobile

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

27
Todd Moeller, un american \n v#rst` de 
28 de ani din New Jersey, a fost condam-
nat la 27 de luni de \nchisoare [i amendat cu 180.000 
de dolari, dup` ce a pledat vinovat \ntr-un proces \n 
care a fost acuzat de trimiterea a milioane de mesaje 
electronice nesolicitate.  Sursa: News.com

de luni de 
\nchisoare 

pentru trimiterea 
de e-mailuri 

nesolicitate (spam)

Internetul ofer` nenum`rate modalita]i de petrecere a 
timpului liber, iar una dintre cele mai distractive este 
accesarea site-urilor cu jocuri gratuite.

Site-uri cu jocuri gratuite 
care te ]in \n fa]a calculatorului

JOCURI ON-LINE GRATUITE 
 Pozi]ie Site-uri
1. www.miniclip.ro
2. www.kidsgames247.com
3. www.ejocuri.ro
4. www.jocuri-gratuite.ro
5. www.www.woow.ro
6. www.jocuri.pe-net.info
7 . www.jocuri-fun.ro
8. www.jocuribune.ro
9. www.bizi.ro
10.www.pufulete.ro
Site-urile sunt ordonate 
aleatoriu

TOP 10  ||||||||||||||||||||||||||

Cei mai mul]i internau]i se joac` pe PC pentru a se relaxa, \n pauzele pe care le au la serviciu

Gigantul american intr` pe pia]a telefoniei mobile 
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22-28 OCTOMBRIE
 Nelly Furtado – Do It

O idee cool: Nelly caută regizori amatori pentru clipul remixului la „Do It”!

 Sean Kingston – Beautiful Girls

A lansat până acum doar 2 single-uri şi un LP, dar e deja un superstar!

 Amy Winehouse – Tears Dry On Their Own

Amy a promis că nu mai bea în timpul concertelor. A ţinut fi x o săptămână

 Britney Spears – Gimme More

Mult-aşteptatul LP Blackout a apărut pe 30 octombrie şi sună foarte cool!

 Rihanna - Don't Stop The Music

Noul hit semnat Rihanna cucereşte încet, dar sigur şi chart-urile româneşti...

 Timbaland feat. One Republic – Apologize

Membrii trupei indie One Republic se simt onoraţi de colaborarea cu Timba!

 Celia – Trag aer în piept

Frumoasa Celia are un hit care sună bine!

 Sunrise Avenue – Fairytale Gone Bad

Solistul Samu ţine un jurnal detaliat al turneului, pe site-ul ofi cial al formaţiei!

 Giulia - Te-am ales

Pe 7 noiembrie, solista îşi serbează ziua de naştere! La mulţi ani!

 Nicole Scherzinger – Baby Love

Piesa de dragoste „Baby Love” e un succes!

TOP 10 MUZICAL  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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- Ce înseamnă pentru tine rolul de prezen-
tator al MTV Europe Music Awards 2007?

- Ei au vrut doar să prezint această gală. 
M-au sunat de la MTV Marea Britanie şi m-au 
întrebat dacă vreau să vin la München, pentru 
Europe Music Awards. Aşa am ajuns aici!

- Cum a fost cu fanii când ai sosit pe aero-
port? Ai avut probleme?

- Nu, totul a fost OK. Dar pe un banner, ime-
diat la ieşirea de pe aeroport, era scris: „Snoop, 
Welcome to our Munich F...’ city”. Mi-a plăcut! 
M-a făcut să mă simt ca acasă.

- Când vii să cânţi în România?
- Când veţi avea sufi cienţi bani ca să mă 

plătiţi!
- Cum îmbini statutul de „gang leader” cu 

cel de artist hip-hop?
- E fascinant faptul că publicul mă cunoaşte 

şi din muzica mea, dar şi din ceea ce făceam 
înainte de a mă apuca de muzică. Trebuie să 
păstrez o legătură strânsă cu fanii, dar şi cu 
comunitatea mea. Acasă am trei copii: unul de 
13 ani, altul de 10 ani şi altul de opt. Ei sunt cei 
mai importanţi critici ai mei. De fi ecare dată 
când nu le place ceva, ei îmi comunică asta. Şi 
atunci mă obligă să mai schimb unele piese.

- Ce hit de-al tău le place cel mai mult?
- Acum ascultă Kanye West de fi ecare dată. 

Aşa că ascult şi eu Kanye West, să văd ce le 
place de la muzica lui.  Andrei Rizescu ||||

„Vin în România când veţi 
avea bani să mă plătiţi!”
Sosit la München în calitate de pre-
zentator al MTV Europe Music Awards 
2007, Snoop Dogg a fost intervievat 
de colegul nostru de la TV mania, Andrei 
Rizescu.

