
Nu ne-am f`cut de 
r#s contra Belarus!
„Tricolorii” au \nvins cu 3-1 la Minsk [i sunt foarte aproape de Euro 2008

 |n preliminariile Euro 
2008, echipa Rom#niei a mai 
f`cut s#mb`t` un pas mare. 
Golurile lui Dic` [i Mutu (2) au 

mai adus 3 puncte „tricolorilor”, 
vedeta Fiorentinei reu[ind o 
presta]ie de zile mari. |n aceea[i 
sear`, Olanda a \nvins Bulgaria 

cu 2-0. Pentru califi care, Rom#nia 
are nevoie ori de victorie, acas`, 
cu Olanda, ori de cel pu]in un 
egal la Sofi a.  Pag. 8

ULTIMA OR~ ... 21:00 ... Poli Timi[oara - {ahtior Done]k 1-1, \n meciul amical disputat pe Bega...

PEOPLE

Cristina, 
model 
de model
Adolescenta 
Cristina Fedorca 
a c#[tigat la
 Madrid trofeul 
„Model of 
Models 2007”

Pag. 10

PEOPLE Legendara trup` sus]ine un megaconcert pe 5 octombrie la Aeroportul B`neasa Pag. 11

Veteranii Iris serbeaz` 30 de ani
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SPORT

Steliana Nistor, 
gimnast` 
de argint
La Campionatele 

Mondiale de la Stuttgart, 
Steliana a ie[it 
vicecampioan` 

la individual 
compus [i b#rn`

Pag. 9
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Pre[edintele
a ie[it din spital
Operat cu succes la tiroid`, 
Traian B`sescu a fost externat 
ieri din Spitalul Militar Pag. 4

SPORT

Walter Popa, Nelu Dumitrescu, Cristi Minculescu, 
Relu Marin [i Doru Borobeic`, adic` „Cei ce vor fi”, 
c#ntecul ce d` titlul albumului aniversar

 Pag. 2

Str`zile capitalei 
au amintiri
Campania „De ce iubim Bu cu-
re[tiul” reaminte[te, \n mod 
vesel, locuri dragi tuturor

BUCURE{TI

INTERNET

Site-uri care fac 
via]a u[oar`
„Compact” v` prezint` o list` 
cu 10 site-uri pe care le acces`m 
aproape \n fi ecare zi  Pag. 13
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23°  cer par]ial 
acoperit

r`s`rit

  6:46 19:40 
apus

Miercuri: 20°

Ast`zi: 

Minimum 11°   / Maximum 23° 

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

cer par]ial 
acoperit

Joi: 25°

cer par]ial 
acoperit

Mar]i: 24°

cer par]ial 
acoperit
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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`!

Aşa arată Bucureştiul meu Text [i foto: Radu Marius

Mar[ \mpotriva 
uciderii c#inilor

PROTEST  Peste 100 de per-
soane au protestat, ieri, faţă 
de uciderea câinilor. „Lipsa 
programelor de control a 
înmulţirii câinilor şi pisicilor şi 
a celor de prevenire şi stopare 
a abandonului, programe ce ar 
fi  trebuit să fi e promovate de 
foarte mult timp de autorităţi 
cu titlu de lege, face să planeze 
suspiciunea dezinteresului 
autorităţilor pentru rezolvarea 
acestei probleme”, au declarat 
reprezentan]ii Asociaţiei pentru 
protecţia animalelor „Robi”.  
Marşul a început din faţa Muze-
ului Antipa, traseul ales fi ind: 
Piaţa Victoriei - Bulevardul 
Lascăr Catargiu - Piaţa Romană 
- Bulevardul Magheru - Bule-
vardul Nicolae Bălcescu - Piaţa 
Universităţii - Bulevardul I.C. 
Brătianu - Piaţa Unirii - Parcul 
Unirii. 

Art` feminin` 
\n capitală
EXPUNERE  Expozi]ia 
interna]ional` de art`-fe-
minin` „Poduri europene 

- tradi]ie [i continuitate”, ce 
are loc de luni p#n` vineri, 
expune 75 de lucr`ri artistice 
ale celor 70 de autoare din 
mai multe ]`ri, printre care 
Rom#nia, Turcia, Bulgaria [i 
Serbia. Vernisajul a avut loc pe 
4 septembrie, la Galeria Senso. 
Publicul poate vizita lucr`rile 
expuse p#n` la data de 20 
octombrie.

Teatrul 
„Ion Creang`” 
s-a deschis
SPECTACOL  Teatrul „Ion 
Creang`”, teatrul pove[tilor 
copil`riei, [i-a deschis, ieri, 
stagiunea cu un spectacol de 
succes, „Cenu[`reasa”, regizat 
de Ion Lucian. Cea dintâi pre-
mieră a noii stagiuni va fi  „Albă 
ca Zăpada şi cei şapte pitici”, în 
regia lui Cornel Todea, un titlu 
care a fost montat de trei ori, 
pe această scenă.

Apa va fi \ntrerupt`
LUCR~RI  Din cauza unor lucr`ri 
de modernizare, Apa Nova va 
\ntrerupe s`pt`m#na aceasta 
alimentarea cu ap` potabil`. 
Ast`zi, apa va fi  oprit`, \ntre 
orele 8.30-18.30, la Circul 
de Stat. M#ine, nu va curge 
apa, \ntre orele 9.00-22.00, 
pe str`zile Nicolae Titulescu, 
Banu Manta, BCR, RATB Atelier 
Service Auto, Calea Victoriei, 
bd. Academiei, Biserica R`svan, 
Doamnei, Lanului, Cr`i[orului, 
M`rgeanului, B#rc`, Dumbrava 
Nou`. 
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Harpi[ti de renume la Ateneul Rom#n
CLASIC - Între 26 şi 28 octombrie, 
Filarmonica „George Enescu” şi 
Universitatea Naţională de Mu-
zică din Bucureşti (UMNB) vor 
organiza Festivalul de harpă-Bu-
cureşti. 

