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opritu de
medici

Vorbim
furu su
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plutim!
Românii nu tiu
exact cât îi costu
convorbirile telefonice, dezvuluie
un studiu

Vedeta australianu
a fost nevoitu su-i
amâne turneul
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12 pasaje în 2008!

NA}IONAL

Traficul rutier din ora va fi îmbunvtv£it prin construirea de pasaje
pentru atingerea acestui deziderat e construirea de pasaje. Anul viitor, urmeaz s înceap lucrrile
la nu mai pu¼in de dousprezece

pasaje în Bucure¹ti. Astfel, în sud
se vor ridica dou, în est vor fi
trei, în vest - dou, iar în nord
Pag. 3
– cinci.
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BUCURE{TI Primria estimeaz c
traficul rutier din Capital se va
îmbunt¼i, în aproximativ doi
ani, cu aproape 30%. O solu¼ie

Altu poznu
a lui Cioroianu
Ieri, ministrul i-a cerut scuze
dupu ce a men¡ionat trimiterea
infractorilor în deert
Pag. 5
PEOPLE

Triumf la World
Music Awards
Mika i-a luat fa¡a lui Amy Winehouse la premiile muzicale de la
Monte Carlo
Pag. 10
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BUCURE{TI

Ilinca Vandici [i Emil Mitrache au
testat via]a de student c`minist

Vedetele Kanal D, la munca de jos!
EDUCA}IE

|n prima zi a „Studen]iadei“, oamenii de televiziune au cur`]at cartofi

Pag.
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Laser pe gratis
pentru surbutori¡i
Cei care-i surbutoresc onomastica pe 8 noiembrie sunt atepta¡i
la o distrac¡ie indoor
Pag. 2

ULTIMA OR~ ... 22:30 |n caz de expulzare, doar rom#nii cu forme legale \n Italia primesc asisten]` juridic`
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COMPACT |N BENZIN~RII |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
„Compact”, în sta]iile MOL
DISTRIBUKIE Ziarul nostru este distribuit i prin intermediul a 16
benzinurii MOL (marcate, mai jos, cu litere \ngro[ate) din capitalu.
În fiecare diminea¡u, ne gusi]i în cutiile portocalii amplasate \n:
SECTOR 1
SECTOR 4
Chi cani, str. Chicani, intersecIriceanu, str. Serg. Ion Iriceanu
¡ie cu Podul Grant
Berceni, str. Muriuca
Gara de Nord, str. Dinicu Golescu
Giurgiului, Ios. Giurgiului
SECTOR 5
Odui, Ios. Odui
SECTOR 2
13 Septembrie,
Colentina, Ios. Colentina
Calea 13 Septembrie
SECTOR 6
Fundeni, Ios. Fundeni
Barbu Vvcvrescu, str. Barbu
Giule ti, Calea Giuleti
Vucurescu
Iuliu Maniu, str. Iuliu Maniu
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
Ios. Bucureti-Ploieti
Pallady
Otopeni 2 - Mc Donald’s, DN1
Postvvarul, str. Postuvarul
Turnu Mvgurele,
Râmnicu Vâlcea, str. Rm. Vâlcea
str. Turnu Mugurele
Corneliu Coposu, str. C. Coposu

Programe de formare
profesionalu pentru [omeri
UTILITAR Agen£iile jude£ene pentru ocuparea for£ei de muncv i cea a
municipiului Bucure ti organizeazv, în luna noiembrie, 203 programe de
formare profesionalv gratuite pentru omeri, informeazv un comunicat al Agen£iei Na£ionale pentru Ocuparea For£ei de Muncv. Programele
vor cuprinde oferte pentru 4.218 de persoane. Oferta agen£iilor pentru
ocuparea for£ei de muncv cuprinde cursuri în meserii/calificvri precum:
asistent de gestiune, contabil, carmangier, cofetar-patiser, comerciant-vânzvtor m`rfuri alimentare, manager resurse umane, comunicare
în limba englezv, frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist, instalator
tehnico-sanitare i gaze, inspector resurse umane, îngrijitori bvtrâni la
domiciliu, tâmplar universal, inspector protec£ia muncii, instalator, zidar,
||||
vânzvtor.
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Expozi¡ie de pietre la Antipa
ART - Muzeul Na¼ional de Istorie
Natural „Grigore Antipa” îi invit
pe pasiona¼ii de mineralogie ¹i pe
colec¼ionarii de bijuterii s viziteze edi¼ia de toamn a Expozi¼iei
de cristale. Expozi¼ia este deschis
în perioada 8-11 noiembrie ¹i are
ca invita¼i peste 15 expozan¼i din

România, Ucraina ¹i Armenia. Vizitatorii vor admira flori de min,
perle ¹i corali, turcoaze [i chihlimbar. Pe lâng pietre, vizitatorii pot
vedea ¹i cumpra tablouri fcute
din praf de pietre pre¼ioase mcinate fin, statuete din pietre pre¼iA.D. ||||
oase.

Cursuri de yoga la Sala Palatului

Vineri: 12°
cer
acoperit

BUCURE{TI

INIKIERE În cadrul Salonului Na£ional de Psihologie, ce are loc p#nv
pe 11 noiembrie, la Sala Palatului, au loc workshopuri. Cei care vor sv
participe la un workshop de practicv spiritualv în cotidian, practicv
intitulatv „Sahaja Yoga”, sunt a tepta£i s#mbvtv, la ora 13.00. Cursul
este £inut de dr. Irina Pincovschi. Metoda de medita£ie Sahaja Yoga,
ini£iatv în 1970 de Shri Mataji Nirmala Devi, este bazatv pe experien£a
realizvrii sinelui, ca urmare a activvrii în fiin£a umanv a energiei subtile de naturv divinv Kundalini. Informa£ii despre cursurile de ini£iere
A.D. ||||
în Sahaja Yoga, pe adresa www.sahajayoga.ro

Documentar
despre Casa
Poporului
FILM Primul documentar artistic
despre Casa Poporului va fi realizat de regizorul Cvtvlin Dupu,
informeaz` un comunicat de
pres`. Din distribu]ia documentarului vor face parte [apte
nume din lumea televiziunii [i a
filmului rom#nesc. Primul cadru
se va filma \n februarie 2008, iar
Dupu dore[te s` finalizeze documentarul \n noiembrie 2008.
„Documentarul acesta este o
imens` provocare”, a declarat
regizorul. El a precizat c` se
va baza pe povestea tragic` a
A.D. ||||
cl`dirii.

Cadouri laser de ziua Sfin¡ilor Mihail i Gavril
DISTRACKIE - Dac te nume¹ti
Mihai, Mihaela, Gabriel sau Gabriela, avem o veste bun pentru
tine. LaserMaxx î¼i pregte¹te
un cadou special. Dac vrei s
petreci ziua într-o manier neconven¼ional, joi, po¼i juca laser
tag, gratuit, în clubul din {os.
Nicolae Titulescu nr. 71. Tot ce
trebuie s faci este s vii la club
cu buletinul.
„Pe cei care nu au jucat înc
laser tag îi provocm s încerce
cea mai nou form de distrac¼ie
indoor. Vei folosi echipamente de
joc hi tech într-un spa¼iu de joc
ce imit peisaje apocaliptice, iar
muni¼ia cu care-¼i vei doborî adversarul sau te va doborî el pe tine
nu rne¹te decât orgoliul”, ne-au
declarat organizatorii. Avantajul

Foto: Cristian Simion
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Echipa „Compact“ v` recomand` jocul \n zilele ploioase
suplimentar este c laser tagul
este un joc de interior, a¹a c vei
D.L. ||||
fi ferit de ploaie ¹i frig.

Mai multe informa]ii:
www.lasermaxx.ro

Peti]ie pentru metrou
\n Drumul Taberei

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

Fiecare dintre noi vede Bucure tiul în felul svu.

Al tuu cum aratu?
foto@compact.info.ro
Voteazv fotografia preferat`!

Linia ce ar uni Drumul Taberei
de Pantelimon este doar \n
faz` de proiect

Locuitorii i cei care trec zilnic prin Drumul Taberei ar
da orice ca, prin fa£a casei sau, cel pu£in, la c#teva sute
de metri de aceasta, sv existe o sta£ie de metrou. De[i
autoritv£ile s-au întrecut în promisiuni, Drumul Taberei
este singurul cartier important fvrv metrou.

Fostul Bd. Compozitorilor, fost Bd. I. Mihalache, actualmente fost
Bd. 1 mai.
Text [i foto: Eugen Niculescu

INI}IATIV~ - Zilnic, intersec¼ii
precum Rzoare, Pia¼a Sergiu
Celibidache (fost Pia¼a Moghioro¹) sau Bulevardul Iuliu Maniu
sunt blocate de sute de mii de
ma¹ini care încearc s ajung
în centru sau chiar \n cealalt`
parte a ora¹ului.
Prin urmare, cei care \nc`
viseaz la metroul Drumul Taberei – Pantelimon au ini¼iat
o campanie de str#ngere de
semnturi on-line, destinat, la
final, companiei Metrorex SA.

„Traficul din Drumul Taberei
este un iad al nervilor de c#¼iva
ani”, motiveaz ini¼iatorii peti¼ia on-line. „To¼i cei care locuim
acolo ¹tim ¹i afl ¹i cei care au
drum prin zon. Cartierul care
înainte era bijuteria verde a Bucure¹tiului este acum un nor de
noxe ¹i de praf, o mare de ma¹ini ¹i de claxoane”, mai scriu
locuitorii cartierului. Solu¼ia
peti¼ionarilor este construirea
tronsonului de metrou Drumul
Taberei – Pantelimon, tronson

care ar face ca drumul dintre
Drumul Taberei ¹i centru s dureze 15-20 de minute. P#n ieri,
peti¼ia era semnat de 285 de
persoane, majoritatea locuitori
ai cartierului.
Pentru acest tronson exist`
deja dou` proiecte, unul ini]iat
de primarul general al capitalei,
Adriean Videanu, [i altul g#ndit
de ministrul transporturilor,
Ludovic Orban.
Alexandra Du]ulescu ||||

Cine dore[te s` semneze:
http://www.petitieonline.ro
/petitie/metroul_drumul_
taberei_pantelimon_se_
poate_face_dar_tine_de_noip62010034.html

Foto: Cristian Simion

A teptvm fotografiile tale pe adresa:
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Program antidrog pentru elevi

Adolescen]ii vor fi informa]i despre efectele consumului de droguri

CURSURI - Copiii vor avea în
programa ¹colar un nou curs.
În cadrul orelor de consiliere ¹i
orientare ¹colar, tinerii vor înv¼a despre pericolele drogurilor
¹i despre cum se previne consumul de stupefiante. Ieri, Cristian
Adomni¼ei, ministrul Educa¼iei,
Cercetrii ¹i Tineretului, a semnat un protocol de colaborare
cu Agen¼ia Na¼ional Antidrog ¹i
Asocia¼ia Rotary International.
Documentul prive¹te preven-

¼ia consumului de stupefiante
în rândul adolescen¼ilor. MECT
va implementa acest proiect la
nivelul întregii ¼ri. Protocolul
sus¼ine proiectul „Prieteni, ajuta¼i copiii s spun DA vie¼ii” ¹i se
adreseaz, deopotriv, tinerilor
cu vârste cuprinse între 14 ¹i 16
ani ¹i prin¼ilor acestora. Copiilor le vor fi prezentate materiale
¹i filme elocvente despre efectele
dezastruoase ale consumului de
A.D. ||||
droguri.

Traficul \n Bucure[ti
va fi blocat \nc` doi ani
Potrivit edililor capitalei,
abia peste doi ani peisajul
rutier al ora ului va deveni
acceptabil pentru oferii
bucure teni, traficul
rutier urmând sv se
îmbunvtv£eascv cu circa 2030%, odatv cu finalizarea
lucrvrilor de construc£ie la
pasajele rutiere i cele de
l`rgire a strvzilor.

RUTIER - Nu e un secret pentru nimeni faptul c, din cauza
lucrrilor în execu¼ie pe majoritatea arterelor principale ale
ora¹ului, traficul rutier în capital este extrem de dificil. Se
lucreaz masiv, ora¹ul este un
imens ¹antier, iar edilii par s fi
adoptat proverbul care spune c
„înainte de a ne fi bine, trebuie
s ne fie ru”.
Anul acesta ¹i anul viitor
sunt bogate în proiecte. O parte
din lucrri sunt în diferite stadii
de execu¼ie, unele aproape finalizate, dar altele abia acum vor
începe. De¹i ora¹ul e un imens
¹antier, reprezentan¼ii administra¼iei publice locale spun c
ambuteiaje se produc pentru c
sunt peste 1,2 milioane de ma¹ini pe strzile ora¹ului, de ¹ase
ori mai multe decât în urm cu
10-15 ani, în condi¼iile în care
strzile nu au fost lrgite în
aceast perioad. Numrul de
ma¹ini este mult mai mare dac
sunt luate în calcul ¹i cele care
fac aprovizionarea ora¹ului ¹i

Unde plutim
impozitele
SECTORUL 3 Direc¡ia de Impozite i Taxe Locale a încasat,
de la începutul acestui an,
suma de 139.409.327,52 de
lei. Primuria reamintete cu
plata taxelor i impozitelor
în sectorul 3 se face la cele
trei sedii ale Direc¡iei, din
str. Lucre¡iu Putrucanu nr.
3-5, str. Câmpia Libertu¡ii nr.
36 i str. Sf. Vineri nr. 32. Cei
care stau în acest sector pot
achita impozitele i la oficiile
potale, precum i la agen¡iile
CEC arondate Direc¡iei.