Raluca Sandu 
s-a c`s`torit
CEREMONIE  - Raluca Sandu, fi ica pre[edintelui FRF, 
Mircea Sandu, s-a c`s`torit, s#mb`t`, cu fostul cam-
pion american de lupte Todd Medina. Cununia reli-
gioas` a avut loc la Biserica Popa Soare, iar petrece-
rea s-a desf`[urat la hotelul Intercontinental. Printre 
invita]i s-au num`rat Victor Pi]urc`, Gheorghe Hagi, 
Ionu] Lupescu [i George Copos. Atmosfera a fost 
\ntre]inut` de Marcel Pavel [i Andreea B`nic`.

Raluca Sandu [i Todd Medina s-au cunoscut \n 
sala de antrenamente pe care sportivul o de]ine \n 
ora[ul Newport Beach, din California. Cei doi [i-au 
unit destinele \n 2005, pe teritoriul Statelor Unite ale 
Americii. Pentru c` doreau [i o nunt` tradi]ional` 
rom#neasc`, cei doi au hot`r#t s` se c`s`toreasc` [i 
pe teritoriul Rom#niei.  Elena Nedelcu ||||

Lily Allen o bârfeşte pe Posh
LILY ALLEN se simte îndreptăţiţă să-şi critice colegele de breas-
lă, după ce a dobândit o siluetă de invidiat. Atacurile solistei 
britanice se îndreaptă înspre Victoria Beckham, care este, în opinia 
lui Allen, o vedetă de carton. „Mă amuz când o văd pe Victoria pe 
copertele revistelor. Eu fac muzică şi nu alerg după publicitate, 
precum Victoria”, a declarat Lily într-un interviu acordat revistei 
„The Mail on Sunday”.  

Luminiţa Anghel prezint` o emisiune 
radiofonic`

LUMINIŢA ANGHEL debutează într-o nouă di-
mensiune a carierei ei, radioul. Vedeta buto-
nează de zor mixerul Radio Total pentru că, de 
astăzi, începe o emisiune proprie, „Star Total”. 
Sarcina vedetei nu este una uşoară, pentru că 
proaspăta realizatoare radio şi-a propus să sus-
ţină o emisiune complexă, cu invitaţi în studio şi 
cu telefoane în direct. 

Cătălin Căţoiu de la VH2, în „Războiul 
sexelor"
CĂTĂLIN CĂŢOIU va interpreta, de ast`zi, în comedia romantică „Răz-
boiul sexelor", difuzat` de Acas` TV, rolul lui Cezar Voinescu, personaj 
care a preluat fi rma în care lucrează Alex (Alexandru Papadopol). Per-
sonajul interpretat de Cătălin este un bărbat matur, împlinit, bur lac 
convins, cu succes la femei şi care obţine tot ce îşi doreşte de la viaţă. 

Oana Frigescu la TVR 2
O nouă membră a echipei jurnalului informativ 
„Ora de Ştiri” îşi va face debutul la TVR 2. Este 
vorba de OANA FRIGESCU, proaspăt „transferată” 
la TVR de la B1 TV, unde va prezenta, în fi ecare 
seară, ştirile sportive. Aşa cum chiar ea decla-
ră, încă de când a intrat într-o televiziune, cea 
mai arzătoare dorinţă a Oanei a fost să ajungă 
prezentator de ştiri sportive. 

Rod Stewart, pasionat de căi ferate
în miniatură
Cântăreţul ROD STEWART a construit, timp de 12 ani, o machetă 
feroviară care prezintă un oraş traversat de o cale ferată în mini-
atură, informează Reuters. Creaţia cântăreţului, intitulată „Grand 
Street & Three Rivers RR", este prezentată în ediţia din decembrie a 
revistei "Model RailRoader", împreună cu interviul cu Stewart.

Ileana Pescariu, diet` drastic`
Prezentatoarea emisiunii „R`i, da’buni”, de pe 
Antena 2, ILEANA PESCARIU, va fi  protagonista 
rubricii „Seduc]ie 100%” a revistei pentru b`rba]i 
Playboy, din luna noiembrie. Pentru aceast` 
apari]ie, vedeta a apelat de urgen]` la o diet` 
drastic`, al c`rei rezultat se va vedea \n paginile 
revistei, \ntr-un pictorial. „Pentru o femeie, 
frumuse]ea este un atu \n via]a ei profesional`”, 
spune Ileana.