Evenimentul va reuni harpişti 
din ţară şi străinătate şi va marca 
„un secol de harpă” în România. 
Harpiştii care doresc să participe 

la acest eveniment sunt aşteptaţi 
în calitate de interpreţi. De ase-
menea, profesorii sunt rugaţi să 
vină împreună cu elevii şi studen-
ţii lor. 

La festivalul de harpă vor par-
ticipa artişti din Germania, Gre-
cia şi Serbia, dintre care Maria 
B#ldea (România-Grecia) şi Sta-
sha Grujic (Serbia). Rom#nia va 

fi  reprezentată de harpistele Ioa-
na Nicolescu, Judith Wunderli-
ch-Pop, Bernadette Sara, Roxana 
Moişanu şi Miruna Vidican. Re-
citalurile vor avea loc la Ateneul 
Român şi la UNMB. De asemenea, 
vor fi  organizate cursuri la Liceul 
de muzică „George Enescu” şi la 
UNMB, precum şi o comunicare 
despre harp`, în România. A.D. ||||

DONA}II - Circul Acvatic Belucci 
din Italia şi Fundaţia Parada din 
Bucureşti vor organiza, miercuri, 
de la ora 18.00 şi de la ora 20.15, 
un spectacol de circ. Sumele în-
casate în urma v#nzării biletelor 
vor fi  donate fundaţiei, pentru 
proiectul „Un nas roşu împo-
triva indiferenţei”. La Fundaţia 
Parada, foşti şi actuali copii ai 
străzii se iniţiază în arta circu-
lui. Organizatorii promit că, în 
cadrul spectacolului „Prietenie”, 
\n spatele m`[tilor, dincolo de 
paiete, sclipiciuri [i refl ectoare, 
de experien]a str`zii, spectatorii 
vor g`si o mare pasiune. „Ve]i 

g`si dragostea unor copii [i tineri 
pentru performan]` [i risc… dar, 
mai ales, pentru libertate”, au 

declarat organizatorii. Mai multe 
informa]ii pute]i afl a pe site-ul 
www.paradaromania.ro  A.D. ||||

Spectacol caritabil de circ \n Drumul Taberei

Copiii str`zii sunt \ndr`gosti]i de circ

CAMPANIE - |n ora[, de c#teva 
zile, au ap`rut pl`cu]e amuzan-
te, a[ezate l#ng` cele care poart` 
denumirea adev`rat` a str`zilor. 
Sunt amintiri ale unor oameni 
ce au locuit \n zon`, ne explic` 
organizatorii campaniei. Mesa-
je mai pot fi  citite \n sta]iile de 
autobuze, la metrou, \n parcuri 
sau \n cluburi [i cafenele. Toate 
aduc aminte de: „Str. unde am 
pupat-o pe Mimi”, de „Locul 

unde b`team mingea cu b`ie]ii” 
sau de „Troleul care m` ducea 
acas`”. 

|ntr-un studiu realizat de Apa 
Nova, ini]iatorul campaniei, \n 
prim`vara acestui an, Bucure[-
tiul este văzut de locuitorii s`i 
ca un ora[ al oportunit`]ilor. 

Bucure[tenii sunt implica]i 
[i on-line, pe site-ul www.dece-
iubimbucurestiul.ro. |n spa]iul 
virtual, toat` lumea poate s` 

posteze poze cu propria strad` [i 
s`-[i spun` povestea. Inscrip]iile 
sunt: „De aici \mi f`cea mama 
cu m#na”, „Aici am pupat-o pe 
Ruxi prima dat`”, „Aici mer-
geam dup` ore la un suc”, „Aici 
visam la lumea larg`”, „Prima 
declara]ie de dragoste”, „Aici 
se str#ngea ga[ca”, „Aici am 
alergat dup` Ana”, „Aici am 
tr`it gloria”, „Aici am b`ut pri-
ma bere cu tata”, „Locul meu 
secret”. 

„Scopul campaniei este acela 
de a implica emoţional locuitorii 
oraşului în viaţa acestuia”, a de-
clarat Andreas Baude, director 
general Apa Nova Bucureşti.

 Alexandra Du]ulescu ||||

Bucure[tenii \[i scriu 
amintirile pe pl`cu]e
Apa Nova le aduce aminte bucure[tenilor c` ora[ul, 
indiferent de zarva zilnic`, gropile la tot pasul [i c#inii 
vagabonzi, are amintiri pl`cute pentru fiecare dintre 
noi. „De ce iubim Bucureştiul?” este o campanie de 
sensibilizare a bucure[tenilor cu amintiri frumoase despre 
str`zile capitalei. 

Inscrip]iile Apa Nova st#rnesc nostalgia trec`torilor
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T#rg de p#ine 
\n Parcul Na]ional

SECTORUL 2  Cea de a VII-a 
ediţie a Târgului de Pâine, la 
care au participat peste 40 de 
gospodării ţărăneşti şi fi rme din 
domeniul panifi caţiei, a avut loc 
în Parcul Naţional din sectorul 2. 
Pe aleile parcului au fost expuse 
produse de panifi caţie deja 
pregătite şi au avut loc demon-
straţii şi degustări culinare din 
produse tradiţionale.

Indemnizaţii 
pentru copii
SECTORUL 3  Direcţia asistenţă 
socială a înregistrat, în luna 

august, 225 de solicitări pentru 
indemnizaţia de creştere a 
copilului şi 58 de cereri pentru 
stimulentul de creştere a 
copilului. Indemnizaţia pentru 
creşterea copilului, în valoare 
de 600 de lei pe lună, se acordă 
persoanelor care se afl ă în 
concediu de maternitate până 
la doi ani, respectiv până la 
vârsta de trei ani, în cazul 
copilului cu handicap. Cererile 
se pot depune la sediul din Bd. 
1 Decembrie 1918.