Prima de cusutorie
SECTORUL 3 În 2007, 1.673
de tinere cupluri cusutorite pentru prima oaru au
fucut cerere pentru ob¡inerea sprijinului financiar
pentru întemeierea unei
familii. Dintre acestea, 280
au fost înregistrate numai
în luna octombrie. Dosarul
se depune în maximum 30
de zile calendaristice de la
eliberarea certificatului de
cusutorie, la sediul din str.
Lucre¡iu Putrucanu nr. 3-5.

Consulta¡ii gratuite
SECTORUL 4 P#nu pe 31
decembrie, primuria i Audio-optica oferu determinarea gratuitu a dioptriilor i o
pereche de ochelari gratuitu
pentru to¡i pacien¡ii care vor
cumpura în aceastu perioadu un aparat auditiv. Cei
interesa¡i sunt ruga¡i su se
programeze, în fiecare zi, de
luni pânu vineri, între orele
9.00 i 17.00, la numurul de
telefon 634.67.35, precum
i la sediul cabinetului, din
Ios. Olteni¡ei, nr. 134/136,
bloc MAI, sc. B, parter.

Indiferent de or`, ma[inile formeaz` r#nduri imense la semafoare [i \n intersec]ii
utilitarele (poli¼ie, salvare, pompieri, taxiuri etc). Problemele
s-ar putea rezolva, în parte,
atunci când sistemul de management centralizat al traficului
va fi func¼ional, a declarat Gheorghe Udri¹te, ¹eful Direc¼iei de
infrastructur ¹i servicii publice
din Primria Capitalei.
Pân în martie 2008, vor fi
refcute instala¼iile de semaforizare ¹i vor fi instalate camere
video în peste 100 de intersec¼ii mari din centrul ora¹ului ¹i
zona median, iar managementul circula¼iei se va face dintr-un
centru de comand. Acest centru va identifica ambuteiajele

¹i va lua msurile de deblocare
a traficului. Chiar dac situa¼ia
se va îmbunt¼i, va fi departe
de a fi perfect, întrucât, spun

edilii, pentru c` de la Revolu¼ie
încoace nu s-a fcut mai nimic,
iar acum trebuie recuperat timDana Lascu ||||
pul pierdut.

„Doar” 12 pasaje noi în 2008
PROIECTE În ciuda celor afirmate de edilii capitalei, anul viitor
va fi un calvar pentru oferii bucure teni. Vor începe lucrvrile la
12 pasaje noi, în cele mai aglomerate zone ale ora[ului. În sudul
capitalei se lucreazv la oseaua Olteni£ei, care va avea douv pasaje, unul la intersec£ia cu Calea Vvcvre ti i al doilea la ie irea din
ora . În zona de est se ridicv trei pasaje - pe oseaua Colentina, la
intersec£ia Doamna Ghica, i pe bulevardul Basarabia, iar în vestul
ora ului, încv douv, la Rvzoare i la Eroilor. Zona de nord va fi
cea mai problematicv, pentru cv aici se vor ridica cinci astfel de
construc£ii: unul pe sus, Arcul de Triumf, unul peste str. Barbu Vvcvrescu, douv în zona Pipera, peste calea feratv, i unul pe DN 1.

Numur nou pentru
ajutorul copiilor
SECTORUL 6 Încep#nd cu
luna noiembrie, linia telefonicu gratuitu 0800.800.660,
care func¡ioneazu în cadrul
Direc¡iei Generale de Asisten¡u Socialu i Protec¡ia
Copilului, este completatu cu
un numur nou, 0731.624.849.
La acest numur se poate
suna de luni p#nu vineri,
între orele 19.00 - 8.00,
i non-stop, în weekend.
Linia telefonicu gratuitu este
conceputu ca un instrument
rapid de comunicare i interven¡ie în situa¡ii urgente.

PUBLICITATE

Recital
de chitaru

Mega Image angajeaz`
cu program \ntreg sau program redus

CONCERT - Funda¼ia Rom#n de
Chitar,împreuncuCentrulNa¼ional de Art „Tinerimea Român”,
va prezinta, vineri, la ora 18.00, la
sala de concerte a Centrului, un
concert extraordinar de chitar`.
Concertul \i va avea ca soli[ti pe
tinerii Bogdan Mih`ilescu (15
ani), Cristina Ciortan (16 ani),
Radu V#lcu (18 ani) [i Georgeta
Zamfirescu (20 ani). Ace[ti tineri
au ob]inut importante premii
\n ]ar` [i str`in`tate. Programul
va cuprinde lucr`ri reprezentative din repertoriul clasic de chitar` [i va acoperi patru secole de
A.D. ||||
muzic`.

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

¾
¾
¾
¾

Casieri
V#nz`tori
Lucr`tori Comerciali
Manipulan]i marf`

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

Mai multe informa]ii:
www.chitara.ro
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SECTOARE ||||||||||||||||||||||

La doar 16 ani, Cristina Ciortan este unul dintre cei mai buni chitari[ti

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
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„Istoria calvi]iei
mele”, la C`rture[ti
LITERAR Scriitorul Arnon
Grunberg, cunoscut sub
pseudonimul Marek van der
Jagt, se \nt#lne[te, ast`zi,
de la ora 18.00, cu cititorii bucure[teni, la Libr`ria
C`rture[ti. Cu aceast` ocazie,
olandezul \[i lanseaz`, \n
Rom#nia, romanul „Istoria
calvi]iei mele”, ap`rut \n
2000. Cartea a provocat un
imens scandal în via]a literar` din Olanda, at#t din cauza stilului ironic al autorului,
c#t [i a faptului c` acesta
semnase cu pseudonim.

Travka, \n Clubul
}`ranului

BUCURE{TI HAI-HUI
Mar]i, 6 noiembrie 2007
Show DJ de hip-hop, \n Fabrica
14 ani de Sarmale, la 14 lei
PLATANE - DJ Revolution mixeaz`,
pe 16 noiembrie, \n Clubul Fabrica,
din Bucure[ti. Acesta este cunoscut ca fiind DJ-ul rezident al celei
mai mari emisiuni de hip-hop din
istorie, The World Famous Wake
Up Show. Cu aproximativ 12 milioane de ascult`tori s`pt`m#nal,
Revolution este cel mai popular
DJ de hip-hop din lume, \n showul s`u lans#ndu-se nume cunoscute, ca Xzibit.

Marduk, \n capital`
METALE Dup` am#narea
datelor pentru Balcani din
aceast` toamn`, rockerii
de la Marduk vor sus]ine,
ca headlineri, turneul The
Vanitas Tour 2008 / Balkans, \n ianuarie 2008. |n
Rom#nia, trupa va c#nta la
Cluj-Napoca, pe 7 ianuarie
2008, [i, la doar o zi dup`, la
Bucure[ti, \n Studio Martin.
Pre]ul biletelor [i punctele de
achizi]ie vor fi anun]ate \n
urm`toarele zile.

Lansare Poesis
ACUSTIC Grupul „Poesis”
i-a lansat, ieri, noul album,
intitulat „Babilon”. Materialul discografic este o culutorie
prin timp, spa¡iu [i contiin¡`, fiind creat [i \nregistrat
\n decursul unui an, din
cauz` c` arti[tii grupului,
Marius Ba¡u i Eugen Baboi,
locuiesc, în prezent, \n ]`ri
diferite: unul, în România,
iar celulalt, în Canada. Grupul
„Poesis” s`rb`tore[te 30 de
ani de la \nfiin]are.

Teatru La Scena
ACTORI Piesa „Monged” este
pus` \n scen`, ast`zi, de
la ora 19.30, \n spa]iul „La
Scena”. Premiat` cu Stewart
Parker Award anul trecut,
„Monged” descrie via]a
a trei irlandezi atra[i de
mirajul drogurilor. Bernard
lucreaz` pentru o companie
de asigur`ri, dar vrea s`
devin` scriitor, Ray lucreaz`
\ntr-un bar [i viseaz` s`
ajung` muzician, iar Dave
munce[te \ntr-un [antier,
fiind tentat s` devin` dealer
de droguri.

LIVE Biletele pentru concertul aniversar Sarmalele Reci, din 7
decembrie, au fost puse \n v#nzare la un pre] de 14 lei. Acestea
pot fi cump`rate din magazinele Flanco, Flanco World, Flamingo
Computers, Muzica, Music Shop i Librvriile Libris sau, on-line, de
pe site-ul bilet.ro. Concertul va avea loc la Palatul Na£ional
al Copiilor din Bucure ti, de la ora 20.30, marc#nd 14 ani de
existen]` a trupei. Sarmalele Reci \[i vor promova, cu ocazia
concertului, ultimul album, intitulat „O searv la Operetv” - Best of
Live, cel de-al aselea din discografia forma£iei. Componen]a trupei
a fost actualizat`, ultima oar`, \n var`: Zoltán András (voce), Emil
Viciu (chitarv), Mircea Horvath (clape), Vlady S`teanu (bas) [i Gabi
||||
Dr`gan (tobe).

100 de lei, pentru a-l
vedea pe Joaquin Cortés
Pre]urile biletelor pentru
show-ul sus]inut la
Bucure[ti de spaniolul
Joaquin Cortés pornesc de
la 100 de lei, pentru ultima
categorie, merg#nd p#n` la
350 de lei (categoria I).

ALTERNATIV Trupa Travka
(foto) va concerta, pe 10
noiembrie, de la ora 21.30,
la Clubul }`ranului, de la
Muzeul }`ranului Rom#n.
Forma]ia de rock alternativ
[i-a lansat, recent, cel de-al
doilea album, care poate fi
desc`rcat, gratuit, de pe siteul Radio Lynx. |n mai pu]in
de o s`pt`m#n`, materialul
discografic a fost downloadat
de peste 7.000 de oameni.

DJ-ul american [i-a \nceput
cariera la 13 ani, folosind dou`
platane pr`fuite g`site \n podul
casei [i un mixer construit de bunicul lui. La concertul din Fabrica
mai mixeaz` DJ-ii rom#ni Faibo X
[i Marwan, dar [i DJ Illegal (Germania), Eternia (Canada), prima
femeie MC care va concerta solo,
\n Rom#nia, dar [i MC-ul american Reef The Lost Cause. Pre]ul
||||
unui bilet este de 30 de lei.

Cortés s-a lansat i în cinematografie,
jucând în filmele unor regizori de renume,
ca Pedro Almodovar, Carlos Saura, Manuel
Palacio [i Spike Lee

DANS - Biletele pentru spectacolul de flamenco sus¼inut de
dansatorul-coregraf Joaquin
Cortés, pe 19 decembrie, la
Sala Palatului, au pre¼uri cuprinse între 100 ¹i 350 de lei.
Conform site-ului bilete.ro,
acestea difer` în func¼ie de
locul ocupat în sal, fiind \mp`r]ite \n cinci categorii: 350
de lei (categoria 1), 250 de lei
(categoria 4), 200 de lei (categoria 3), 150 de lei (categoria
4) [i 100 de lei (categoria 5).
Artistul Joaquin Cortés prezint` la Bucure[ti, \n premier` european`, spectacolul de
flamenco „Zapatos Blancos”,
dup` ce, \n iunie anul trecut, a
sus]inut, tot la Sala Palatului,
show-ul „Mi Soledad”, care
s-a jucat cu casa \nchis`. La ora
actual`, coregraful, \n v#rst`
de 38 de ani, este considerat
drept unul dintre cei mai mari
dansatori de flamenco din
lume. De-a lungul carierei, artistul a dansat în fa¼a a peste
12 milioane de oameni, pe 600
de scene diferite, picioarele lui
fiind asigurate pentru suma de
trei milioane de euro.
Bianca St`nescu ||||
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Imagina¡ie, culoare i tehnologie, la Galeria 115
INEDIT - Arta digital a devenit o
component important a artei
contemporane. Noile instrumente revolu¼ioneaz felul în care arti¹tii gândesc ¹i creeaz, astfel c
imagini care nu s-ar fi putut realiza în mod tradi¼ional sunt acum
posibile, prin intermediul interfe¼elor computerizate. Galeria 115
este primul spa¼iu din România
în care sunt expuse opere de art
digital, în forma lor final, ca lucrri imprimate pe pânz. În prezent, galeria gzduie¹te expozi¼ia
„Art: PartTwo”, în cadrul creia
vizitatorii pot admira lucrrile a
91 de arti¹ti din 34 de ¼ri, printre
care: Andrew Council (Anglia),
Archan Nair (India), Jing Zhang
(China), Matei Apostolescu (Ro-

mânia), Pablo Pérez Monforte
(Spania) ¹i Peter Jaworowski (Polonia). Lucrrile acestora sunt realizate cu ajutorul unor tehnologii de ultim or de art-printing,
în edi¼ie limitat de 115 exemplare, cu exclusivitate pentru România, fiind înso¼ite de certificat de
autenticitate.
Anda Dinc` ||||

Informa]ii:
 Adresa: str. Mihai Eminescu
nr. 115
 Telefon: 210.19.69
Program: Mar¡i - Vineri: 10.00
- 20.00; Sâmbutu - Duminicu: 11.00
– 16.00
Web: www.115.ro
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Românii pot ataca expulzarea

Foto: Rompres

Guvernul a anun]at, ieri, c` va suplimenta cu pânv la
30 de persoane numvrul ofi£erilor de poli£ie deta a£i în
Italia i va cere ca ata a£ii de afaceri interne români sv fie
informa£i cu minimum 24 de ore înainte asupra deciziilor
de expulzare.