Cate Blanchett este din nou însărcinată
CATE BLANCHET a confi rmat că este însărcinată cu cel de-al treilea 
copil, informează presa australiană de duminică, citată de Reuters. 
„Da, aşteptăm ca bebeluşul să se nască în aprilie şi suntem extrem 
de nerăbdători", a declarat ea. Cate Blanchett şi soţul ei, drama-
turgul Andrew Upton, au deja doi copii, ambii fi ind băieţi.

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

Rapperul şi-a lăsat amprentele pe un platou 
în mânat chiar de primarul oraşului München, 
Christine Strobl
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GALĂ - Solista de origine canadi-
ană Avril Lavigne a dominat cea 
de a  14-a ediţie a premiilor „MTV 
Europe Music Awards”, obţinând 
două trofee. Solista a câştigat la 
cate goria „Cel mai bun artist solo” 
şi la secţiunea „Cea mai obsedan-
tă melodie” cu piesa „Girlfriend”.  
Populara trupă Germană Tokio 
Hotel a plecat acasă cu premiul 
pentru „Cea mai bună prestaţie 
internaţională”.

Deşi a fi gurat în competiţie 
cu mai multe nominalizări, Jus-

tin Timberlake nu s-a ales cu ni-
ciun premiu. Spre deosebire de 
anii trecuţi, România a fi gurat în 
competiţie la două  secţiuni: „Cea 
mai bună prestaţie din România”, 
unde a câştigat Andreea Bănică, 
şi „New Sound of Europe”, acolo 
unde trupa Firma a ratat trofeul. 
Gazda serii a fost rapperul ameri-
can Snoop Dogg.  

La eveniment au fost prezente 
celebrităţi din lumea muzicii prin-
tre care Nelly Furtado, Dave Ga-
han [i britanicii de la Muse.  I.R. ||||

Andreea, pe podiumul MTV
POPULARITATE Andreea Bănică a 
câştigat titlul la categoria „Cea 
mai bun` presta]ie din Rom#nia” 
la cea de a 14-a ediţie a premii-
lor „MTV Europe Music Awards”. 
Blonda a reuşit să adune cele mai 
multe voturi din partea telespec-
tatorilor MTV, care au desemnat-o 
câştigătoare dintre cei cinci nomi-
nalizaţi: DJ Project, Simplu, Activ 
şi Alex.  Odată cu lansarea single-
ului „Fiesta", Andreea a devenit 
una dintre cele mai bine cotate 
artiste din showbiz-ul autohton. 
Acest hit s-a propulsat rapid în 
fruntea clasamentelor muzicale 
din România, performanţă ce 
i-a adus premiul în cadrul MTV 
Romanian Music Awards. La 
afl area veştii, Andreea a mulţumit 
publicului şi fanilor din România 
care au sprijinit-o în obţinerea 
acestui trofeu. 

Tokio Hotel, câştigători la 
„MTV European Music 2007”
Ceremonia de decernare a premiilor „MTV European Music 
2007” a avut loc, joi seară, la Olimpia Halle din München. 
Printre marii câştigători ai serii s-au numărat solişti şi trupe 
precum Tokio Hotel, Avril Lavigne şi Amy Winehouse. 

Trupa germană Tokio Hotel 
este recunoscută pentru prezenţa 
scenică de excepţie

CINE SUNT C^{TIG~TORII
Nelly Furtado,  „Albumul anului": „Loose”
Tokio Hotel,  „Cea mai bună prestaţie internaţională" – 

Amy Winehouse,  „Cea mai bună reprezentaţie”, 
premiu acordat de muzicieni 
Avril Lavigne, „Cel mai obsedant cântec”, „Girlfriend"  
Justice, „Cel mai bun videoclip”, /„D.A.N.C.E." 
30 Seconds to Mars, „Cea mai bună prestaţie rock” 
Linkin Park, „Cea mai bună trupă”
Rihanna, „Cel mai bun artist urban” 
Muse, „Cea mai bună prestaţie live” 
Avril Lavigne, „Cel mai bun artist solo”
Bedwetters, „New Sounds Of Europe” 
Andreea Bănică, „Cea mai bună prestaţie din România”

Amy, din nou 
premiat`
SUCCES - Controversata solistă 
britanică Amy Winehouse nu a 
trecut neobservată. Ea a fost câş-
tigătoare la secţiunea „Cea mai 
bună reprezentaţie”, unde pre-
miul a fost acordat de muzicieni. 
Amy a stârnit nemulţumirea cole-
gilor de breaslă când le-a adresat 
un simplu „Mulţumesc”. Lipsa de 
recunoştinţă a solistei a contraba-
lansat cu interpretarea de excep-
ţie a piesei „Back to Black", care a 
fost apreciată drept cea mai reu-
şită prestaţie artistică a serii. 