Cursuri pentru 
administratori
SECTORUL 6  Cei care doresc 
să devină administratori de 
bloc se pot înscrie la cursurile 
de specialitate, organizate de 
primărie, în colaborare cu 
Institutul Naţional pentru Pro-
movarea Drepturilor 
Proprietarilor. Sesiunea de 
cursuri va începe lunea viitoare, 
pe 17 septembrie, şi se va 
desfăşura pe parcursul a 10 zile 
lucr`toare, între orele 16.00 
- 20.00. La fi nalul cursului, ab-
solvenţii vor primi diplome de 
pregătire profesională. Pentru a 
afl a mai multe informaţii, pu-
teţi suna la numărul de telefon 
318.01.51.
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Finantare rapida
 La orice fel de venituri: aprobat

Leasing auto: aprobare doar cu buletinul

MOTOR INVEST 
Bucuresti: 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

Promtitudine
 Masini livrate in maxim 5 zile

1500 euro
 Daca ai acest avans garantam fi nantarea

Prin MOTOR INVEST

PUBLICITATE

PUBLICITATE

Festival internaţional 
de acordeon la ArCuB

O nouă linie de tramvai 
TRANSPORT  Municipalitatea a inaugurat, în cartierul Chitila, o nouă 
linie de tramvai. Astfel, locuitorii din zonă vor avea legătură directă cu 
centrul oraşului. Linia 45 a cheltuit din banii primăriei peste 32 de mi-
lioane de lei, iar traseul are o lungime de doi kilometri. Noua linie este 
construită pe o fundaţie elastică de balast şi cu o structură de beton, 
au informat specialiştii Primăriei Capitalei. În timpul lucrării, primăria a 
profi tat şi a reasfaltat şi modernizat Şoseaua Chitila.  A.D. ||||

MUZICĂ - Acordeon Armony Mu-
sic, alături de Institutul Cultural 
Francez, organizează, în peri-
oada 14 - 16 septembrie, la sala 
ArCuB, a doua ediţie a Festivalu-
lui internaţional „Nopţi Albe de 
Acordeon”. Scopul organizării 
acestui eveniment este de a de-
monstra publicului că acorde-
onul este unul dintre cele mai 
complexe instrumente, cu care 
se pot interpreta cele mai diverse 
genuri muzicale, de la jazz la mu-
zică clasică, inclusiv folclor.

Fondatorul festivalului, acor-
deonistul rom#n Emy Drăgoi 
(foto), va susţine un recital în 
data de 16 septembrie. Alături de 
Drăgoi, la cea de-a doua ediţie va 
c#nta Marcel Azzola. De aseme-
nea, la „Nopţi Albe de Acordeon” 
vor c#nta invitaţi din Rusia şi 
Franţa. Printre ace[tia se afl ă Lina 
Bossatti, Pascal Contet, Domi 

Emorine & Roman Jbano, Mari-
elle Roy şi Marian Mexicanu. În 
cadrul festivalului va avea loc şi o 
expoziţie de acordeoane.  A.D. ||||

Linia 45 de tramvai leag` centrul Bucure[tiului de Chitila

Mesaj [i pe panouri

O amintire costisitoare

  Strada cu sim] 
de proprietate dezvoltat

Nume dat de un \ndr`gostit Fo
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B`taie 
„profesionist`”
INCIDENT Patru boxeri ucrai-
neni, concurenţi la turneul 
„Centura de Aur”, care se 
desfăşoară la Constanţa, 
s-au bătut, în noaptea de 
vineri spre sâmbătă, cu 
bodyguarzii unui club de 
noapte din Mamaia. Potrivit 
for]elor de ordine, inciden-
tul s-a petrecut pe fondul 
consumului exagerat de 
alcool.

La un pas 
de a se scufunda

CONSTAN}A Un velier care 
concura într-o competiţie 
pe Marea Neagră a fost la un 
pas să se scufunde, sâm-
bătă, cele cinci persoane 
afl ate la bord fi ind salvate 
de un echipaj al Poliţiei de 
Frontieră şi aduse la ţărm. 
Velierul „Corsarul” a luat 
apă după ce, din cauza 
vântului puternic, pânzele 
nu au mai putut fi  controla-
te, iar motorul nu a pornit, 
înclinându-se periculos. 

Pană de curent 
BRA{OV O pană de curent 
a l`sat f`r` electricitate, 
s#mb`t`, aproape trei ore, 
sute de braşoveni, un spital 
şi ambulanţa din oraş. Dis-
pecerii au preluat urgenţele 
la lumina lumânării, iar me-
dicii de la secţia de dializă 
a Spitalului Municipal i-au 
trimis pe pacienţi acasă. 
Pana de curent s-a produs 
în urma ploii care a afectat 
un transformator.

B#lciul rromilor, 
la Coste[ti

S~RB~TOARE Sute de familii 
de rromi s-au adunat, 
s#mb`t`, de Sfânta Maria 
Mică, la Costeşti, judeţul 
Vâlcea, aşa cum fac de mai 
bine de o sută de ani, 
într-o sărbătoare care 
îmbină luxul şi kitschul. 
Rromii au început să vină de 
vineri seară, iar peste noapte 
iz la zul din Costeşti era deja 
împânzit de maşini, corturi şi 
grătare. Doi mini[tri, Traian 
Remeş şi Ludovic Orban, s-au 
deplasat la Coste[ti, pentru a 
da m#na cu regele Cioab`.
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Cunun` de ceap` lung` de aproape 5 km
RECORD - Comuna Pericei din judeţul Sălaj a intrat, 
sâmbătă, în Cartea Recordurilor cu cea mai lungă 
cunună de ceapă împletită vreodată. Cununa împle-
tită măsoară 4.518 metri, iar cei 400 de săteni care 
au lucrat la ea timp de cinci zile au folosit aproxima-
tiv 45.000 de cepe, care cântăresc 47 de tone. Îm-
pletitura a fost terminată sâmbătă, cu ocazia primu-
lui Festival al cepei organizat în comună, iar pentru 
măsurarea ei conducerea Primăriei a împrumutat 
un aparat de la Administraţia Drumurilor Naţiona-
le. Deoarece împletitura era mai lungă decât străzi-
le satului, aceasta a fost înfăşurată de mai multe ori 
de-a lungul uliţelor, iar circulaţia a fost întreruptă 
până la fi nalizarea măsurătorilor. |ntreaga proce-
dur` a fost supervizat` de o comisie de observatori 
[i un reprezentant al C`r]ii Recordurilor. 