Ieri, Cioroianu [i-a cerut scuze pentru declara]iile f`cute vineri

Alt` gaf` a lui Cioroianu
DECLARA}IE Ministrul de externe, Adrian Cioroianu, a declarat,
vineri seara, cv vizita recentv în Egipt l-a inspirat în sensul ca statul
român sv cumpere teren în de ertul egiptean, unde „sv-i plaseze”
pe cei care comit infrac£iuni. „Eram ieri pe drumul dintre Alexandria
i Cairo (...) eram cam în plin de ert i mv gândeam dacv nu cumva
am putea cumpvra un teren din de ertul vla egiptean, sv-i plasvm
acolo pe astfel de oameni care ne fac de râs”, a spus Cioroianu.

M~SURI - Ministrul afacerilor
externe, Adrian Cioroianu, a
declarat, ieri, c preocuparea
esen¼ial a ministerului pe care
\l conduce este aceea de a proteja cet¼enii români care muncesc
legal în Italia. {eful diploma]iei
rom#ne a precizat c românii
din Italia pot ataca cu recurs, în
termen de 30 de zile, ordinele
de expulzare. Cioroianu a spus
c românii viza¼i de expulzare
vor beneficia de asisten¼. De
asemenea, autorit¼ile române
au trimis o scrisoare comisarului
european pentru justi¼ie, Franco
Frattini, în care fac o evaluare a
decretului-lege privind siguran¼a public, adoptat de Italia, a
anun¼at, ieri, Cioroianu.
Pe de alt` parte, premierul
C`lin Popescu T`riceanu a convocat, ieri, la Palatul Victoria,
o reuniune de urgen]` pentru
a analiza situa]ia imigran]ilor
rom#ni din Italia. Conform HotNews, [eful Guvernului a de-

clarat c` dore[te stabilirea unor
m`suri de urgen]`, menite s`-i
protejeze pe cet`]enii rom#ni
afla]i la munc` \n Italia, dup` ce
mai mul]i rom#ni au fost ataca]i,
la sf#r[itul s`pt`m#nii trecute, la
Roma. Guvernul va suplimenta,
cu pân la 30 de persoane, numrul ofi¼erilor de poli¼ie deta¹a¼i în Italia ¹i va cere ca ata¹a¼ii
de afaceri interne români s fie
informa¼i cu minimum 24 de
ore înainte asupra deciziilor de
expulzare. Totodat`, Executivul
urm`re[te încurajarea unui sistem de repatriere voluntar.
|n plus, premierul T`riceanu
a anun]at c` se va deplasa,
m#ine, \n Italia, \ntr-o vizit`
oficial`, pentru a discuta cu
autorit`]ile din Peninsul` situa]ia creat` dup` asasinarea, la
periferiile Romei, a unei italience. Poli]ia l-a acuzat pe Nicolae
Romulus Mailat, un rrom din
Rom#nia, de omor calificat [i
Mihaela R`ileanu ||||
jaf.

Salon de Gravuru, la Sibiu

A nins la munte, \n weekend

EXPOZI}IE - Primria din Sibiu gzduie¹te Salonul Interna¼ional de
Gravur Mic. Expozi¼ia cuprinde peste dou mii de lucrri, realizate
de aproape 500 de arti¹ti din toate col¼urile lumii, informeaz` Realitatea TV. Majoritatea gravurilor sunt colaje cu mesaje politice sau
sociale. |n acest an, premiul I a fost acordat unei artiste din Serbia,
iar premiile II ¹i III au fost adjudecate de un suedez ¹i de un olandez.
Salonul de gravur se dore¹te a fi un dialog între arti¹ti de pe toate
continentele, promov#nd tehnicile clasice ale gravurii. Expozi¼ia va
||||
rmâne deschis pân pe 16 noiembrie, iar intrarea este liber.

METEO Stratul de zvpadv depv ea, ieri, patru centimetri în Pasul Tihu£a,
din Mun£ii Bârgvului, care face legvtura între Transilvania i Moldova. De
asemenea, temperaturile au scvzut, \n noaptea de duminic` spre luni,
pânv sub 0oC, anun]` Realitatea TV. Posibilitatea producerii blocajelor
rutiere pe DN 17 - în Pasul Tihu£a - este foarte mare, din cauza lucrvrilor
de reabilitare a drumului. A nins [i în sta£iunile de pe Valea Prahovei,
dar nu semnificativ. Meteorologii anun]` cv temperaturile se men]in
sc`zute în urmvtoarele ore i cv ninsoarea s-ar putea înte£i. Circula£ia se
desfv oarv cu dificultate pe drumurile na£ionale ce traverseazv zonele
||||
montane înalte din jude£ul Harghita, din cauza ninsorilor.

Spectacolul „Tache, Ianke [i Cad#r“, la Constan]a

Muntele vine
la tine!
INI}IATIV~ O caravanu ineditu
se va deplasa în România, din
aceast` lun`, pentru a aduce
Retezatul mai aproape de
oameni. Timp de apte luni,
reprezentan¡ii Administra¡iei
Parcului Na¡ional Retezat i ai
organiza¡iei WWF Programul
Dunure-Carpa¡i România vor
strubate sudul ¡urii, pânu la
Marea Neagru, i vor discuta
despre protec¡ia mediului cu
localnicii, elevii i studen¡ii de
pe traseu.

Despre singur`tate

KANAL D Exist` persoane
care sunt foarte singure.
Exist` oameni care se simt
singuri, de[i sunt permanent
\nconjura]i de amici, prieteni,
colegi. Ce \nseamn`, de fapt,
singur`tatea? Cum ajung unii
oameni s` fie singuri? Aceste
probleme vor fi tratate la
„D-Diminea]`”, \n edi]ia de
m#ine, de la ora 8.00.

Festival
de Marionete
GALA}I Optsprezece trupe
din România, Bulgaria,
Republica Moldova i Fran¡a
vor prezenta spectacole în
cadrul celei de a XV-a edi¡ii
a Festivalului Interna¡ional
de Marionete „Gulliver”,
care a început, ieri, la Gala¡i,
anun]` Mediafax. Timp de
cinci zile, copiii i purin¡ii vor
putea urmuri un numur de 21
de spectacole.

PUBLICITATE

MOTOR INVESTULETINUL
finan]eaz` doar cu
CHEVROLET AVEO
Avans - 1820 euro
Rata/lun` - 165 euro

B

OPEL CORSA
Avans - 2100 euro
Rata/lun` - 190 euro

RENAULT CLIO
Avans - 1730 euro
Rata/lun` - 158 euro

PUBLICITATE

RENAULT MEGANE
Avans - 2650 euro
Rata/lun` - 240 euro

DACIA LOGAN
Avans - 1620 euro
Rata/lun` - 135 euro
OPEL ASTRA
Avans - 2480 euro
Rata/lun` - 224 euro

Fotografii: Mediafax

TEATRU Actorii Gheorghe Dinic`, Radu Beligan [i Marin Moraru au jucat, duminic`, \n spectacolul Teatrului

5

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

 Avans 20%
din valoarea ma[inii

APROBARE PE LOC

MOTOR INVEST

Na]ional Bucure[ti „Take, Ianke [i Cad#r”, la sala Casei
||||
de Cultur` a Sindicatelor din Constan]a.

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

6

INTERNA}IONAL

www.compact.info.ro

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

{eful mafiei
siciliene, arestat

Mar]i, 6 noiembrie 2007

Produc]ie cinematografic` la \n`l]ime

ITALIA Salvatore Lo Piccolo,
considerat capul mafiei din
Sicilia, a fost arestat, ieri,
\n apropiere de Palermo,
\n urma unei interven]ii \n
for]` a poli]iei italiene. Odatu cu el, au fost aresta¡i fiul
lui i al¡i doi lideri mafio]i,
afla]i pe lista celor mai
cuuta¡i infractori din Italia.
Mafiotul, care conduce Cosa
Nostra de anul trecut, a fost
vânat de poli¡ie vreme de 20
de ani.

Violen]a de la TV
cre[te agresivitatea
b`ie]ilor
SUA Buie¡ii cu vârste cuprinse
între 2 i 5 ani care se uitu la
desene animate sau sporturi
violente la televizor prezintu
mai multe riscuri de a fi
agresivi sau neascultutori
atunci când cresc, este concluzia unui studiu publicat,
ieri, în ziarul medical „Pediatrics”. Conform studiului,
buie¡ii sunt mai sensibili la
acest tip de influen¡u decât
fetele.

Olimpic, nume
\n vog` la chinezi
BEIJING G`zduirea Jocurilor
Olimpice din 2008 este un
motiv de m#ndrie pentru
chinezi, mul]i ajung#nd
s`-[i numeasc` bebelu[ii
„Olimpic”. Conform „Beijing
Daily”, din 2000, c#nd s-a
aflat numele ]`rii care va
organiza Jocurile Olimpice,
[i p#n` \n prezent, 3.491 de
copii n`scu]i \n China au fost
boteza]i „Aoyun” (Olimpic).
Majoritatea sunt b`ie]i [i
doar [ase dintre ei tr`iesc \n
Beijing.

Foto: Mediafax

Timbru
cu Steve Irwin

CANBERRA Un timbru
\nf`]i[#ndu-l pe celebrul
realizator de televiziune
Steve Irwin, care a murit în
urmu cu un an, în timp ce
fucea scufunduri pentru un
documentar, a fost lansat,
ieri, pe pia¡u, de pota australianu. Timbrul, în valoare
de 46 de cen¡i americani, \l
\nf`]i[eaz` pe „V#n`torul de
crocodili” al`turi de fiica sa,
Bindi, de fiul s`u, Bob, [i de
un [arpe.

A dat cu banul
pentru stabilirea
sentin]ei
WASHINGTON Un magistrat
din SUA [i-a pierdut slujba,
dup` ce a decis custodia
unui copil arunc#nd cu
banul. Judec`torul James Michael Shull a fost
reclamat chiar de p`rin]ii
copilului. Judec`torul a
recunoscut c` s-a folosit
de aceast` metod` \n sala
de judecat`, declar#nd c`
a recurs la aceast` metod`
pentru a-i determina pe
p`rin]i s`-[i rezolve singuri
ne\n]elegerile.

CHINA Peste 1.000 de oameni, apar]in#nd mai multor grupuri etnice, s-au adunat, ieri, \n ora[ul chinez Lijiang, provincia Yunnan, pentru a lua parte la
film`rile pentru „Impression Lijiang”, film realizat
de regizorul chinez Zhang Yimou. „Impression Liji-

ang” este filmul care cuprinde cadrele realizate la
cea mai mare altitudine, 5.596 de metri. Regizorul
Zhang Yimou preg`te[te, \n paralel, ceremonia
de deschidere a Jocurilor Olimpice din 2008, de la
||||
Beijing.

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

80%

din popula]ie,
dispus` s`-[i schimbe
modul de via]`
pentru a combate
\nc`lzirea global`

Patru din cinci oameni sus]in c` sunt preg`ti]i
s` fac` sacrificii personale, pentru a rezolva
problema încvlzirii globale, conform unui
sondaj realizat \n 21 de ]`ri.
Sursa: Mediafax

Dispar pe[tii
de ap` dulce?
EUROPA - Peste o treime dintre
speciile de pe[ti de ap` dulce
care tr`iesc \n Europa sunt \n
pericol de dispari]ie, arat` un raport al World Conservation Union, citat de NationalGeographic.
com. De vin` sunt pescuitul excesiv, poluarea [i barajele care duc
la separarea r#urilor.
Dintre cele 522 de specii de
pe[ti de ap` dulce care tr`iesc pe
continent, aproximativ 200 sunt
amenin]ate serios cu dispari]ia,
\n vreme ce 12 specii au disp`rut
deja, \n ultimul secol, ca urmare
a dezvolt`rii care a avut un impact devastator asupra mediului.
Raportul atrage aten]ia c`
ariile care se confrunt` cu cea
mai mare rat` de amenin]are
sau dispari]ie sunt bazinele de
v`rsare ale Dun`rii, Nistrul,
Niprul, Volga, Ural, Peninsula
Balcanic` [i zona de sud-vest a
||||
Spaniei.

Turnul din Pisa, detronat
BERLIN Clopotni]a unei biserici
germane, construit` \n secolul
XIII, a intrat \n Cartea Recordurilor, detron#nd Turnul din Pisa la
categoria cea mai \nclinat` cl`dire
din lume. |n timp ce Turnul din
Pisa este \nclinat la un unghi de
3,97 de grade, clopotni]a bisericii
(foto) din satul Suurhusen este
||||
\nclinat` la 5,19 grade.

|nc` 29 de centrale
nucleare sunt \n construc]ie
Grupul ]`rilor care folosesc energia nuclear` se m`re[te,
noteaz` publica]ia polonez` „Gazeta Wybircza”, citat`
de HotNews.ro. |n lume se construiesc, \n prezent, 29 de
centrale nuclearo-electrice.
VAR{OVIA - Dup` catastrofa de
la Cernob#l, din 1986, mai multe ]`ri, printre care [i Polonia,
au oprit construirea centralelor
electrice nucleare. |n prezent,
prognozele dezvolt`rii acestei
ramuri sunt excelente, relateaz`
„Gazeta Wybircza”. Cre[terea
pre]ului la c`rbune [i gaz, dar
[i teama de \nc`lzirea global`,
provocat` de emisiile de bioxid
de carbon, fac ca sus]in`torii
energiei nucleare s` poat` vorbi
de un succes.