CONCERT & 
PARTY
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
Atmosferă Route 66 & Harley 
Davidson
The Jack Bar & Rock  20.00
Calea Griviţei nr. 55
Telefon: 312.80.56

BrainLick cu Yazee 
Suburbia  21.30  
Str. {elari nr. 19
Telefon: 0723.314.164

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

Darts Contest
Club Hook 
Str. Mântuleasa nr. 27
Telefon: 0722.355.377

DJ Democracy
Suburbia  19.00
Str. {elari nr. 19
Telefon: 0723.314.164

Don’t Try This At Home
Utopia Club
Calea Victoriei nr. 16-18
Telefon: 0744.323.712

Enjoy The Night
Stuf Vama Veche  21.00
Str. Berzei nr. 25A
Telefon: 316.22.42

Muzică veche pentru urechi 
tinere
Club A  21.00
Str. Blănari nr. 14
Telefon: 313.55.92

R&B Soulfood Music
ONX Club  21.00
Splaiul Independenţei nr. 290
Telefon: 311.95.83 

Stylish Sounds cu DJ Ruky 
Tonka Soul Café  21.00  
Str. Biserica Amzei nr. 19
Telefon: 317.83.42

Surprise Party 
Spice Club  21.00  
Calea Victoriei nr. 21-23
Telefon: 312.01.36

Sparge monotonia cu DJ Jaws
Revenge  20.30  
Str. {elari nr. 9-11 
Telefon: 0722.331.226

Toni Ceb’s Sax
Terminus
Str. George Enescu nr. 5
Telefon: 318.16.67
www.terminus.ro

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

ALICE NU MAI 
LOCUIE{TE AICI

SUA, dram`, 1974
Regia: Martin Scorsese
Cu: Ellen Burstyn
Cinema Eforie  16.00

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, 19.00

APEL MISTERIOS
SUA, dram`, 2006
Regia: Simon West
Cu: Camilla Belle
Cityplex  16.00

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, 19.30
Cityplex  16.00

C^T DUREAZ~ O C~SNICIE
SUA, comedie, 2007
Regia: Bobby Farrelly
Cu: Ben Stiller, Jerry Stiller
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, 21.15

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  14.15, 18.15

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

DIMINEA}A MOR}II
SUA, horror, 2004
Regia: Zack Snyder
Cu: Ving Rhames, Sarah Polley
Cityplex  14.30

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

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  15.30, 19.45

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
Hollywood Multiplex  14.45

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

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, 18.30, 20.30, 22.30
Cityplex  16.15, 20.15, 22.15

ORA DE VÂRF 3
SUA, comedie, 2007
Regia: Brett Ratner
Cu: Jackie Chan, Chris Tucker
Hollywood Multiplex  19.00
Movieplex  11.15, 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

OREZ AMAR
Italia, dram`, 1949
Regia: Giuseppe De Santis
Cu: Vittorio Grassman, Doris 
Dowling
Institutul Italian de Cultur` „Vito 
Grasso”  16.00

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

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  22.00

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

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 Scala  11.30, 13.30, 
 15.30, 17.30, 19.30

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

VERII
Fran]a, dram`, 1959
Regia: Claude Chabrol
Cu: Gerard Blain, Jean-Claude 
Brialy
Cinema Eforie  14.00

ZBOR DE NOAPTE
SUA, horror, 2005
Regia: Wes Craven
Cu: Rachel McAdams, Cillian 
Murphy
Cityplex  20.00

TEATRU
COPILUL DIN SPATELE 
OCHILOR

De Nava Semel
Cu Gabriela Popescu
Premier`
Teatrul Nottara  19.30
Sala „George Constantin”
Telefon: 317.41.01             

CUM AM M^NCAT UN C^INE
De Evgheni Gri[kove]
Regia: Mihaela Triboi
Cu: Alexandru Nedelcu
La Scena  19.30
Telefon: 320.35.67

TANGO
De Diana Vlase
Cu: Alin Gheorghi[an, Diana Vlase

Suburbia  19.00
Str. {elari nr. 19
Telefon: 0723.314.164

EVENIMENTE
APARI}IE NOU~ DE CARTE

„Cea a[teptat` - Cartea \nt#i a 
legendei Maria Magdalena”
De Katleen McGowan
Editura Rao
Colec]ia Fic]iune
Pre]: 53,99 lei

SPECTACOL CULTURAL
Ziua f`r` TV
Dezbatere: Jurnali[tii [i codul de 
procedur` penal`
Invita]i: Reprezentan]i 
ai Agen]iei de Monitorizare 
a Presei, jurnali[ti
Moderator: Horea Bad`u
Club A  19.00
Str. Blănari nr. 14
Telefon: 313.55.92
www.cluba.ro