Tot cu ocazia primului Festival al cepei, în comu-
na Pericei a fost dezvelit un monument al cepei, re-
alizat din piatr`, fi er, beton [i r`[ini. Monumentul, 
\nalt de 6,5 metri, este unicat \n lume.  |||| Timp de cinci zile, s`l`jenii au muncit cot la cot

Primele 
ninsori
VREME Un strat de aproximativ 
15 centimetri de zăpadă s-a 
aşternut, în noaptea de vineri 
spre sâmbătă, în masivul 
Parâng, la cota de 2.000 de 
metri. {i la B#lea Lac, ieri 
diminea]`, stratul de z`pad` 
m`sura opt centimetri. Con-
form Centrului Meteorologic 
Regional Sibiu, în noaptea de 
sâmbătă spre duminică s-au 
înregistrat temperaturi de -1 
grad Celsius, la Bâlea Lac, şi 
10 grade, în municipiul Sibiu. 
|n aceast` regiune, tempera-
turile vor continua s` scad`, 
fiind, \n continuare, a[teptate 
precipita]ii, chiar [i sub form` 
de ninsoare.  ||||

Politicieni de \ncredere
STUDIU Conform unui sondaj INSOMAR, dat publicit`]ii ieri, rom#nii 
par s` aib` cea mai mare \ncredere \n [eful statului, \n Theodor 
Stolojan [i \n Gigi Becali. |n clasamentul \ncrederii \n personalit`]i 
politice urmeaz` Emil Boc, Mircea Geoan`, C`lin Popescu-
T`riceanu, Adrian N`stase, Corneliu Vadim Tudor, Cozmin Gu[` [i 
Petre Roman. Pe ultimele locuri se afl ` Dan Voiculescu [i Marko 
Bela. |n ceea ce prive[te \ncrederea rom#nilor \n institu]ii, Biserica 
r`m#ne pe primul loc, urmat` de Armat` [i mass-media. Guvernul, 
Parlamentul [i partidele politice ocup` ultimele locuri. Pre[edin]ia 
se situeaz` pe locul patru. Studiul a fost realizat \n perioada 29 
august-4 septembrie, pe un e[antion reprezentativ de peste 1.000 
de persoane.  ||||

SRR vrea ca taxa radio 
s` fie majorat`
SCHIMB~RI - Societatea Română 
de Radiodifuziune (SRR) doreşte 
majorarea taxei radio cu un leu 
pe lună, revenirea la taxa obliga-
torie şi suplimentarea veniturilor 
proprii cu sume de la alte institu-
ţii de stat. 

Conducerea SRR a înaintat 
aceste propuneri Guvernului şi 
Comisiei pentru cultură, arte şi 

mijloace de informare în masă 
din Camera Deputaţilor. 

Conform www.srr.ro, nivelul 
taxei pentru serviciul public de 
radiodifuziune pentru persoanele 
fi zice este de 2,5 lei pe lună (pen-
tru fi ecare gospodărie), pentru 
microîntreprinderi taxa este de 
10 lei lunar, în timp ce persoanele 
juridice plătesc 30 lei lunar.  ||||

B`sescu a fost externat
Pre[edintele Traian 
B`sescu, care, s#mb`t`, a 
suferit o opera]ie \n urma 
c`reia i-a fost extirpat` 
jum`tate din tiroid`, a 
fost externat, ieri. Opera]ia 
s-a desf`[urat cu succes 
la Spitalul Militar Central, 
iar evolu]ia postoperatorie 
este bun`, au anun]at 
medicii. 
INTERVEN}IE - |n jurul orei 
13.30, pre[edintele B`sescu, 
operat cu doar o zi \nainte, 
s#mb`t`, a ie[it din Spitalul Mi-
litar Central. El a mul]umit echi-
pei de medici [i a plecat acas`, 
\mpreun` cu so]ia sa. La ie[irea 
din spital, pre[edintele B`sescu 
le-a declarat jurnali[tilor c` 
se simte bine [i c` a avut mare 
\ncredere \n echipa medical` 
care l-a \ngrijit.

„Spre deosebire de ce s-a 
\nt# m plat anul trecut, aici a fost 
o abordare de profesioni[ti”, a 
declarat [eful statului, care a 
anun]at c` se va \ntoarce la Pa-
latul Cotroceni peste c#teva zile. 
„Puteam s` ies de asear`, dar nu 
m-au l`sat doctorii”, a afi rmat 
B`sescu, men]ion#nd c` este 
supus investiga]iilor medicale la 
fi ecare trei luni.

„Nu mi-a fost team`. Eu [tiu 
ce simte un medic care trebuie 
s` opereze l#ng` coardele voca-
le ale unui pre[edinte. Am avut 
\ncredere de la \nceput, iar pro-
fesionalismul s-a v`zut prin de-
cen]`. Echipa se [tie din iunie [i 
nu a vorbit nimeni”, a ad`ugat 
B`sescu.

Medicul Mircea Ghemigi-
an, chirurgul care a coordonat 
interven]ia chirurgical`, califi -
cat de [eful statului ca fi ind „un 
armean bun” [i „competent”, 

a declarat, \ntr-o conferin]` de 
pres`, c` pre[edintele se afl ` 
\ntr-o form` excelent`, ceea ce 
justifi c` externarea sa. „Nu a in-
tervenit niciun fel de complica]ie 
postoperatorie sau anestezic`.

Leziune tiroidian` benign`
Pre[edintele Traian B`sescu 

a fost operat, s#mb`t`, la Spi-
talul Clinic de Urgen]` Militar 
Central „Dr. Carol Davila”, dup` 
ce un control realizat \n iunie a 
identifi cat apari]ia unui nodul 
autonom la nivelul lobului tiro-
idian drept.