442 de reactoare \n lume
Pe mapamond func]ioneaz`,
\n prezent, 442 reactoare,
cu o putere de 370 gigawa]i.
Asia resimte cel mai mult nevoia de energie, motiv pentru care
acolo vor lua na[tere cele mai
multe centrale (aproximativ 15,
cu 29 reactoare \n construc]ie).
De cea mai mult` energie au

nevoie cei doi colo[i asiatici,
China [i India.
|n India, unde doar 3% din
energie provine din atom, vor fi
create [apte noi reactoare, care
\n 2022 vor produce 10% din
energie, iar \n 2052 aproximativ
26%. {i \n China se construiesc
patru noi reactoare.
{i Europa cunoa[te o
rena[tere a energeticii nucleare.
|n Fran]a, unde deja 78% din
energia electric` este produs` \n
centralele nucleare, va fi pus \n
func]iune, peste c#]iva ani, un
nou reactor, la Flamanville, \n
Normandia. Anul trecut, Bulgaria a solu]ionat licita]ia pentru
construirea centralei atomoelectrice la Belene.
Slovacii construiesc dou`
blocuri noi la Mochovce. Ele se
al`tur` celorlalte dou`, construite \n anii ‘80.
|n grupul statelor atomi-

Energia nuclear`, recomandat`
de Parlamentul European
BRUXELLES |n urm` cu dou` s`pt`m#ni, Parlamentul European a
recomandat dezvoltarea energeticii nucleare \n \ntreaga Uniune
European`. |n Europa Central`, doar Polonia [i Austria au r`mas
f`r` centrale atomice. Chiar [i a[a, \n Polonia se vehiculeaz` ideea
punerii \n func]iune a unei centrale atomo-electrice \n anul 2023.

Aceast` central` asigur` 40% din necesarul ora[ului New York
ce inten]ioneaz` s` intre [i
belaru[ii. Construc]ia unei centrale electrice va \ncepe \n 2009.
{i Ungaria are \n plan construirea unei noi centrale.
SUA, fost` mare putere energetic` nuclear` - pe teritoriul
ei func]ion#nd 103 centrale
atomo-electrice - au mai \ncetinit activitatea \n acest domeniu. Produc`torul de reactoare
din SUA - firma Westinghouse,
apar]in#nd aproape \n totalitate
de firma japonez` Toshiba - nu
a mai c#[tigat de mult o licita]ie

\n Europa. Totu[i, conform HotNews.ro, vor fi instalate 30 de
noi reactoare.
|n Rusia func]ioneaz` 31
de reactoare, [apte fiind \n
construc]ie. Ru[ii construiesc
centrale [i \n Bulgaria, dar [i \n
India sau China. Cel mai celebru
proiect este, \ns`, centrala electric` din Busher, \n Iran. Mul]i
exper]i se tem c` iranienii ar putea \ncerca s` foloseasc` aceast`
central` pentru producerea armei nucleare.
Anca Petrache ||||

Investi]ia din Rom#nia,
peste dou` miliarde de euro
BUCURE{TI |n Rom#nia, 18% din energie provine din centralele
nucleare. |n 2015 se va \ncheia construc]ia a dou` noi reactoare la
centrala electric` de la Cernavod`. Aceast` central` atomo-electric`
va avea, \n total, patru reactoare. Investi]ia va costa 2,2 miliarde
euro. Potrivit premierului C`lin Popescu T`riceanu, dup` 2015, \n
Rom#nia se va mai construi o central` electric` nuclear`.
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3,34 LEI

2,31 LEI

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

4,81 LEI 1 franc elve]ian
1,32 LEI 1 dolar canadian
0,20 LEI 1 gram de aur

2,00 LEI
2,48 LEI
59,69 LEI

Rom#nii nu [tiu c#t \i cost`
apelurile telefonice
Utilizatorii de telefonie
fix` [i mobil` din Rom#nia
au un nivel sc`zut de
informare cu privire la
tarifele pe care le pl`tesc
operatorului pentru astfel
de servicii.
SONDAJ - O mare parte dintre
clien]ii operatorilor de telefonie fix` [i mobil` din Rom#nia
r`spund incorect la cele mai
simple \ntreb`ri legate de tarifele pe care le pl`tesc, informeaz`
Autoritatea Na¼ional pentru
Reglementare în Comunica¼ii ¹i
Tehnologia Informa¼iei (ANRCTI), printr-un comunicat remis
redac]iei „Compact”.
Rom#nii au o percep]ie
gre[it` despre c#t de ieftine
sau de scumpe sunt serviciile
unele \n compara]ie cu altele.
Astfel, una dintre concluziile
studiului a fost c` utilizatorii
sunt \n imposibilitatea de a face
alegeri ra]ionale \ntre furnizorii
[i ofertele de pe pia]`, se arat`

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

5,7%
infla]ia prognozat`
pentru sf#r[itul anului

Facturile telefonice ne pot aduce, de multe ori, surprize nepl`cute
\n comunicatul ANRCTI. Dintre
cei 405 de utilizatori de telefonie mobil` intervieva]i, 231 au
afirmat c` [tiu exact c#t pl`tesc.
Dintre ace[tia, 179 de persoane, adic` peste 77%, au indicat

un pre] incorect, mai mic dec#t
suma pe care o pl`tesc de fapt.
|n jur de 30% dintre cei 379
de utilizatori de telefonie fix` intervieva]i au recunoscut c` de]in
foarte pu]ine informa]ii sau

Rom#nii, cei mai mul]i
vizitatori ai Bulgariei
VACAN}E Dintre turi[tii str`ini care au vizitat Bulgaria, \n primele nou` luni ale anului, cei mai numero[i
au fost rom#nii, relev` presa bulgar`, citat` de
Mediafax. |n jur de 1,3 milioane de vizitatori pleca]i
de pe plaiurile mioritice au ajuns la vecinii de la
sud, cu 40% mai mul]i fa]` de acela[i interval din
2006. Jum`tate dintre ace[ti turi[ti au fost, \ns`, \n
tranzit spre Grecia. Circa 600.000 de persoane dintre
vizitatorii rom#ni ai Bulgariei [i-au petrecut oficial
||||
vacan]a \n ]ara vecin`.

Banca Na]ional` [i-a revizuit
\n sus prognoza pentru rata
infla]iei la sf#r[itul anului,
la 5,7%. |n luna august, rata
infla]iei prognozat` de BNR
era de 3,9%.
Sursa: Mediafax
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BANCA
1. CEC
2. Banca
Transilvania

PRODUS

Credit auto noi
Credit auto
Daewoo nou Formula BT
3. Firenze Bank Auto Expres

4. Banca
Transilvania
5. BRD

DAE

RATA
RATA
DOB^NZII LUNAR~

GRAD
MAXIM DE
|NDATORARE

8,69%
10,86%

8,00%
9,50%

145,59 euro
155,28 euro

65%
70%

11,64%

7,50%

172,44 euro

30%

Credit auto nou
12,55%
de la dealeri Formula BT
Credit auto pentru 13,41%
ma[ini noi Dacia,
Renault, Nissan

10,75%

163,61 euro

70%

10,90%

169,62 euro

70%

Credite auto pentru achizi]ie automobil: moneda – euro; pre]ul ma[inii – 12.000
de euro; valoarea avansului – zero; perioada de rambursare – 10 ani; tipul ma[inii
– nou`.
DAE = costul total al creditului (dob#nd` + comisioane)
Surs`: www.finzoom.ro

PUBLICITATE

Benzinarii
urc` pre]urile
SCUMPIRI Rompetrol a
majorat, ieri, pre¡urile carburan¡ilor comercializa¡i în
sta¡iile proprii de distribu¡ie
cu trei bani pe litru, iar noile
tarife sunt valabile pentru
perioada 5-11 noiembrie. De
asemenea, Lukoil România a
anun]at o cre[tere a pre]ului
benzinei [i motorinei cu ase
bani pe litru.

Tarife peste
tarife

Importatorul
Mercedes Benz ia
numele ma[inii

INCONVENIENTE Clientul de
telefonie fix` trebuie s` ]in`
minte o multitudine de tarife, pentru a-[i face o idee de
valoarea facturii. ANRCTI d`
exemplu un operator de telefonie fix` care practic` opt
pre]uri pentru apelurile de
voce \n Rom#nia, \n func]ie
de distan]`, destina]ie [i
interval orar. Cam la fel se
prezint` situa]ia \n cazul
telefoniei mobile. Conform
ANRCTI, un operator are [apte
planuri tarifare la serviciile de voce pentru cartelele
prepl`tite, fiecare plan
con]in#nd \ntre 4 [i 6 tarife
pentru apelurile na]ionale.

ALINIERE Importatorul
autorizat al murcii Mercedes Benz, DaimlerChrysler Automotive România,
i-a schimbat denumirea în
Mercedes-Benz România, ca
urmare a deciziei ac¡ionarilor de a modifica titulatura
diviziei producutoare de autoturisme a grupului Daimler
în Mercedes-Benz Cars.

deloc despre pre]urile [i oferta
furnizorului. Mai mult, peste
50% dintre ei nu [tiu mai nimic
sau chiar nimic despre ofertele
celorlal]i furnizori de pe pia]`.
Otilia Cristea ||||

Sediu nou SNSPA
de 14 milioane €
INVESTI}IE Icoala Na¡ionalu
de Studii Politice i Administrative (SNSPA) va organiza,
luna viitoare, o licita¡ie
deschisu pentru selectarea unei companii care su
construiascu un nou sediu
al institu¡iei de învu¡umânt.
Lucrurile sunt estimate la
aproximativ 14,28 milioane
de euro [i ar urma s` dureze
\n jur de 18 luni.
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|ncepe Turneul
Campioanelor

M`mica a c#[tigat al [aptelea maraton
SUCCES Atleta britanicu Paula Radcli¬e s`rb`tore[te al`turi de fiica
sa, Isla, dup` victoria de duminic`, \n maratonul de la New York.
Radcli¬e, care s-a mai impus la New York în 2004, a fost cronometratu cu timpul de douu ore, 23 de minute i nouu secunde. Paula
Radcli¬e a câtigat toate cele apte maratoane pe care le-a terminat
în carieru, iar la Jocurile Olimpice de la Atena, din 2004, a abandonat.

PE SCURT ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bornescu nu las`
FC Bra[ov men]ine
Universitatea Craiova distan]a
FIDEL Portarul Mircea Bornescu
a declarat, pentru un post de
radio din Craiova, cu nu va pleca
în aceastu iarnu de la Universitatea. „A vrea su se termine
odatu cu supozi¡iile cu voi pleca
în aceastu iarnu de la Itiin]a.
Aproape suptumânal sunt
transferat, însu eu nu am oferte.
Probabil, peste câ¡iva ani voi
avea i eu ansa su plec afaru,
însu numai dacu va fi o ofertu
avantajoasu i pentru mine, i
pentru club”, a spus Bornescu.
PUBLICITATE

DIVIZIA B Liderul Seriei I din
liga secund`, FC Bra[ov, a
ob]inut o nou` victorie, ieri, la
Boto[ani, scor 3-1. Pentru echipa
lui R`zvan Lucescu au marcat
Hadnagy (21’ [i 59’) [i Ilye[ (50’).
Golul echipei din Botoani a
fost înscris de Cornea (54’). |n
urma acestui rezultat, cont#nd
pentru etapa a 13-a, FC Braov
conduce detaat în Seria I, cu 34
de puncte, fiind urmatu de CS
Otopeni, cu 26 de puncte, i de
FC Botoani, cu 24 de puncte.

TENIS - Crema tenisului feminin
va \nc#nta publicul din Madrid,
ora[ care g`zduie[te Turneul Campioanelor, \ncep#nd de
ast`zi [i p#n` duminic`. Dintre
cele opt juc`toare prezente \n
capitala Spaniei, trei sunt foste
c#[tig`toare ale turneului (Justine Henin - foto, Serena Williams
[i Maria {arapova), \ns` favorit` este belgianca Henin, care
\ncearc` s`-[i apere titlul ob]inut
anul trecut.

Transmis de Eurosport
Premiile pentru acest turneu
sunt \n valoare de trei milioane de dolari, finalista urm#nd
a primi 500.000 de dolari, iar
c#[tig`toarea, dublu. Cele opt
sportive au fost \mp`r]ite \n
dou` grupe (galben` [i ro[ie, \n
onoarea ]`rii gazd`, Spania, al
c`rei drapel are aceste culori),
fiecare urm#nd a juca \mpotriva celorlalte trei tenismene din
grup`.
Primele dou` clasate \n fiecare grup`, la finalul meciurilor din

aceast` faz`, vor
avansa \n semifinale (se joac`
s#mb`t`), iar
c#[ti g` toarele semifinalelor vor
juca, duminic`, finala
competi]iei.
Turneul va fi
transmis, \n fiecare zi, \n direct, de
Eurosport.