VERNISAJE
Expozi]ie de pictur`
„Bucure[tiul romantic”
Cenaclul de Arte Plastice al 
Medicilor „Ion }uculescu”
Palatul Cercului Militar Na]ional  18.00
Bd. Elisabeta nr. 21
Telefon: 313.86.80

Expozi]ie de pictur`
„Guerilla”
De Milan Salak
H'art Gallery  19.00
Str. Mihai Eminescu nr. 105-107
Telefon: 331.40.34
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EXPOZI}IE ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camufl ajul \n via]a civil`
H'art Gallery g`zduie[te 
ast`zi, de la ora 19.00, 
vernisajul expozi]iei de 
pictur` „Guerilla” de Milan 
Salak. Lumea \n care nu te 
po]i uita \n ochii altui om 
[i el nu-]i poate \mp`rt`[i 
sentimentele sau g#ndurile 
\[i g`se[te reprezentarea 
\n hainele de camufl aj. 
Acestea au rolul de a se as-
cunde, de a se contopi cu 
mediul. |mbr`c`mintea de 
camufl aj \[i face loc \n via]a 
civil`. Materialul de camu-
fl aj ajunge din subculturile 
militante pe podiumurile 
de mod` [i devine o 
extravagan]`. Salak este 
interesat de acest subiect 
de mult` vreme [i \n 
spatele proiectului Guerilla 

st` \ntrebarea: Oare moda 
materialului de camufl aj 
anun]` ni[te schimb`ri 
majore \n societate?

CARTE |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Misterul unei noi 
evanghelii
Cu dou` mii de ani în 
urm`, Maria Magdalena 
a ascuns c#teva manu-
scrise la poalele Pirineilor 
francezi – o evanghe-
lie care prezenta pro-
pria versiune asupra 
evenimentelor [i asupra 
personajelor men]ionate în 
Noul Testament. Protejate 
de for]e supranaturale, 
manuscrisele sacre pot 
fi  descoperite doar de o 
persoan` deosebit`, una 
care \mpline[te str`vechea 
profe]ie l’attendue – Cea 
A[teptat`. O extraordi-
nar` odisee o poart` pe 
ziarista Maureen Paschal 
de pe str`du]ele pr`fuite 
ale Ierusalimului p#n` \n 

catedralele din Fran]a [i, \n 
cele din urm`, \n c`utarea 
manuscriselor care con]in 
o nou` [i emo]ionant` 
evanghelie – via]a lui 
Isus povestit` de Maria 
Magdalena.
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9.00 Jurnalul TVR
9.10 TeleMatinal
10.10 Komando TVR (s) (r)
10.35 Cartea europeană (r)
11.05 Simfonia naturii (r)
12.00 Teleenciclopedia (r)
13.00 Phil din viitor (s, SUA)
13.30 Bali
14.00 Jurnalul TVR
15.00 Fascinaţia zborului
15.30 Krónika
17.00 Jurnalul TVR
17.15 Sănătate pentru toţi!
17.40 Ne vedem la... TVR!
18.40 Patrula de mediu
18.45 Europarlamentar 2007
19.00 Jurnalul TVR
20.15 Alegeri europene 2007
20.45 Puternicii (dramă, SUA)
22.35 Eurodicţionar
22.45 Jurnalul TVR
23.20 Kojak (s, SUA)
0.10 Arta trădării (thriller, Anglia)

20.45

TVR 2
9.05 Liber pe contrasens (r) 10.10 
Tonomatul DP2 11.35 Noi începuturi 
(s, Italia) 12.35 Atenţie, se cântă! 
13.30 Dincolo de cântec (r) 14.30 
Top 7.ro (r) 15.00 Împreună în 
Europa! 16.00 Jurnalul TVR (r) 16.15 
Jurnalul Euronews pentru România 
(r) 16.30 Alegeri europene 2007 
16.40 Autostrada TVR 18.00 Jurnal 
Regional 18.35 Elisa (s, Italia) 20.00 
Seara devoratorilor de modă 20.35 
Dincolo de hartă 21.30 Ora de ştiri 
22.30 În voia sorţii (comedie, SUA) 
0.20 Replay 0.45 Charlie Jade (s) 

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) 15.15 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) 21.30 Clona (s, Brazilia) 22.30 
Poveştiri de noapte 23.00 Războiul 
sexelor (s) 23.30 Montecristo (s, 
Argentina) 0.00 Războiul sexelor 
(s) (r) 0.30 Poveştiri adevărate (r)

11.00 Fiicele lui McLeod (s, 
Australia) 12.00 În deltă (dramă, 
SUA) 14.00 Amy (s, SUA) 15.00 
Călătorie spre centrul Pământului 
(fantastic, SUA) 17.00 Fiicele lui 
McLeod (s, Australia) 18.00 Hotelul 
ostaticilor (acţiune, 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) 
2.00 În deltă (dramă, SUA) 