Interven]ia propriu-zis` [i 
examenul histopatologic, care 
determin` tipul de leziune, 
au durat o or` [i 45 de minu-
te. Examenul histopatologic a 
confi rmat c` a fost vorba de o 

leziune tiroidian` benign`, a 
anun]at purt`torul de cuv#nt 
al Pre[edin]iei, Valeriu Turcan.
{eful statului s-a internat vineri 
sear`, \nt#mpinat, la Spitalul Mi-
litar, de o mul]ime de jurnali[ti. 
„Nu am niciun fel de emo]ii, 
pentru c`, din iunie p#n` acum, 
opera]ia aceasta a fost preg`tit` 
[i nu-i b#lb#iala care a fost c#nd 
eram la Elias, anul trecut, unde 

nu se [tia ce echip` m` opereaz` 
[i unde”, a declarat [eful statului.
Dup` investiga]ii suplimentare 
(analize de laborator, ecografi e 
la nivelul glandei tiroide, scin-
tigrafi e tiroidian`, computer 
tomografi c), a fost stabilit diag-
nosticul de „gu[` polinodular` 
f`r` manifest`ri clinice de tire-
otoxicoz`”.

 Anca Petrache ||||

Nu [i-a delegat atribu]iile 
pe durata opera]iei
PUTERE Purt`torul de cuv#nt al Pre[edin]iei a declarat, pentru 
HotNews.ro, c` „nu se pune problema transferului de atribu]ii, 
\ntruc#t despre interimat se poate vorbi atunci c#nd trebuie luat` 
o decizie care nu suport` am#nare. Or, este pu]in probabil s` in-
tervin` o decizie at#t de important`, care s` nu poat` fi  am#nat` 
pentru o or`”.

{eful statului \[i ia r`mas bun de la unul dintre medicii care l-au operat, \n fa]a Spitalului Militar
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USD |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||EURO |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2,41 LEI3,30 LEI

ALTE CURSURI |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 lir` sterlin` 4,88 LEI
100 forin]i maghiari 1,29 LEI
1 leu moldovenesc 0,20 LEI

1 franc elve]ian 2,01 LEI
1 dolar canadian 2,29 LEI
1 gram de aur 53,99 LEI

Cre[tere economic` 
de peste 6%

A{TEPT~RI  România ar putea 
înregistra, anul acesta, o 
creştere economică de peste 
6%, în pofi da difi cultăţilor 
provocate de secetă, a de-
clarat ieri Varujan Vosganian 
(foto), ministrul economiei şi 
fi nanţelor, citat de Mediafax. 
„Ne-am propus pentru acest 
an o creştere economică de 
6,5%, dar seceta a dat peste 
cap aceste prognoze”, a spus 
ministrul. 

Euro, cotat la 
3,32 lei, pentru 
decembrie
FLUCTUA}II  Moneda eu-
ropean` era cotat`, vineri, 
pentru decembrie la 3,32 lei, 
după o săptămână în care 
nivelul de tranzacţionare a 
euro pentru fi nalul anului 
a oscilat foarte mult, în ton 
cu nesiguranţa din piaţa 
valutară, se arată într-un 
comunicat al Bursei Monetar-
Financiare şi de Mărfuri din 
Sibiu (BMFMS). 

PUBLICITATE

Rom#nii au prins gustul 
mobilei de import

Buc`t`riile au fost unele dintre cele mai c`utate exponate de la T#rgul de Mobil` BIFE-TIMB

D`m pu]ini bani pe mobil`
DIFEREN}E  Rom#nii cheltuie pe mobil` de opt ori mai pu]ini bani 
dec#t ceilal]i locuitori ai statelor UE, conform datelor Asocia]iei Pro-
ducătorilor de Mobilă din România. Pentru achizi]ionarea mobilieru-
lui, un rom#n aloca, \n anul 2005, aproximativ 25 de euro pe an, \n 
timp ce un cet`]an al UE investea \n aceste produse 200 de euro.

Produc`torii autohtoni 
de mobil` sunt eclipsa]i 
de mobila de import care 
domin` pia]a rom#neasc`, 
v#nz`rile urm#nd s` 
dep`[easc` 450 de milioane 
de euro \n 2007. 

ESTIM~RI - Mobila venit` de 
peste hotare st#rne[te mai mult 
interes rom#nilor dec#t cea fur-
nizat` de produc`torii locali, iar 
speciali[tii din acest domeniu es-
timeaz` c` v#nz`rile de mobilier 
din import vor cre[te cu 30% \n 
2007, p#n` la 450 de milioane de 
euro, informeaz` Rompres. 

La T#rgul de mobil` BIFE-
TIMB, ce s-a desf`[urat week-
endul trecut la Romexpo, au 
fost achizi]ionate de la piese de 
mobilier de un milion de lei la 
canapele de circa 30.000 de euro 
[i scaune de piele \ncrustate cu 
cristale Swarowski, la pre]ul de 
4.500 de euro bucata. Peste 550 
de produc`tori  [i importatori 
[i-au etalat produsele la t#rg, 
buc`t`riile [i dormitoarele fi ind 
printre cele mai c`utate. 

Fa]` de anul trecut, \n primul 
semestru al acestui an, livr`rile 
de mobil` au crescut semnifi ca-
tiv, cu peste 26%. |ntreaga pia]` 
de mobil` din Rom#nia se va ri-
dica la 1,1 miliarde de euro, con-
form estim`rilor. 

 Otilia Cristea ||||
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Mesaj de la 
Ben Laden 
SUA Osama ben Laden, liderul 
grup`rii teroriste Al-Qaeda, a 
trimis un mesaj video ameri-
canilor, cu ocazia comemor`rii 
a [ase ani de la atentatele din 
11 septembrie. |n mesaj, Ben 
Laden afi rm` c` „SUA sunt 
slabe, \n pofi da puterii lor 
aparente”. |nregistrarea a fost 
difuzat`, vineri sear`, de te-
leviziunea Al Jazeera din Qatar 
[i reprezint` primele imagini 
cu Ben Laden date publicit`]ii 
dup` trei ani de t`cere. 

Laura Bush a fost 
externat`

WASHINGTON Prima Doamnă 
a SUA, Laura Bush, a fost 
externat`, ieri, şi se simte 
bine, după operaţia suferit` 
s#mb`t`. Intervenţia chirur-
gicală încheiată cu succes a 
avut ca scop reducerea presi-
unii asupra unui nerv la nivel 
cervical. Laura Bush a părăsit 
spitalul universitar „George 
Washington” la scurt timp 
după încheierea intervenţiei. 
Opera]ia suferit` nu implic` 
riscuri majore [i poate fi  prac-
ticată şi în ambulatoriu.