Foto: Graphic News

Foto: Mediafax

Madridul g`zduie[te de ast`zi cele
mai bune opt tenismene din lume,
care se vor lupta pentru premiul cel
mare, \n valoare de 1.000.000 de
dolari.

Ciprian Voiculescu ||||

TURNEUL CAMPIOANELOR - MADRID 2007
GRUPA GALBEN~
GRUPA RO{IE
Justine Henin
Jelena Jankovici
Serena Williams
Anna {akveda]e

(Belgia)
(Serbia)
(SUA)
(Rusia)

Svetlana Kuzne]ova
Ana Ivanovici
Maria {arapova
Daniela Hantuchova

(Rusia)
(Serbia)
(Rusia)
(Slovacia)
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„Steaua e neputincioas`”

Mazilu, dispus s`
p`r`seasc` Rapidul
REAC}IE Atacantul Ionu¡
Mazilu a declarat, ieri, cu
este dispus su plece, dacu
nu mai este nevoie de
serviciile sale la gruparea
giuleteanu. „Dacu se consideru cu fac treabu, rumân.
Dacu nu mai e nevoie de
mine, nu e nicio problemu,
plec”, a spus Mazilu. George
Copos [i Mircea Rednic au
fost nemul]umi]i de atacul
echipei la meciul cu Unirea
Urziceni, ei critic#ndu-le dur
pe cele dou` v#rfuri folosite, Mazilu [i Burdujan.

|nvins` la Timi[oara,
forma]ia din Ghencea
joac` m#ine (ora 21.45, \n
direct, la Pro TV) \mpotriva
Sevillei, \n grupa H a
Ligii Campionilor. Fostele
glorii Duckadam [i Ienei
sunt scepticie cu privire
la obiectivele echipei, dar
sper` \ntr-un meci bun cu
spaniolii.

Idee marca Blatter

Foto: Rompres

SCEPTICE - Dup` ce Steaua a
pierdut la Timi[oara, patronul
a p`rut resemnat, spun#nd c`
n-are ce s` le repro[eze, pentru
c` aceasta este valoarea lor, iar
Helmuth Duckadam [i Emeric
Ienei au creionat \n termeni nelaudativi jocul echipei.
„Când ajungi s te bucuri c
Goian ¹i Rada urc în atac ca s
dea gol, e clar c e o mare problem. Nu ¹tiu ce se mai poate
salva, singurul lucru ar fi o victorie cu Slavia ¹i cu pu¼in ¹ans
s ne calificm în primvara european, în Cupa UEFA”, a spus
Duckadam. El a men¼ionat c
este sceptic în privin¼a parcursului din campionat [i a precizat c
nu are mari speran¼e în privin¼a
rezultatului din meciul cu Sevil-
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L`c`tu[ va trebui s` se descurce \n fa]a Sevillei tot cu Ovidiu Petre sau Croitoru
la: „Dup ce am vzut meciul
Sevillei cu Real Madrid, dup ce
am vzut Steaua neputincioas
la Timi¹oara, mi-e greu s cred
într-un rezultat bun”.
Ienei, curtat, la fel ca Duckadam, de Steaua, pentru a ocupa
o func]ie la club, a fost un pic

mai bl#nd: „Nu pot spune c
sunt total dezamgit, la Steaua
multe lucruri trebuie puse la
punct în privin¼a jocului. Dac
se refac juctorii accidenta¼i ¹i
se aduc ¹i al¼ii de valoare, care
s dea un plus, atunci Steaua va avea alt valoare”. P#n`

c#nd se deschide perioada de
transfer`ri, Steaua are m#ine
de \nfruntat FC Sevilla, meci
pentru care Gigi Becali a promis
c#te 30.000 de euro la victorie,
aceea[i sum` pe care o pusese
\n joc la meciul din Spania. Ci-

prian Voiculescu ||||

AZI |N LIGA CAMPIONILOR
GRUPA A

Va arbitra Herbert Fandel
BRIGAD~ Partida dintre Steaua [i FC Sevilla a fost \ncredin]at` de
UEFA unei brig`zi germane, cu Herbert Fandel la centru. Fandel a
mai arbitrat în România meciul Rapid - Dinamo, scor 3-0, din 13
aprilie 2006, dar [i meciul România - Italia, scor 0-2, din martie
2001, contând pentru preliminariile CM 2002.

Liverpool - Be[ikta[
FC Porto - Marseille
Valencia - Rosenborg
Schalke - Chelsea

GRUPA C

Lotul Sevillei
COMPONEN}~ Manolo Jimenez, antrenorul spaniolilor, va veni la
Bucure[ti cu urm`torii juc`tori: Palop, De Sanctis - portari, Boulahrouz, Daniel Alves, Dragutinovici, Ortiz Toribio „Lolo”, Mosquera,
Hinkel - funda i, Marti, Renato, Poulsen, Keita, De Mul, Capel, Jesus
Navas, Adriano - mijloca i, Luis Fabiano, Kanoute, Kone - atacan£i.
Atacan£ii Kerjakov i Chevanton nu au fost inclu i în lot, în timp ce
Javi Navarro, Escude, Maresca, Duda, Crespo i Fazio sunt accidenta£i.

Lazio - Werder Bremen
Olympiakos - Real Madrid

GRUPA D
Celtic - Benfica
{ahtior - AC Milan
Pro TV
|nregistrarea meciului Olympiakos – Real Madrid va fi difuzat`, la
ora 0.00, de Sport.ro.

Schumi revine la volan, dar nu \n Formula 1

Foto: Mediafax

PILOT - Michael Schumacher,
septuplul campion mondial,
se afl` din nou \n aten]ia presei, despre el vehicul#ndu-se
informa]ia c` ar putea reveni,
ca pilot, \n Marele Circ.
Totul a pornit de la declara¼iile acordate cotidianului
„Bild” de Patrick Head, unul
dintre responsabilii echipei
Williams, care le-a sugerat celor de la McLaren c ar trebui
s î¹i asigure serviciile germanului. „Michael este înc în
form ¹i cred c se plictise¹te
în paddock”, a spus Head, care
\l vede pe Schumi un excelent
\nlocuitor la McLaren al lui
Fernando Alonso. Cum Michael are cu totul alte preocup`ri
dec#t s` r`spund` zvonurilor,
reac]ia a venit din partea agentului s`u, Willi Weber: „Este
total absurd ¹i aberant. Mi-

Michael n-are de g#nd s` revin` ca pilot \n

Formula 1, prefer#nd s` se relaxeze juc#nd fotbal

TF 1

GRUPA B

chael are contract cu Ferrari,
el are un post acolo ¹i îi place.
Ferrari este partenerul nostru
de viitor. Ti dac l-ar tenta s
piloteze din nou, ceea ce nu se
va \nt#mpla, Ferrari ar fi echipa cu care am discuta”.
Totu[i, Michael se va urca
din nou la volan, de data
aceasta al unuia de raliu, pe 16
decembrie, cu ocazia Cursei
Campionilor. La acea dat`, pe
stadionul „Wembley”, Schumi
va fi coechipier cu Sebastian
Vettel, \n competi]ia care include dou probe eliminatorii,
una individual ¹i una pe echipe (Nations Cup). La edi¼ia din
acest an a Cursei Campionilor
¹i-au mai confirmat participarea David Coulthard, Jenson
Button, Heikki Kovalainen ¹i
Marcus Gronholm, dublu cam||||
pion mondial de raliuri.

Sunt bucuros cv Sebastian va fi coechipierul
meu. Îl cunosc încv de când era copil. I-am
înmânat trofeul la o competi£ie de carturi i îmi
aduc aminte cv am fost impresionat de calitv£ile
sale de pilot. Sunt sigur cv ne vom sim£i bine la
Cursa Campionilor
Michael Schumacher

PUBLICITATE

ANTRENORI Pre[edintele
FIFA, Sepp Blatter, dore[te
ca echipele de fotbal s` \[i
schimbe antrenorii doar
\n perioada de transfer`ri
[i va propune acest lucru
\n urm`torul congres FIFA.
„Vom \ncerca s` extindem
regula valabil` pentru
fotbali[ti [i la antrenori”,
a spus el, \ntrebat fiind
cum comenteaz` recentele
numiri ale lui Juande Ramos
la Tottenham [i Ronald
Koeman la Valencia.

Patru meciuri din
Cup`, la Antena 1
PROGRAM Ieri s-a stabilit
programul optimilor de
finalu ale Cupei României, care se vor disputa pe
5 i 6 decembrie. Partida
S`n`tatea Cluj – Dinamo se
va juca pe 5 decembrie de
la ora 16.15, \n aceea[i zi,
dar de la ora 20.30, urm#nd
a se juca Urziceni – Steaua
(ambele transmise de Antena 1). Tot pe 5 decembrie
se joac` meciurile Jiul – CFR
Cluj, Mioveni – Ceahl`ul,
„U” Cluj – Pandurii [i Gloria
Buz`u – Poli Timi[oara.
Pe 6 decembrie, Antena 1
va transmite meciurile FC
Bra[ov – O]elul (ora 16.15) [i
Poli Ia[i – Rapid (ora 20.30).
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|nving`tori la
Ceremonia de decernare a premiilor „World Music Awards
2007” a avut loc, duminicv sear`, la Monte Carlo. Printre
marii câ tigvtori ai serii s-au numvrat Mika, Celine Dion,
Akon, Rihanna i Avril Lavige, relateazv AFP.

Forma]ia Boyzone se reune[te
Celebra trup` irlandez` BOYZONE se reune[te, dup` o pauz` de opt
ani, pentru a sus]ine, \n septembrie, un concert de binefacere. Dup`
Take That [i Spice Girls, a venit r#ndul celor de la Boyzone s` c#nte din
nou \mpreun`, pentru sus]inerea campaniei antiSIDA, din Africa. Se
estimeaz` c` trupa va c#[tiga aproximativ 10 milioane de dolari.

PE SCURT |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milla Jovovich a nuscut o feti¡u
Actri]a [i topmodelul MILLA JOVOVICH a n`scut,
s#mb`t`, o feti]` perfect s`n`toas`, pe care
a numit-o Ever [i care c#nt`rea la na[tere trei
kilograme [i jum`tate. Acesta este primul copil al
Millei \mpreun` cu logodnicul ei, produc`torul [i
regizorul englez Paul Anderson. |n ultimele patru
luni de sarcin`, vedeta s-a \ngr`[at cu mai bine
de 35 de kilograme.


Daniel Craig, pasionat
de jocurile pe calculator
DANIEL CRAIG, vedeta filmului „Casino Royale”, este pasionat de
jocuri video i a declarat cu este încântat su se joace atunci când
are timp, dei prietena sa nu este de acord cu acest obicei, informeazu site-ul Female First. Joc jocuri video. Îmi plac mai ales jocurile care au o poveste foarte bine elaboratu”, a declarat actorul,
care însu nu poate juca foarte mult timp jocuri violente.


Daniel Buzdugan, Mo[ Cr`ciun de ocazie
DANIEL BUZDUGAN a fost, al`turi de colegul s`u,
Mihai Morar, gazda petrecerii prilejuite de lansarea berii Tuborg Christmas Brew. Pentru a fi \n
spiritul serii, vedeta s-a costumat \n Mo[ Cr`ciun
\ntre]in#nd atmosfera de petrecere [i invit#ndu-i pe cei prezen]i s` participe la concursuri [i
s` danseze p#n` \n zori.


Horia Brenciu îi lanseazu primul album
HORIA BRENCIU se pregutete su lanseze, la începutul anului viitor,
primul suu album de muzicu, realizat în colaborare cu MediaPro Music.
Materialul discografic va cuprinde 11 melodii compuse de Cristi Cre¡u,
chitaristul trupei HB orchestra, Horia Brenciu contribuind, de asemenea, cu sugestii. Albumul muzical va con¡ine piese originale, definite
de genuri muzicale precum funk i soul.


Silvia Stanciu, student` la Actorie
SILVIA STANCIU, componenta trupei Etno, s-a
g#ndit s` fac` un pas important \n cariera sa. Solista a devenit de cur#nd student` la Facultatea
de Actorie, clasa actorului Virgil Og`[anu. Silvia
se afl` la a doua facultate, \n urm` cu ceva timp
absolvind ASE-ul, sec]ia Management economic.
Anul trecut , Silvia [i-a etalat calit`]ile actorice[ti
\ntr-un rol episodic, \n serialul difuzat de Antena
1, „Martor f`r` voie”.


Posh Beckham, sfutuitu su se îngrae
VICTORIA BECKHAM, celebru pentru silueta sa extrem de sub¡ire,
a fost sfutuitu su se îngrae pentru a face fa¡u coregrafiilor dificile
incluse în turneul de revenire al trupei Spice Girls, care va debuta
pe 2 decembrie, informeazu thisislondon.co.uk. Vedeta în vârstu de
33 de ani îi men¡ine talia de 58 de centimetri cu o dietu formatu
din pete fiert în aburi i boabe de soia.