11.05 Fotbal Liga 2, CSM Rm. Vâlcea 
- CFR Timişoara (r) 14.00 Fotbal 
Liga 2, FC Botoşani - FC Braşov 
16.00 Ştirile Sport.ro 16.05 Cam-
pionatul Mondial de Box, Finale 
(r) 18.00 Ştirile Sport.ro 19.00 
Poker - „Faceţi jocurile” (premieră 
serie nouă – ep. 5) 20.00 Biliard 
- International Chalenge of Cham-
pions 2007 - Semifi nala 2 21.00 
„Cam pionii” – UEFA Cham pions 
Lea gue Magazin 21.30 Ştirile Sport.
ro 22.00 Special 23.00 Wrestling 
RAW 57 (r)

10.00 Rocky (dramă, SUA) (r) 12.30 
Teo (r) 13.45 La Bloc (r) 14.15 Regele 
Shaman (s, Japonia) 14.45 Liga 
juniorilor - Looney Toons 15.15 
Familia Bundy (s, SUA) (r) 16.00 
Blue Collar TV (s, SUA) (r) 17.00 
Seinfeld (s, SUA) (r) 18.00 Spitalul 
de urgenţă (s, SUA) 19.00 Starleta 
(s) 20.00 Nebun după tine (s, SUA) 
20.30 Smallville (s, SUA) 21.30 
Noi toţi (s, SUA) 22.00 Justiţie şi 
răzbunare (acţiune, SUA) 0.00 
Negociatorul (s, Canada) 1.00 
Justiţie şi răzbunare (acţiune, SUA)

14.30 You Wanna Come In? 15.00 
Music Non Stop 15.30 Classroom 
16.00 MTV News 16.30 EMA 2007 
19.30 MTV News 20.00 Best Of... 
21.00 TRL Top 10 22.00 Making The 
Band 22.30 I'm From Rolling Stone 
23.00 The Rock Chart 0.00 Rock 
Music @ MTV! 

 

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

(documentar, Anglia)
10.15 La Bloc (r)
11.00 Poirot (s, Anglia)
12.00 Tânăr şi neliniştit (s, SUA) (r)
13.00 Ştirile PRO TV 
13.45  Xena, prinţesa războinică 

(s, SUA)
14.45  Om sărac, om bogat (s, 

România) (r)
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  America în carantină 

(dramă, Noua Zeelandă/SUA)
22.30 Ştirile PRO TV 
23.15 Prison Break (s, SUA)
0.15 Apropo TV (r)
1.15 Icstrim TiVi

23.15
5.00  Echipa de intervenţie (s, 

SUA) (r)
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); Cu: Lucy Lawless, 
Renée O'Connor

12.00 Sub acoperire (s, SUA)
13.00 Observator
13.45 Benny Hill (s, Anglia) (r)
14.15 Divertis Mall (r)
15.15 Animat Planet (r)
16.00 Observator
17.00 9595
19.00 Observator
20.30 Test de fidelitate
22.30 Observator
23.30 Marius Tucă Show
1.00 Sub acoperire (s, SUA) (r)
2.00 Concurs interactiv
3.00 Observator (r)

23.30
7.00 Stele de la Hollywood
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  Turaţie maximă (acţiune, 

SUA) (r)
15.45  Intrigi la modă (s, SUA); 

Cu: Robert Buckley, Nicole 
Pulliam, Natalie Martinez 

16.45  Noră pentru mama (2). 
Prezintă Gabriela Cristea

18.30 D-Ştiri
19.30 Ora câştigătorilor
20.30 Ăştia-s socrii
21.30  Vacanţa Mare. „I Love 

Rumenia''
22.30  La scena deschisă. Cu Radu 

Coşarcă
0.15 Intrigi la modă (s, SUA) (r)
1.15 Call TV

8.00
7.30 Dragoste şi putere (s, SUA) (r)
8.00 Sport cu Florentina
8.05  Spitalul "All Saints" (s, 

Australia) (r)
9.00 Levintza prezintă (r)
9.30  Tot ce ştiu despre bărbaţi (s, 

SUA) (r)
10.00 S.O.S. Salvaţi-mi casa (r)
11.30 Home video (r)
12.00 Ed (s, SUA)
13.30 Dragoste şi putere (s, SUA)
14.30  Departe de Broadway 

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

Australia)
17.30 Trăsniţi din NATO (s) (r)
18.00 Focus
19.40 Atenţie ADHD!
20.00 Poliţia în acţiune
21.00 Trădaţi în dragoste
22.00 Trăsniţi din NATO (s)
22.45 Focus Plus
0.00 Medium (s, SUA)