Accident tragic 
\n India
NEW DELHI Cel puţin 72 
de oameni au murit şi mai 
mulţi au fost răniţi, după ce 
un camion cu pelerini s-a 
prăbuşit într-o prăpastie din 
vestul Indiei. Surse din poliţie 
au declarat că accidentul s-a 
produs din cauza şoferu-
lui, care a pierdut controlul 
vehiculului într-o curbă 
periculoasă. Pelerinii, îngră-
mădiţi în camion, mergeau 
către Ramdevra, oraş foarte 
des vizitat datorită templului 
ce adăposteşte mormântul 
Sfântului Ramdev. 

Engleza, obligatorie 
pentru imigran]i
LONDRA Zeci de mii de mun-
citori imigranţi vor fi  nevoiţi 
să înveţe limba engleză, îna-
inte de a primi permisiunea 
să intre în Marea Britanie, 
relatează „The Sunday 
Telegraph”. Această măsură 
controversată, care ar urma să 
reducă numărul persoanelor 
ce intră în Marea Britanie 
cu cel puţin 35.000 pe an, 
va fi  anunţată de premierul 
Gordon Brown în cursul unui 
discurs.

Al-Qaeda loveşte 
în Algeria
ALGER Peste 70 de persoa-
ne au fost ucise [i alte 100 
au fost rănite, s#mb`t`, în 
două atentate comise în estul 
Algeriei. Atacurile au fost 
revendicate de o ramură a 
grup`rii Al-Qaeda din Mahreb. 
Ţinta unuia dintre atacuri era 
chiar preşedintele algerian. 

INTERNA}IONAL6 www.compact.info.ro Luni, 10 septembrie 2007

George W. Bush a gafat, 
din nou, la summitul APEC
Summitul forumului pentru Cooperare Economică în zona 
Asia-Pacifi c (APEC), desf`[urat, s`pt`m#na trecut`, la 
Sidney, s-a terminat s#mb`t`, liderii ]`rilor participante 
convenind s` adopte, ca scop pe termen lung, reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de ser`. Nici de aceast` dat`, 
pre[edintele american nu s-a putut ab]ine, gaf#nd, a[a 
cum \i st` \n obicei.

SIDNEY - Summitul APEC, 
desf`[urat \n Australia, la Sid-
ney, poate fi  considerat un suc-
ces. Chiar din prima zi a forumu-
lui, premierul australian, John 
Howard, a precizat c` liderii 
celor 21 de ]`ri participante au 
convenit cu privire la nevoia ca 
toate ţările, atât cele afl ate în 
dezvoltare cât şi cele dezvoltate, 
să contribuie, pe măsura capaci-
tăţilor proprii şi circumstanţelor, 
la reducerea gazelor cu efect de 
seră. 

Totu[i, reuniunea nu a fost 
lipsită de incidente. Sute de aus-
tralieni au luat parte, pe parcur-
sul celor trei zile de desf`[urare 
a summitului, la demonstraţii 
organizate împotriva preşe-
dintelui Bush. Cel mai „gustat” 
dintre proteste a fost cel numit 
„Posterioare pentru Bush”, c#nd 
zeci de persoane şi-au dat jos 
pantalonii \ntr-un loc public din 

Sidney, nemul]umi]i de prezen]a 
pre[edintelui american la sum-
mitul APEC. 

Summitul OPEC din Austria?
Summitul APEC a fost o nouă 

ocazie pentru liderul de la Casa 
Albă de a-şi îmbogăţi colecţia 
de gafe. După ce a pronunţat 
greşit numele mai multor capi-
tale din Asia, a ridicat tonul la 
omologul sud-coreean şi a vorbit 
de Austria, în loc de Australia, 
Bush a st#rnit r#sul audien]ei, 
confund#nd summitul APEC cu 
OPEC, cel al ţărilor exportatoare 
de petrol. |n plus, liderul ame-
rican s-a dovedit r`ut`cios, din 
nou, cu ziari[tii. |ntrebat de un 
reporter dac` \n discursul s`u a 
venit cu un mesaj nou, [eful sta-
tului american i-a r`spuns sur-
prins [i r`stit: „Cum, nu ai ascul-
tat ultimele mele discursuri?”.  
 Anca Petrache ||||

Incident \n spa]iul aerian 
din zona summitului
AUSTRALIA Două avioane de vânătoare australiene au tras, ieri, 
focuri de avertisment în direcţia unui aparat de zbor de mici di-
mensiuni, care a pătruns în spaţiul aerian interzis din zona sum-
mitului APEC, relatează AFP. Aparatul de zbor vizat de rachetele 
de avertizare australiene s-a dovedit a fi  un avion turistic. Acesta 
a fost escortat spre un aeroport, iar pilotul a fost interogat, a 
precizat agenţia australiană de presă AAP. Sydney a fost trans-
format într-o adevărată fortăreaţă pe durata summitului APEC. 
Armata a impus o zonă de restricţii aeriene de 80 de kilometri în 
jurul centrului de conferinţe, cu ajutorul avioanelor de vânătoare 
de tip FA-18 şi al elicopterelor de luptă Blackhawk.