Rihanna a fvcut un
show de excep£ie pe
scena de la Monte Carlo

SUCCES - Solistul britanic
Mika a avut o sear triumfal la premiile „World Music
Awards 2007”. Cântre¼ul a plecat acas cu nu mai pu¼in de
patru trofee, printre care „Cel
mai bine vândut artist debutant”, unde a învins-o
pe Amy Winehouse, ¹i
„Cel mai bine vândut
solist britanic”. Din
nefericire, problemele de sntate
l-au împiedicat pe
Mika s cânte la ceremonie, informeaz
site-ul Ananova.
Cu o ascensiune spectaculoas în topurile de specialitate, solistul de culoare
Akon a fost recompensat
cu trei trofee, pentru
„Cel mai bine vândut
artist R&B”, „Cel mai
bun artist de internet” ¹i „Cel mai
bine vândut solist
african”. Rihanna
a fost recompensat cu premiul
pentru
„Cea
mai bine vândut artist

pop”, în timp ce solista canadian Avril Lavigne a fost desemnat „Cântrea¼a de muzic pop/
rock cu cele mai mari vânzri”.
Celine Dion ¹i cântrea¼a
R&B Patti LaBelle au fost recompensate cu un premiu special pentru întreaga carier.
Celine, în vârst de 39 de ani,
a primit premiul „Legend” pentru „contribu¼ia excep¼ional la
dezvoltarea industriei muzicale din mâinile prin¼ului Albert
Iulia Roman ||||
al II-lea.

Akon, mândru de performan£a sa

Kylie Minogue i-a
anulat turneul mondial
PROBLEME - Cântrea¼a australian Kylie Minogue ¹i-a anulat
turneul mondial pe care urma
s-l înceap în vara anului viitor.
Diva a hot`r#t c` nu va mai da reprezenta¼ii prea curând, dup ce
medicii ¹i-au exprimat temerile
în legtur cu starea snt¼ii ei,
informeaz dailymail.co.uk.
Solista în vârst de 39 de ani,
care, în urm cu câteva luni, a
aflat c a învins cancerul la sân
cu care a fost diagnosticat în

2005, plnuia s discute detaliile
despre concert cu William Baker,
consilierul su personal. Îns, la
sfâr¹itul sptmânii trecute, Minogue a declarat c a fost nevoit
s anuleze turneul la sfatul medicilor si.
„Este prea devreme. Nu pot începe un turneu anul viitor. Mi se
rupe inima, pentru c astfel am
devenit celebr, datorit turneelor”, a mrturisit, dezam`git`,
I.R. ||||
Kylie Minogue.

Propria re¡ea de socializare
INTERNET Kylie Minogue i-a lansat propria re£ea de socializare,
KylieKonnect, pentru a facilita comunicarea între fanii svi. Astfel,
pe site-ul KylieKonnect admiratorii vedetei vor putea sv î i creeze profiluri personalizate, sv publice imagini i sv fie la curent
cu cele mai recente evenimente din via£a vedetei.

4 Kids reprezint` Rom#nia la Eurovision Junior
CONCURS Trupa 4 Kids va reprezenta Rom#nia la cea de a cincea
edi]ie a Eurovisionului Junior
2007, cu piesa „Sha-la-la”, care
va intra \n concurs pe pozi]ia a
[aptea, dup` Georgia, Belgia, Armenia, Cipru, Portugalia [i Rusia.
Cei patru membri ai forma]iei,
Bogdan Bida cv, Mircea Eremia,
Gabriela Anamaria Bugle i Ioana
Sabrina Stroe, au speran]e mari [i
vor ca melodia lor s` ajung` hitul
copiilor \n Europa. Edi]ia de anul
acesta a Eurovisionului copiilor se
va desf`[ura pe 8 decembrie, la
Rotterdam, Olanda, [i va fi marcat` de mai multe premiere, at#t
din punct de vedere organizatoric,
||||
c#t [i ca spectacol.
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Fotografii: Mediafax

World Music Awards

Mika, marele câ tigvtor al serii

Avril Lavinge are o carierv în plinv ascensiune

Ce reprezintu WMA
ISTORIE Înfiin£ate \n 1989, Premiile World Music Awards (WMA) sunt desemnate sub
egida Federa£iei interna£ionale a industriei fonografice i sunt atribuite pe baza vânzvrilor de muzicv la nivel mondial. Show-ul se desfv oarv sub patronajul prin£ului Albert de Monaco. Anul acesta, ceremonia de decernare a premiilor s-a întors la Monaco,
dupv ce a migrat, în 2004, la Las Vegas, apoi la Hollywood i Londra, în 2005 i 2006.
Gazda celei de a 19-a edi£ii a premiilor WMA a fost actorul australian Julian McMahon.
În timpul ceremoniei, a avut loc o strângere de fonduri în beneficiul unui spital de
pediatrie din Darfur, Sudan.

PUBLICITATE

Cosmina Pusurin i
DJ Pagal, pe podium
MOD~ - Cosmina Psrin ¹i iubitul ei, DJ Pagal, vor defila la
Bucharest Fashion Week, festival
de mod care va avea loc la sfâr¹itul lunii noiembrie în Bucure¹ti,
la Rin Grand Hotel. De altfel, cei
doi sunt imaginea casei de mod
New Funky Fashion, cuplul fiind
ales de designerul Ttefan Musc, cel care de¼ine casa de mod,
pentru c este cool [i se potrive¹-

te foarte bine cu hainele create de
el, transmi]#nd mesajul potrivit.
„Hainele se potrivesc foarte bine
cu stilul nostru. Dat fiind c Pagal este DJ, iar hainele sunt create pentru cei care frecventeaz
cluburile, sunt nonconformi¹ti,
deschi¹i la nou, în pas cu moda,
fuziunea este perfect...cel pu¼in,
a¹a cred eu”, a declarat Cosmina
Laura Dud`u ||||
Psrin.
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DECORA}IUNI INTERIOARE ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

IMOBILIARE
suporturi din sticl` SKÄMT pentru
lum#nare-pastil`: 2,9 lei/buc.

Romantism incurabil,
cu lum#n`ri
ATMOSFER~ - De c#nd Thomas
Edison a inventat becul, lum#n`rile ar fi trebuit s` \[i piard`
atribu]iile practice. Atunci, de ce
le mai folosim? |n primul r#nd,
pentru c` vrem s` recre`m atmosfera vremurilor \n care nu existau LED-uri, cre#nd momente de
neuitat, at#t al`turi de persoanele apropiate, c#t [i la dineuri
sofisticate de afaceri. Mai mult,
lum#n`rile colorate sau parfumate sunt obiecte ieftine [i foarte
practice de decora]iuni interioare, care pot fi transformate,
cu u[urin]`, \n cadouri inedite,
atunci c#nd suntem \n pan` de
idei. Al`turi, ai c#teva produse,
selectate din magazinele IKEA. ||||

Mar]i, 6 noiembrie 2007

Lum#nare portocalie FLORERA, modele
asortate: 5 lei/buc.
4 lum#n`ri cu suport din sticl` colorat` SKÄMT:

6,9 lei/set de 4

set lum#n`ri
parfumatepastil` TINDRA,
pachet de 42
buc.:

set 3 lum#n`ri decorative GRÖDBY, \n`l]ime 8 cm:

9,9 lei/set 3 buc.

9,9 lei

Cotroceni Park \nghite 300 de milioane de euro
PROPRIETARI - Proiectul imobiliar Cotroceni Park va \nghi]i mai
mul]i bani dec#t era prev`zut
ini]ial, relateaz` Mediafax. Compania Africa Israel Europe (AFI
Europe), divizie a grupului israelian Africa Israel Investments,
a majorat investi¼ia alocat ansamblului la peste 300 de milioane de euro. Valoarea anun¼at
ini¼ial a fost de 165 de milioane
de euro.
„A fost foarte greu s gsim un
antreprenor bun pentru proiectul nostru ¹i de aceea am pltit
mai mult decât am previzionat”,
a declarat, ieri, Reuven Haver,
directorul general al firmei dez-

voltatoare pentru Cotroceni
Park. Din decembrie, Africa Israel va deveni proprietarul unic
al proiectului, ini¼iat împreun
cu fondul american de investi¼ii
New Century Holdings Capital
(NCH), dup ce va finaliza preluarea ac¼iunilor de¼inute de NCH,
la un pre] de 78 de milioane de
euro.
Proiectul Cotroceni Park cuprinde un mall de circa 120.000 de
metri ptra¼i ¹i cinci cldiri de
birouri, de 100.000 de metri ptra¼i, urm#nd s` fie construit în
locul fostei fabrici UMEB, par¼ial
demolat, din sectorul 6 al capi||||
talei.

Investi]ie
\n locuin]e
REZIDEN}IAL AFI Europe,
divizie a grupului imobiliar
israelian Africa Israel Investments (AFI) va construi
3.000-4.000 de apartamente
i, posibil, un centru comercial, pe terenul fabricii Laromet
Bucure ti, pentru care va
investi peste 500 de milioane
de euro. Compania a achizi£ionat în vara acestui an terenul
fabricii, de 155.000 mp, cu 77,5
milioane de euro. Laromet
î i va continua activitatea
în spa]iul respectiv pentru o
perioadv de 18 luni, iar fabrica
va fi relocatv ulterior.

Prim`ria Capitalei respinge
proiectul Dâmbovi¡a Center
D#mbovi]a Center \nt#mpin` probleme, dup` ce
Comisia de Urbanism i
Amenajarea Teritoriului din
cadrul Prim`riei Capitalei
a refuzat s` \i acorde
proiectului autoriza]ia de
construc]ie.
VERDICT - Proiectul imobiliar
Dâmbovi¼a Center a fost respins
de comisia de urbanism a Primriei Capitalei, astfel c nu va
putea ob¼ine autoriza¼ia de construc¼ie, a declarat, ieri, arhitectul-¹ef al municipalit¼ii, Adrian
Bold, citat de Mediafax. Bold a
precizat c proiectul, prezentat
s`pt`m#na trecut` \n comisie, a
fost respins în unanimitate, din
cauz c ar trebui s` existe, mai
\nt#i, un concurs de arhitectur`.
Motiva]ia membrilor comisiei a fost c` proiectul, at#t prin
amplasare, c#t ¹i prin dimensiuni, trebuie „s ¼in cont de
statutul de capital european
al Bucure¹tiului”. Arhitectul[ef al capitalei a mai precizat
c Dâmbovi¼a Center nu dispune de un plan urbanistic zonal
special, a¹a cum prevede legea
în cazul terenurilor mai mari de

Dac` va primi autoriza]ia de construc]ie, \n Casa Radio, proiectat` de Ceau[escu, se vor investi peste 300 de milioane de euro
3.000 mp. Reprezentan¼ii Plaza
Centers, ac¼ionarul majoritar al
firmei care dezvolt` proiectul,
au dat asigur`ri c vor lua în
considerare sugestiile fcute de
comisie. Executivi ai companiei
declaraser`, ieri diminea]`, la
lansarea oficial` a proiectului, c`
lucrrile ar putea începe în prima
parte a anului 2008, urm#nd s`
fie finalizate \n 40 de luni. B.S. ||||

Un miliard de euro,
\n Rom#nia

Welcome to Hotel
Bucure[ti

AFACERI Compania Plaza Centers va investi în
urmvtorii doi ani un miliard de euro \n cinci
proiecte imobiliare din România, suma incluzând D#mbovi]a Center, care este cel mai important dintre acestea. Al doilea proiect valoros
al companiei va fi dezvoltat la Ia i [i va include
o zon` comercialv [i spa£ii de birouri.

RENOVARE Hotelul Bucure ti va fi redeschis la
începutul anului 2008, dupv investi£ii de 140
de milioane euro. Hotelul a fost închis în 2002
i inclus într-un program de modernizare. El
apar]ine grupului Europe Israel, prin ac£ionarul majoritar al unitv£ii hoteliere din capitalv,
firma BEA Hotels.