14.30

 

4.30 Felicity (dramă, SUA)
6.00  Dă-te mare şi tare! 

(comedie, SUA)
8.00 Carele de foc (dramă, Anglia)
10.00  Expresul Polar (animaţie, 

SUA)
11.40 Totul e iluminat (dramă, SUA)
13.25  Arsene Lupin (aventură, 

coproducţie)
15.35  Ai tăi, ai mei şi ai noştri 

(comedie, SUA)
17.00 Coldplay în concert
18.05  Băi, care mi-ai şutit 

maşina? (comedie, SUA)
19.30 Pe platourile de fi lmare (s)
20.00 X-Men (S.F., SUA)
21.45 Californication (s, SUA)
22.20 Afacerea (thriller, Spania)
23.55  Hostel: Căminul ororilor 

(horror, SUA)
1.30 X-Men (S.F., SUA)
3.15 Californication (s, SUA)
3.50 Afacerea (thriller, Spania)

21.45

TVR 1 PRIMAANTENA 1PRO TV KANAL D HBO

Puternicii Prison Break Marius Tuc` Show D-Diminea]a Departe de Broadway Californication

MTVACAS~ HALLMARK PRO CINEMASPORT.RO

SURS~ PROGRAME TV:

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

În voia sorţii

Filmul este povestea 
amuzantă, dar şi dulce-
amăruie a maturizării 
unui tânăr. În oraşul de 
muncitori Pawtucket din 
Rhode Island, Timothy 
Dunphy (Shawn Hatosy) 
are o casă părăginită, un 
căţel cu trei picioare şi o 
chemare irezistibilă spre 
necazuri şi încurcături. 
Prietenii lui nu au nici-
un viitor, dar el va avea 
unul, vrând-nevrând. 
Du  pă ce loveşte în par-

care o maşină a poliţiei, 
tatăl lui îl face „pachet“ 
şi îl trimite la un alt 
liceu - unde aterizează 
ca musca-n lapte, sim-
ţindu-se depăşit atât 
de nivelul de pregătire 
al colegilor, cât şi de 
numărul lor. Pelicula 
are la origine romanul 
lui Peter Farelly - „Out-
side Providence“.
SUA, 1999; Regia: Michael 
Corrente; Cu: Alec Baldwin 
(foto), Shawn Hatosy, Tommy 
Bone, Samantha Lavigne

TVR 2 22.30 COMEDIE

SCHIMNICIE-ALINIAMENT-MAT-TRANSE-AI-TOAST-R-VETUST-IVI-O-ANION-
AC-LORD-RIAL-NITEL-TRUC-INOROG-ATE-CARE-ULCER

Rezolvarea rebusului din num`rul trecut

America în carantină
Un american zboară la Hong Kong pentru a căuta noi 

oportunităţi pentru afacerile sale. După mai multe întâlniri 
în câteva ţări asiatice, el se întoarce în Virginia tocmai în 
momentul în care guvernul chinez informează Organizaţia 
Mondială a Sănătăţii despre descoperirea virusului gripei 
aviare într-o piaţă locală. Eforturile de a eradica virusul se 
dovedesc tardive, pentru că acesta a dezvoltat deja o nouă 
tulpină, putând fi  transmis cu repeziciune de la om la om. 
Noua Zeelandă/SUA, 2006; Regia: Richard Pearce; Cu: Joely Richardson (foto)

PRO TV  20.30 DRAM~
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Dezleg`rile Sudoku din edi]ia de vineri



Dintr-un turn de paz` al unui fort din 
vestul s`lbatic, santinela strig`: 
- Domnule c`pitan, vin indienii!!!
- Prieteni sau du[mani? \ntreab` c`pi-
tanul. 
- Cred c`-s prieteni, c` vin \mpreun`!

 
|ntr-o mic` ferm`, uitat` \n mun]i, a fost 
chemat doctorul ca s` asiste la o na[tere. 
Neav#nd curent electric, fermierul aprin-
se un felinar \n dreptul patului, unde 
so]ia sa \i d`rui un fi u. Nu trecu mult 

timp [i ap`ru un al doilea copila[. 
Bucurie mare, \ns`, v`z#nd c` apa-
re [i al treilea copil, fermierul \ncepu 
s` strige: 
- Doctore, s` stingem felinarul, lumina \i 
atrage. 