Liderul american a ajuns, ieri, la Washington

Vizit` a Papei Benedict \n Austria
VIENA - Timp de trei zile, [eful 
Vaticanului, Papa Benedict al 
XVI-lea, s-a afl at \ntr-o vizit` \n 
Austria. Mii de oameni au asistat 
la ceremoniile religioase ofi ciate 
\n mai multe ora[e austriece. De 
departe, cea mai fastuoas` cere-
monie a fost cea de la Catedrala 
Sf#ntul {tefan (foto) din Viena. 
Pentru această vizită, autorităţile 
austriece au luat măsuri de secu-
ritate fără precedent. Peste 3.500 
de poliţişti au fost trimişi pe stră-
zile din Viena. Nu mai pu]in de 
150 de membri ai unei unităţi de 
elită din cadrul poliţiei au asigu-
rat paza personală a Suveranului 
Pontif. 

|n timpul vizitei sale, [eful 
Vaticanului a ]inut un discurs 
\n fa]a autorit`]ilor austriece, \n 
care [i-a exprimat, \nc` o dat`, 
împotrivirea faţă de legalizarea 
avorturilor, \ndemn#nd cuplurile 
c`s`torite s` procreeze.   ||||

Bicicleta cu hidrogen, lansat`, 
\n premier`, la Shanghai

CHINA Un concept de biciclet` 
cu hidrogen a fost expus la un 
t#rg interna]ional din Shanghai, 
conform china.org.cn. Energia 
pentru biciclet` este dat` de o 
baterie [i dou` rezervoare cu 
hidrogen, acest lucru diferen-
]iin  d-o de bicicletele electrice 
foarte folosite \n Shanghai. 
Unul dintre avantajele acestui 
mijloc de locomo]ie este faptul 
c` re\nc`rcarea rezervoarelor de 
hidrogen dureaz` doar 30 de 
minute. Pre]ul bicicletei se ridic` 
la 2.632 de dolari americani, dar 
ar putea fi  redus substan]ial, \n 
cazul produc]iei \n mas`.   ||||

Pavarotti, pe ultimul drum
ROMA - Trupul neînsufl eţit al 
lui Luciano Pavarotti a fost scos, 
în ropote de aplauze şi acorduri 
de „Vincero”, din catedrala din 
Modena, unde a avut loc ceremo-
nia funerară, pornind pe ultimul 
drum, către cimitirul Montale 
Rangone, potrivit site-ului www.
rai.tv. Ceremonia religioasă a 
durat mai mult de o oră, în acest 
interval fi ind transmis şi un mesaj 
al Vaticanului.

La ceremonie, premierul ita-
lian Romano Prodi a rostit un 
discurs în care a adus un omagiu 
„geniului şi generozităţii” lui Pa-
varotti. La funeraliile marelui te-

nor au participat [i fostul secretar 
al ONU, Kofi  Annan, directorul 
general al Fao, Jacques Diouf, 
ambasadorul american Ronald 
Spogli, comisarul european 
pentru Cultură, Jan Figel, dar 
[i arti[ti precum Bono de la U2, 
Milly Carlucci, Franco Zeffi relli, 
Carla Fracci, Jovanotti, Joe Volpe, 
directorul Operei Metropolitane 
din New York, Zucchero Fornaci-
ari, Gianni Minà, Tony Renis, La-
ura Pausini, Lele Mora. La fi nalul 
ceremoniei religioase, sicriul lui 
Pavarotti a fost scos din biseric` 
şi salutat de patrula de acrobaţie 
aviatică Frecce Tricolori.  ||||

Fo
to

: 
Ro

m
p
re

s

Fo
to

: 
M

ed
ia

fa
x

Fo
to

: 
Ro

m
p
re

s





 
 SPORT8 Luni, 10 septembrie 2007

REZULTATE |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

PE SCURT ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henin, triumf 
la US Open

TROFEU  Jucătoarea belgiană 
de tenis Justine Henin (foto) 
a câştigat US Open, ultimul 
turneu de Mare {lem al anului, 
după ce a învins-o \n fi nal`, 
în două seturi, pe rusoaica 
Svetlana Kuzneţova, cu scorul 
de 6-1, 6-3. Este al [aptelea 
titlu de Mare {lem c#[tigat de 
Henin [i al doilea la US Open, 
dup` cel c#[tigat \n 2003. 

Record mondial 
la 100 metri
ATLETISM Jamaicanul Asa-
fa Powell a stabilit, ieri, un 
record mondial în proba de 100 
metri, cu timpul de 9 secun-
de şi 74 de sutimi, în cadrul 
reuniunii atletice de la Rieti, 
din Italia. Powell era deja 
deţinătorul recordului mondial 
în proba de 100 metri, cu 9 
secunde 77 de sutimi, stabilit 
la 14 iunie 2005 la Atena.

Au ratat \n final`
POLO Reprezentativa de polo a 
României a ratat califi carea la 
Jocurile Olimpice de la Beijing, 
din 2008, după ce a fost învin-
să, ieri, de echipa naţională 
a Muntenegrului, cu scorul de 
9-8, în fi nala turneului de la 
Bratislava. România îşi mai 
poate asigura prezenţa la JO de 
la Beijing doar dacă va câştiga 
turneul de la Oradea, din mar-
tie 2008.

Miting 
anti-Dragomir
ULTRA{I Aproximativ 1.500 de 
fani ai mai multor echipe de 

fotbal au participat, s#mb`t`, 
la mitingul organizat pen-
tru modifi carea proiectului 
de lege privind prevenirea şi 
combaterea violenţei iniţiat de 
Dumitru Dragomir în Parla-
ment. „Ultra[i, nu infractori”, 
„Mitic` la pu[c`rie” sau „Jos 
cenzura”, au fost c#teva 
dintre bannerele afi [ate de cei 
prezen]i la miting. |n timpul 
protestului, trei fotoreporteri 
au fost lovi]i de mai mul]i 
suporteri.  

Nigeria, campioan` 
la under-17
TINERET  Reprezentati-
va Nigeriei a câştigat, ieri, 
pentru a treia oară în istorie, 
Campionatul Mondial de fotbal 
under-17, după ce a învins, \n 
fi nal`, selecţionata Spaniei, 
la penalty-uri, scor 3-0. Pre-
cedentele victorii ale Nigeriei 
s-au \nregistrat \n 1985 [i 
1993. Spania a pierdut fi nala 
pentru a treia oară, după cele 
din 1991 şi 2003.