EDUCA}IE
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Fotografii: Dana Lascu

Vedetele Kanal D au fost \n vizit`
la studen¡ii din Regie

Costin De[liu [i Ilinca Vandici au preferat s` m`n#nce la cantina studen]easc`
În prima zi a festivalului „Studen£iada”, patru dintre
vedetele postului TV Kanal D au aflat, asear`, pe pielea lor,
cum e sv fii student cvminist în România.
PROVOCARE - Ilinca Vandici, Simona Sensual, Emil Mitrache
¹i Costin De¹liu au fost „caza¼i”
într-o camer din cminul P9,
pentru câteva ore. Studen¼ii au
¼inut cu tot dinadinsul ca vedetePUBLICITATE

le s gteasc „în stil de cmin”,
a¹a c le-au pus în bra¼e o pung
cu cartofi, un castron ¹i i-au înarmat cu cu¼ite. Ilinca ¹i Simona
s-au pus pe cur¼at cartofi, stricându-¹i cu gra¼ie manichiura

Simona cur`]a cartofii, iar Americanu‘ speria musafirii nepofti]i

proaspt fcut. Costin ¹i „Americanu” au încercat s se fofileze,
dar fetele au fost ferme: ele cur¼, ei prjesc.
Cum Emil Mitrache ne-a
artat cum prime¹ti musafirii
nepofti¼i (deschizi u¹a cu tigaia
în mân ¹i te ui¼i urât), Costin
a prjit, la re¹ou, cartofii. N-am
apucat s gustm din „bucatele”
PUBLICITATE

gtite de cei patru, pentru c studen¼ii le-au spus c „se mnânc mai bine la cantin”. A¹a c
ne-am luat hainele ¹i-am mers la
„împinge tava”.
Cum era de a¹teptat, la cantin fetele au fost în centrul aten¼iei. Simona i-a fcut cinste cu o
mas unui student la medicin
veterinar. Vizibil emo¼ionat,

t#n`rul abia s-a atins de mâncare, de¹i ne-a spus c e gustoas.
I-am lsat s se relaxeze ¹i am
plecat înainte s-¹i fac apari¼ia
alte dou vedete ale Kanal D,
care acceptaser ¹i ele provocarea: Ani Cre¼u ¹i Mugur Mihescu. Petrecerea urma s` continue
p#n` diminea]a.
Dana Lascu ||||
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CONCERT &
PARTY

Girl's Exclusive
Cotton Club
Calea Victoriei nr. 48-50
Telefon: 313.13.13

Open Microphone cu Cyfer

KARAOKE
Coyote Café
Calea Victoriei nr. 48-50
Telefon: 311.34.87

22.30

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

21.00

The Upstairs Café
Str. Berzei nr. 20
Telefon: 314.50.68

20.00

PARTY
Atmosferu Route 66 & Harley
Davidson
The Jack - Bar & Rock
Calea Grivi¼ei nr. 55
Telefon: 312.80.56

20.00

Audi¡ii muzicale
Opium Studio
Str. Horei nr. 5 bis
Telefon: 0722.559.952

21.00

Best Cocktails For Good Girls
Stuf Vama Veche
Str. Berzei nr. 25A
Telefon: 316.22.42

21.00

21.30

Erasmus Party Reloaded
Suburbia
Str. {elari nr. 19
Telefon: 0723.314.164

22.00

Movieplex

FILME
România, dramu, 2007
Regia: Cristian Mungiu
Cu: Anamaria Marinca, Adi
Curuuleanu, Lumini¡a Gheorghiu
18.15

AM O SLUJB NAIPA R U
Anglia, comedie, 2007
Regia: Oliver Parker
Cu: Neve Campbell, Alexandra
Maria Lara, Oana Pellea
Cityplex
Cinema Europa

15.15
13.00, 15.00,
17.00, 19.00

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

CU TOKII LA SURF!
SUA, anima¡ie, 2007
Regia: Chris Buck, Ash Brannon
Voci: Shia LaBeouf, Je¬ Bridges
13.30, 15.30
17.30
14.15, 18.15

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

16.30, 21.15
16.30, 19.00

DOOM
SUA, horror, 2005
Regia: Andrzej Bartkowiak
Cu: Dwayne Johnson, Karl Urban
Cityplex

16.00

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

DRUMUL SPRE STELE
SUA, dram`, 1945

PUBLICITATE

14.00

17.00

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
Movieplex
Cityplex

13.45, 18.30
15.15, 19.30
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, Constantin
Florescu
Hollywood Multiplex

14.45

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

19.30
20.30

LICHIDA}I-I!
SUA, ac]iune, 2007
Regia: Michael Davis II
Cu: Clive Owen, Monica Bellucci
Hollywood Multiplex
Movieplex
Cityplex

12.45, 15.00,
19.45, 21.45
14.15, 18.30, 20.30, 22.30
18.15, 20.15, 22.15

OMUL CU G^NDACII

SPERAN}A MOARE ULTIMA
SUA/Marea Britanie,
biografic, 2007
Regia: Michael Winterbottom
Cu: Angelina Jolie

20.00

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

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

SUA, thriller, 2006
Regia: Gregory Nava
Cu: Antonio Banderas, Jennifer
Lopez
Hollywood Multiplex 15.15, 17.45
Movieplex 13.15, 17.45

SUA, fanstastic, 2006
Regia: Katja von Garnier
Cu: Olivier Martinez, Hugh Dancy,
Agnes Bruckner
Cityplex 22.00

Avanpremier`
Hollywood Multiplex
Movieplex

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
14.00, 16.30, 19.00, 21.30
17.15, 22.00

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

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

Hollywood Multiplex
Movieplex

17.15, 20.00,
22.30
14.45, 19.15, 21.45

SUA, horror, 2006
Regia: Stephen Hopkins
Cu: Hilary Swank, David Morrissey,
Idris Elba
Cityplex

18.00

TEATRU
HELL
De Lolita Pille
Regia: Chris Simion
Cu: Antoaneta Cojocaru, Cristi
Iacob, Isabela Neam]u
L`pt`ria lui Enache
Telefon: 315.85.08

20.00

PUBLICITATE

Cinema Scala
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„Taiko”
De Eiji Yoshikawa
Editura Polirom
Pre]: 68 lei

Enescu [i muzica francez`
Soli[ti: Gabriel Croitoru (vioar`),
Viorica Boerescu (pian)

Recital de pian
Cu: Ilinca Dumitrescu
Ateneul Rom#n
Str. Franklin nr. 1
Telefon: 315.68.75

19.00

PUBLICITATE

Firm` de import
i distribu¡ie produse electronice i
electrocasnice,
cu sediul în
zona comercialu
MILITARI

ANGAJEAZ :
MANIPULANT M RFURI
STIVUITORIST
IOFER CATEGORIILE B, C

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

Movieplex

Teatrul de Comedie
Sala Mare
Telefon: 315.91.37

Muzeul Na]ional „George Enescu” 18.30
Calea Victoriei nr. 141

SUA, comedie, 2007
Regia: Judd Apatow
Cu: Katherine Heigl, Paul Rudd

16.15

13.45, 16.00,
20.30, 22.45
13.45, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00
11.30, 13.30, 15.30,
17.30, 19.30

OUIBADA
De Gigi C`ciuleanu
Scenografie Corina Gr`mo[teanu
Cu: Cristina Babalac, Rare[
Budileanu

SPECTACOLE DE MUZIC~
CLASIC~

12.45, 16.30

RESIDENT EVIL: DISPARI}IA

Premier`
Hollywood Multiplex

19.00

APARI}IE NOU~ DE CARTE
20.15
21.30

ZECE SEMNE RELE

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

Teatrul Tineretului Metropolis
Str. Mihai Eminescu nr. 89
Telefon: 210.42.81

EVENIMENTE

SUA, thriller, 2007
Regia: Gavin Hood
Cu: Reese Witherspoon, Meryl
Streep, Jake Gyllenhaal

UN PIC |NS~RCINAT~

PASIUNE {I DESTIN

JAZZY-TAROT

TRANSFER DE CAPTIVI

UN ASASIN NEMILOS

ORA{UL T~CERII

\ncrez`tor, subtil, complex, [i Ieyasu – calm,
r`bd`tor, calculat. Filozofiile lor divergente au
fost \ndelung rememorate
de cultura tradi]ional`
japonez`.

Regia: Lumini]a Anton
Cu: Monica Ciuta, Irina S#rbu

12.45, 15.15,
17.45, 22.45
Movieplex, 13.00, 15.15, 19.45, 22.00

ORA DE VÂRF 3

Movieplex
Cityplex

Romanul lui Eiji Yoshikawa,
„Taiko” este o poveste
cutremur`toare [i fascinant` despre Japonia feudal`. Cartea este o ampl`
fresc` istoric` \n care sunt
urm`rite vie]ile unor personaje cu un impact semnificativ asupra destinului
]`rii lor. Spre mijlocul
secolului al XVI-lea, odat`
cu pr`bu[irea shogunatului Ashikaga, Japonia se
transformase \ntr-un uria[
c#mp de lupt`. Seniorii
rivali concurau pentru
suprema]ie, dar dintre ei
s-au eviden]iat trei mari
personalit`]i, m#nate
de aceea[i pasiune de a
controla [i unifica Japonia:
Nobunaga – repezit, decis,
brutal, Hideyoshi –

Hollywood Multiplex

SUA, horror, 2006
Regia: William Friedkin
Cu: Ashley Judd
Cityplex

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

O vie evocare a Japoniei
feudale

EVADARE DIN MOR}I

15.00, 17.30,
20.00, 22.30
12.45, 15.00,
17.15, 19.30, 21.45

Hollywood Multiplex
Movieplex
Cityplex

Regia: Anthony Asquith
Cu: John Mills, Stanley Holloway
Cinema Eforie

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

4 LUNI, 3 S PT MÂNI
II 2 ZILE

Hollywood Multiplex

C^T DUREAZ~ O C~SNICIE
SUA, comedie, 2007
Regia: Bobby Farrelly, Peter
Farrelly
Cu: Ben Stiller, Jerry Stiller
Premier`
Hollywood Multiplex

Big Mamou
Splaiul Independen¼ei nr. 2B
Telefon: 0724.671.108

Glendale Studio

Bring the noise cu Hefe
Fire Club
Str. Gabroveni nr. 12
Telefon: 312.70.19

21.00
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TVR 1

21.45

PRO TV

ANTENA 1

7.00 Itirile PRO TV
9.10 Omul care aduce cartea
9.15 Pe locuri, fi¡i gata, guti¡i!
(documentar, Anglia)
10.15 Te vezi la Itirile PRO TV (r)
11.00 Poirot (s, Anglia)
12.00 Tânur i nelinitit (s, SUA) (r)
13.00 Itirile PRO TV
13.45 Jugaru Shukaru (r)
14.30 Ce se întâmplu, doctore? (r)
16.00 Tânur i nelinitit (s, SUA)
17.00 Itirile PRO TV
17.45 Happy Hour
18.55 Itirile sportive
19.00 Itirile PRO TV
20.30 Expertul (s, SUA)
21.45 UEFA Champions League:
{ahtior - AC Milan
0.00 Rezumat Champions League
1.55 Omul care aduce cartea (r)
2.00 Itirile PRO TV
3.00 UEFA Champions League:
{ahtior - Milan (r)

10.10 O datu-n via¡u (r)
11.45 Integrame dupu integrare
12.00 Profesionitii (r)
13.00 Phil din viitor (s, SUA)
13.30 Desene animate. Club Disney
14.00 Jurnalul TVR
15.00 Fascina¡ia zborului
15.30 Zon@ IT
16.00 Krónika
17.00 Jurnalul TVR
17.15 Oglinda retrovizoare
17.40 Ne vedem la... TVR!
18.40 Patrula de mediu
18.45 Europarlamentar 2007
19.00 Jurnalul TVR
20.15 Alegeri europene 2007
21.45 Ultima orv (dramv, SUA)
22.45 Jurnalul TVR
23.20 Dr. House (dramu, SUA)
0.15 Viziune regizoralu sau
frumoasa criminalu (thriller,
SUA)
1.40 Poporu' zice! (r)

TVR 2

9.45 Cântec de iubire (s, Mexic)
11.00 Împotriva destinului (s,
Mexic) 12.00 Trupul dorit (s, SUA/
Columbia) 14.00 Inimu de ¡igan
(s) (r) 15.20 Re¡eta de acasu 15.30
Vuduva Blanco (s, SUA) 17.30
Povetiri adevurate 18.30 Cele
douu fe¡e ale Anei (s) 19.30 Ru¡uca
cea urâtu (s) 20.30 Inimu de ¡igan
(s) 21.30 Clona (s, Brazilia) 22.30
Povetiri de noapte 23.00 Ruzboiul
sexelor (s) 23.30 Montecristo (s,
Argentina) 0.00 Ruzboiul sexelor
(s) (r) 0.30 Povetiri adevurate (r)

FILMUL SERII ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TVR 2

22.30

PRIMA

HBO

Pastorul

lui Max
20.30 R`zbunarea
Keeble

1.30 Adolescente rebele

cu sora mea mai
17.50 Eu
mic`

6.00 În gura presei
7.00 Diminea¡a devreme
9.00 În gura presei (r)
10.00 Concursul interactiv
11.00 Xena, prin¡esa ruzboinicu
(s, SUA)
12.00 Sub acoperire (s, SUA)
13.00 Observator
13.45 Misiunea Casa (r)
14.15 Opt reguli simple (s, SUA);
Cu: John Ritter, Katey Sagal,
Kaley Cuoco
15.00 Pastorul (s, SUA)
16.00 Observator
17.00 9595
19.00 Observator
20.30 Din dragoste. Prezintu
Mircea Radu
22.30 Observator
23.30 Marius Tucu Show
1.00 Sub acoperire (s, SUA) (r)
2.00 Concurs interactiv
3.00 Observator (r)

6.30 Bulevard
7.30 Itiri cu Alina Sencovici
8.00 D-Diminea¡a
8.30 Itiri cu Alina Sencovici
10.00 Noru pentru mama (2)
12.45 În cuutarea dreptu¡ii
13.45 Ora câtigutorilor (r)
14.45 tia-s socrii (r)
15.45 Intrigi la modu (s, SUA)
16.45 Noru pentru mama (2).
Prezintu Gabriela Cristea
18.30 D-Itiri
19.30 Ora câtigutorilor
20.30 Rvzbunarea lui Max Keeble
(comedie, SUA); Cu: Alex
D. Linz, Larry Miller, Jamie
Kennedy
22.30 Poli¡iti în misiune
23.30 Bulevard. Prezintu Ilinca
Vandici
0.15 Intrigi la modu (s) (r)
1.15 Call TV
3.15 Poli¡iti în misiune (r)