 Trimise de Daniela

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

Graba nu îţi aduce niciun avantaj. 
Încearcă să faci totul cu răbdare şi 
calm, altfel nu vei realiza mare lu-
cru. Popularitatea te ajută să-ţi lăr-
geşti cercul de prieteni.
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

Activităţile sociale şi profesiona-
le te obligă la eforturi mari, dar 
şi rezultatele vor fi  pe măsură. În 
gospodărie ar putea fi  \ncheiat` o 
reparaţie.
S -   B -   N - 

Acasă treaba pare a nu se mai ter-
mina, dar nici nu ai ce face. Ai pu-
tea câştiga ceva bani din colaborări 
sau prin intermediul partenerului de 
viaţă.
S -   B -   N - 

Activităţile de divertisment par a 
te preocupa în mod special. Este o 
zi bună mai ales pentru relaxare şi 
îmbunătăţirea relaţiilor cu cei din 
anturaj.
S -   B -   N - 

Eşti mai sensibil, dar şi mai suspicios 
decât în mod obişnuit. Exerciţi o pu-
ternică impresie asupra persoanelor 
de sex opus, dar nu trebuie să crezi 
orice compliment.
S -   B -   N - 

La slujbă te vei confrunta cu ac-
tivităţi difi cile, dar înţelepciunea 
\n deciziile pe care le vei lua te va 
ajuta să te descurci fără probleme, 
chiar [i \n situa]ii limit`. 
S -   B -   N - 

Vei primi un sprijin important în 
ceea ce priveşte chestiunile fi nan-
ciare. Unul dintre planurile tale mai 
vechi se va bucura de susţinerea 
unui prieten.
S -   B -   N - 

Din punct de vedere sentimental, 
ziua îţi este favorabilă; eşti entu-
ziast, iar prilejurile de distracţie în 
compania prietenilor nu se vor lăsa 
prea mult aşteptate.
S -   B -   N - 

Eşti optimist şi încrezător în propriile 
capacităţi. Ai putea să-ţi asumi noi 
responsabilităţi, dar, în acest caz, 
gândeşte-te dacă le vei putea face 
faţă şi în viitor.
S -   B -   N - 

Va trebui să îţi împarţi timpul între 
serviciu şi divertisment. Vei trăi o 
senzaţie de blocaj afectiv, pe care, 
însă, îl vei depăşi până la sfârşitul 
zilei.
S -   B -   N - 

Nu este o zi care să favorizeze dialo-
gul cu cei din jur. Mare atenţie la tot 
ce spuneţi, \ntruc#t cei din jur te-ar 
putea înţelege greşit. Treburile gos-
podăreşti nu mai pot fi  amânate.
S -   B -   N - 

Energia ta este la nivel maxim, 
totul este să o foloseşti într-un 
mod efi cient. Relaţia cu şefi i este 
bună, aşa că poţi spera să obţii un 
acord.
S -   B -   N - 

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

Rubric` realizat` 
de Cristina Vanea
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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. 

11 88
66 77 88 22

44 99 77
99 22 55

77 99 44
22 55 88
88 44 66

11 33 88 22
55 77

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

MARIONETE
ORIZONTAL: 1) Urmăreşte ce se petrece. 2) Lucrători 
la făcutul pâinii – Cuvă! 3) A drege – Feciori. 4) Lip-
sit de accent – Foarte murdar. 5) Apa brânzei – Lini. 
6) Certifi cat de calitate. 7) Intrare – Doctor pe scurt. 
8) Chihlimbar cenuşiu – Raite. 9) Posesiune oto-
mană – Lac de munte. 10) Bucium – Cărţi de va-
loare la joc.

VERTICAL: 1) Parte a feţei – Serviciu pe un vas. 2) 
Fâşie elastică la pantaloni – Luat cu o lovitură 
în moalele capului. 3) Tolerabil. 4) Gaz de sondă 
– Pânză la cinema. 5) Distanţat – A se ofi li. 6) Dez-
ordonat – În sticlă! 7) În raid! – Rămăşiţe sfi nte. 
8) Jaf – A se roade. 9) Legaţi de oi – Reparat. 10) 
Incursiune armată rapidă – Voinţe.

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

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

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

BANCURI ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

11 55 22
99 44 11

33 55 44
77 33 88

33 44
44 99 77
33 99 66

11 88 99
22 66 77

A se uza

Unele 
cu vicii

|nceput 
de noapte

Capete 
de fular!

Net!

Zemuri 
cu carne

Autoritar

Vale 
\n de[ert

Por]i

Sportiv 
pe pist`

Col]are

Limb`

P`trat 
agricol

|n exterior

A iriga

R`s`ritean

Centrul 
Bisericii

Poezie cu 
form` fi x`
Are jirul
ca fruct

A vrea

C`ma[` 
popular`

Sucuri 
de plante

Dimpotriv`

B`t`ios

Jelitor