HALLMARK

ACAS~

11.40 Noi începuturi (s, Italia) 12.40
Dincolo de hartu (r) 13.30 Medalion
folcloric (r) 14.30 Tribuna partidelor
parlamentare 15.00 Împreunu în
Europa! 16.00 Jurnalul TVR (r) 16.15
Jurnalul Euronews pentru România
16.30 Alegeri europene 2007 16.45
Celebritu¡ile timpului tuu 17.00
Baschet * ULEB CUP * AsesoftHanzevast Capitals 19.00 Omul
între soft i moft (r) 20.00 Lumea
de aproape 20.35 Familii în impas
21.30 Ora de tiri 22.30 Dash i Lilly
(romantic, SUA/Anglia) 0.15 Replay

ROMANTIC

SPORT.RO

11.00 Fiicele lui McLeod (s,
Australia) 12.00 Dragostea învinge
totul (dramu, SUA) 14.00 Amy (s,
SUA) 15.00 Culutorie spre centrul
Pumântului (fantastic, SUA) 17.00
Fiicele lui McLeod (s, Australia)
18.00 Via¡a în Africa (s, Anglia)
19.00 Echipa de interven¡ie: În
butaia vântului (s, SUA) 20.00
Fiicele lui McLeod (s, Australia)
21.00 Medium (s, SUA) 22.00 Lege
i ordine: Inten¡ii criminale (s,
SUA) 23.00 Atingerea ruului (s, SUA)
0.00 Medium (s, SUA)

HBO

20.00

FILM DE AC}IUNE

Brigada tigrilor

Fran¡a, 2006
Regia: Jerome Cornuau
Cu: Clovis Cornillac, Diane Kruger, Edouard Baer

HALLMARK
Filmul prezint povestea de dragoste dintre
scriitorii Dashiell Hammet (Sam Shepard) ¹i
Lillian Hellman (Judy
Davis), desf¹urat pe
parcursul unei perioade
istorice agitate. Dup
ce Hammet a fost combatant în ambele rzboaie
mondiale, a devenit
mai târziu, ca ¹i Lillian
Hellman, o victim a

„vântorii de vrjitoare“,
dezln¼uit în SUA anilor
'50, la ini¼iativa senatorului republican Joseph McCarthy. Romanele celor
doi au inspirat filme celebre precum „The Thin
Man” sau „Toimul maltez”. În 1961, Hammet
a fost rpus de cancer la
plmâni.

12.00

DRAM~

Dragostea învinge
totul

1
7
2
8
5
3
4
6
9

7
9
1
3
8
5
6
4
2

2
8
6
4
9
7
5
3
1

3
5
4
2
6
1
7
9
8

5
4
9
1
2
6
3
8
7

6
1
7
5
3
8
9
2
4

8
2
3
7
4
9
1
5
6

1
8
2
5
3
6
7
4
9

5
9
7
2
1
4
3
6
8

4
3
6
7
9
8
5
1
2

8
6
3
4
7
9
2
5
1

7
4
5
6
2
1
9
8
3

9
2
1
3
8
5
6
7
4

2
1
8
9
6
7
4
3
5

3
7
4
8
5
2
1
9
6

6
5
9
1
4
3
8
2
7

22.00

MTV
16.30 EMA Special 17.00 All Eyes
On... 17.30 Music Non Stop 18.00
TRL România 19.00 Music Non Stop
19.30 MTV News (r) 20.00 Best Of...
21.00 Romanian Top 100 22.00
Fist Of Zen 22.30 Bam's Unholy
Union 23.00 Music Non Stop 0.00
Alternative Music @ MTV
SURS~ PROGRAME TV:

COMEDIE

Dragostea nu are pre¡
Alvin Johnson (Nick Cannon), considerat de ctre
colegii si drept „fraierul
liceului”, îi propune celei
mai populare majorete a
¹colii s se dea drept prietena lui timp de dou
sptmâni.
În schimb, Alvin se ofer
s-i repare tinerei ma¹ina
avariat în urma unui accident. Filmul este un remake
al peliculei „Can't buy Me
Love” cu Patrick Dempsey
în rolul principal.
SUA, 2003; Regia: Troy Beyer
Cu: Christina Milian (foto)

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

Rezolvarea rebusului din num`rul trecut
OBSERVATOR-BRUTARI-VA-REPARA-FII-ATON-IMUND-ZER-USORI-ATESTAT-VC-ACCES-DR-AMBRA-TURE-RAIA-IEZER-TULNIC-ASI
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PROCINEMA

10.30 Spitalul de urgen¡u (s, SUA)
(r) 11.30 Smallville (s, 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 Lumea Pro Cinema (r) 15.45 Pro Motor
(r) 16.15 Starleta (s) (r) 17.30 Noi
to¡i (s, SUA) (r) 18.00 Spitalul de
urgen¡u (s, SUA) 19.00 Testamentul
20.00 Nebun dupu tine (s, SUA)
20.30 Schimbul trei (s, SUA) 21.30
Noi to¡i (s, SUA) 22.00 Dragostea
nu are pre¡ (comedie, SUA) 0.15
Negociatorul (s, Canada)

SUPREME GROUP

Rezolvarea integramei din num`rul trecut
D-S-N-P-U-DEFECTUOASE-GRAI-ESTIC-AR-RONDEL-H-AFARA-SEVEUDA-BOCITOR-AGRESIV-IE
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PRO CINEMA

8.10 Ai tui, ai mei i ai notri
(comedie, SUA)
9.40 Bui, care mi-ai utit maina?
(comedie, SUA)
11.05 Cruciunul lor (comedie,
SUA/Canada)
12.35 Cinema, cinema, cinema (s)
13.05 Citete i plângi (comedie,
SUA)
14.30 Femeia mereu deasupra
(comedie, SUA)
16.00 Cizme deocheate (comedie,
SUA/Anglia)
17.50 Eu cu sora mea mai micv
(comedie, SUA)
20.00 Brigada tigrilor (ac¡iune,
Fran¡a)
22.00 Deadwood (s, SUA)
22.50 Un caz de exorcizare (horror,
SUA)
0.50 Brigada tigrilor (ac¡iune,
Fran¡a)
2.55 Deadwood (s, SUA)

PUBLICITATE

SUA/Anglia, 1999; Regia: Kathy
Bates; Cu: Sam Shepard (foto)

Dezleg`rile Sudoku din edi]ia de ieri

8.00 Sport cu Florentina
8.05 Spitalul "All Saints" (s,
Australia) (r)
9.00 Departe de Broadway
(comedie, SUA) (r)
11.30 Autoforum (r)
12.00 Ed (s, SUA)
13.30 Dragoste i putere (s, SUA)
14.30 La miezul nop¡ii (dramu,
Canada)
16.30 Spitalul "All Saints" (s,
Australia)
17.30 Trusni¡i din NATO (s) (r)
18.00 Focus
19.30 Camera de râs
19.40 Aten¡ie ADHD!
20.00 Mondenii
21.00 Iantier în lucru
22.00 Trusni¡i din NATO (s)
22.45 Focus Plus
0.00 Punct de crizu (s, SUA)
1.30 Adolescente rebele (dramv,
SUA)

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

În Fran¼a anului 1912, ministul de interne
a fondat prima brigad de poli¼ie motorizat,
numit „Brigada tigrilor“. Gruparea nu folosea doar ma¹ini, ci [i multe alte minuni ale
celei mai avansate tehnologii ale momentului, cum ar fi compararea amprentelor sau
portretele robot. Pelicula a fost inspirat
de serialul omonim popular care a rulat în
Fran¼a anilor ’70.

Dash i Lilly

15

KANAL D

Champions
21.45 UEFA
15.00
League: {ahtior - Milan

Ultima or`

www.compact.info.ro

Dup ce un accident îl aduce pe Clark
Davis (Dale Midkiff) în imposibilitatea de a
conduce ferma, toat familia îi sare în ajutor.
Sprijinul vine ¹i de la un strin aflat în trecere
prin localitate, care nu numai c dezvluie
un mister care arunc o umbr asupra unui
concet¼ean, dar se ¹i îndrgoste¹te nebune¹te de fata cea mare a lui Clark, Missie.
SUA, 2004
Regia: Michael Landon Jr.
Cu: Dale Midki¬, January Jones (foto)

Angajeaz`
¾ Manipulant
¾ Ambalator
Rela]ii la tel. 460.74.77, 031 805 4609
int. 141 / 255 / 128, fax: 460.19.60 sau se
pot adresa Departamentului de Resurse
Umane al societ`]ii aflate \n B-dul
Metalurgiei nr. 87 – sect. 4.
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www.compact.info.ro

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

DIVERTISMENT
BERBEC
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21 APRILIE - 20 MAI

21 MAI - 20 IUNIE

Mintea î¡i este plinu de idei, dar nu este
momentul su le pui în practicu. O discu¡ie
aprinsu cu cineva apropiat te va da peste
cap pentru ceva timp.
S-Q B-V N-Q

RAC

6

21 IUNIE - 22 IULIE

LEU

3
6 5

TAUR

Ini¡iativele tale în domeniul gospoduresc
se vor bucura de succes. Ai putea face o investi¡ie de mai mari dimensiuni, dar ar fi
bine su dai dovadu de pruden¡u.
S-Q B-W N-Q

O zi destul de bunu, în ciuda faptului cu la
serviciu vei avea câteva dispute cu colegii.
Purin¡ii te-ar putea ajuta su guseti solu¡ii
pentru problemele de la slujbu.
S-V B-V N-Q

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.

9

21 MARTIE - 20 APRILIE

Câteva discu¡ii cu cineva cunoscut te vor irita,
dar numai pentru scurtu vreme. Partenerul
de via¡u dorete su lumureascu ceva i ar fi
bine su dai dovadu de cât mai mult tact.
S-Q B-V N-W

GEMENI

1

5 8
1
3
9
5
2
7 6 4

Mar]i, 6 noiembrie 2007
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FECIOAR~

Fi]i glume]i [i trimite]i bancuri

23 AUGUST - 22 SEPTEMBRIE

Comunicarea cu cei din jur func¡ioneazu excelent, dându-¡i ocazia su-¡i guseti noi adep¡i
pentru proiectele pe care le ai în plan. Un câtig ar putea veni pe neateptate.
S-Q B-W N-Q
LEGEND~: S = Sex; B = Bani; N = Noroc

23 SEPTEMBRIE - 22 OCTOMBRIE

SCORPION

23 OCTOMBRIE - 21 NOIEMBRIE

Dacu doreti su pleci într-o culutorie, ansa
î¡i va surâde. N-ar fi exclus nici su primeti
veti îmbucurutoare de la o rudu aflatu pe
alte meleaguri.
S-Q B-Q N-V

S~GET~TOR

22 NOIEMBRIE - 21 DECEMBRIE

Este posibil su semnezi un contract în urma
curuia vei câtiga nite bani. Vei face câteva
cheltuieli cu prietenii, dar, cum te vei sim¡i
bine, nu are de ce su-¡i paru ruu.
S-Q B-V N-Q

CAPRICORN

22 DECEMBRIE - 19 IANUARIE

Starea ta generalu nu este dintre cele mai
bune, aa încât ar fi de dorit su nu te implici
în activitu¡i care su te suprasolicite. Rela¡ia
cu partenerul de via¡u va fi tensionatu.
S-Q B-Q N-W

V~RS~TOR

20 IANUARIE - 18 FEBRUARIE

Beneficiezi de o bunu capacitate de regenerare, care î¡i va da posibilitatea su depueti
cu uurin¡u orice indispozi¡ie. O activitate intelectualu ar putea fi încununatu de succes.
S-Q B-V N-Q

PE{TI

19 FEBRUARIE - 20 MARTIE

Nu mai pridideti cu treburile casnice i,
chiar dacu te plictisesc, nu ai cui le plasa.
Vei primi o veste bunu despre cineva din
familie, ceea ce î¡i va ridica moralul.
S-V B-Q N-W

V - sus; Q - mediu; W - jos

Rubric` realizat` de Cristina Vanea
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Compact v` a[teapt` bancurile, \nso]ite de nume [i v#rst`, la
bancuri@compact.info.ro. Haide]i s` râdem \n fiecare zi!

23 IULIE - 22 AUGUST

Este momentul su te preocupi ceva mai
mult de aspectul tuu exterior. O suferin¡u
cronicu s-ar putea acutiza; pe cât posibil,
menajeazu-¡i sunutatea!
S-V B-Q N-Q

BALAN}~

În cumin ai putea su-¡i îmbunutu¡eti
confortul sau ai putea su achizi¡ionezi un
obiect de decor. La serviciu, evitu discu¡iile
în contradictoriu, mai ales cu efii.
S-Q B-W N-V

9
10

FILE
ORIZONTAL: 1) Aflate alvturi de bvrba£i –
Neprelucrat. 2) Itiin£a socotelilor. 3) Cuvv!
– Dupv apte – Gen. 4) Cocv – Îndemn
la cai. 5) Revenire la via£v. 6) Secolul
douvzeci – Ghiocei. 7) Stupefiant din mac
– A sta bolnav la pat. 8) Cea din fa£v. 9) A
proba – A bate u or vântul. 10) Campioni
- Rural.
VERTICAL: 1) Hatâr – A suspina. 2) Epocv –
Tren de mare vitezv. 3) Mei! – Nelini ti£i.
4) Podoabv din blanv – Întins pe pâine.
5) Obligatorie – Farfurie. 6) A trece la stat.
7) Be£e! - Pieptvnatul calului. 8) Obicei
religios – Mutvri cu inversare de locuri
la ah. 9) Omorâre – În vise! 10) Masculii
caprelor – Dormitor de femeie.

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