Performan]a 
lui Petr Cech
IMBATABIL Portarul echipei 
Chelsea, Petr Cech, a dispu-
tat, sâmbătă, la Serravalle, cu 
San Marino, al 24-lea meci în 
care nu a primit gol, din 54 de 
selecţii, a anunţat Federaţia 
Cehă de Fotbal. Cech, în vârstă 
de 25 de ani, i-a depăşit astfel 
pe Ivo Viktor şi Pavel Srnicek, 
care nu au încasat niciun gol 
în 23 de meciuri internaţio-
nale, unul în anii ‘60-’70, iar 
celălalt în anii ‘90.

A fugit 
pentru Dinamo
PLECAT Fundaşul John Chris-
tian Galliquio Castro a plecat 
fără permisiunea antreno-
rului din cantonamentul 
reprezentativei statului Peru, 
pentru a veni la Bucureşti, 
unde urmeaz` să negocieze 
cu ofi cialii clubului Dinamo 
transferul său la campioana 
României. Fotbalistul peruan 
risc` o suspendare drastic` din 
partea Federe]iei de Fotbal din 
Peru. Ultima formaţie la care a 
fost legitimat Galliquio a fost 
Universitario de Deportes, din 
prima ligă peruană.

www.compact.info.ro

Am f`cut un pas mare
Na]ionala Rom#niei de fotbal a \nvins, s#mb`t`, la Minsk, 
selec]ionata Belarusului cu scorul de 3-1, \n preliminariile 
EURO 2008, sporindu-[i [ansele de calificare la turneul 
final din Austria-Elve]ia.

EURO 2008 - |n ultimele pre-
liminarii, Rom#nia a p`timit 
mult din cauza pa[ilor gre[i]i 
f`cu]i \n compania echipelor 
mici. Acum, Rom#nia a ob]inut 
maximum de puncte din \nt#l-
nirile cu outsiderii grupei. A 
\nvins \n Albania, \n Slovenia, 
iar s#mb`t` nu s-a \mpiedicat 
nici de Belarus. 

Dup` un \nceput de meci mai 
ezitant, elevii lui Victor Pi]urc` 
[i-au luat \n serios rolul de 
favori]i [i, la prima ac]iune pe-
riculoas`, au reu[it s` deschid` 
scorul prin Mutu (‘17). Bucuria 
„tricolorilor” a ]inut doar dou` 
minute, Roma[cenko reu[ind, 
\n minu tul 19, s` egaleze cu un 
[ut pe sub Lobon]. 

Rom#nia a reu[it s` intre \n 

avantaj la pauz`, Dic` reu[ind 
s` devieze cu capul centrarea 
perfect` a lui Nicoli]` (‘42).

Mutu-show 
Pi]urc` a f`cut c#teva 

schimb`ri dup` pauz`, intro-
duc#ndu-l \n teren pe Dorinel 
Munteanu, iar pe Mutu l-a tri-
mis v#rf \mpins. Cei doi au fost 
principalii actori ai p`r]ii secun-
de. Munteanu a pasat excelent 
pentru Mutu, iar atacantul, 
singur la opt metri, a tras \n Ha-
mutovski. |n minutul 76, Mutu 
s-a r`zbunat pe portarul bielo-
rus. Mai \nt#i, l-a p`c`lit cu un 
dribling, for]#ndu-l s`-l faulteze 
\n careu, apoi l-a executat cu o 
sc`ri]` din penalty-ul rezultat. 

 Cristian Marcu ||||

LA PAUZ~: 1-2  STADION: „Dinamo Minsk”  SPECTATORI: 20.000
AU MARCAT: Roma[cenko (19’) – Mutu (17’, 76-penalty), Dic` (42’)
BELARUS: Hamutovski - Korithko, Radkov, Plaskoni, Tigorev - Ka-
lacev (Skverniuk 76’), Romaşcenko, A. Hleb, Stasevici - Kornilenko, 
Rodionov (Vasiliuk 61’). Antrenor: Bernd Stange.
ROMÂNIA: Lobonţ - P. Marin, Goian, Chivu, Raţ - Ov. Petre, Codrea 
(Trică 90’) - Nicoliţă, N. Dică (D. Munteanu 67’), Mutu - Sg. Radu 
(Fl. Petre 57’). Antrenor: Victor Piţurcă
ARBITRU: Peter Frojdfeldt (Suedia)

BELARUS 1:3 ROM^NIA

Victor Pi]urc`

Suntem \n grafic. 
Sper s` nu mai ced`m 

nim`nui primul loc \n 
grup`. |mi doresc s` nu mai 
pierdem niciun joc p#n` 

la finalul anului

RUGBY - De trei zile, a \nceput a 
[asea edi]ie a Cupei Mondiale de 
Rugby. Rom#nia se afl ` [i ea prin-
tre participante, f`c#nd parte din 
grupa C, al`turi de selec]ionatele 
Noii Zeelande, Italiei, Sco]iei 
[i Portugaliei. Primul meci al 
Rom#niei va avea loc miercuri, 
de la ora 21.00 (TVR 2), \mpotri-
va echipei Italiei. P#n` acum, \n 
grupa noastr` s-au disputat par-
tidele Noua Zeeland`-Italia, scor 
76-14, [i Sco]ia-Portugalia, scor 
56-10.

|n celelalte grupe, s-au dispu-
tat urm`toarele meciuri: Grupa 
A: Anglia – SUA 28-10, Africa 
de Sud – Samoa 57-7, Grupa B: 
Australia – Japonia 91-3, }ara 
Galilor – Canada 42-17, Grupa D: 
Argentina – Fran]a 17-12.    |||| Juc`torii Noii Zeelande au fost de netrecut \n partida cu Italia

Pavel [i H`nescu debuteaz`, azi, la dublu
TENIS - BCR Open Rom#nia \[i 
deschide, ast`zi, por]ile pentru 
a dou`sprezecea edi]ie. Printre 
cei 32 de tenismeni califi ca]i pe 
tabloul principal se num`r` doi 
rom#ni, ambii benefi ciari ai unor 
wild-card-uri. Andrei Pavel \l va 
\nt#lni \n primul tur pe spaniolul 
Oscar Hernandez, \n timp ce Vic-
tor H`nescu va da piept cu ger-
manul Florian Mayer. Ast`zi, de la 
ora 17.00, pe terenul central, pere-
chea Pavel [i H`nescu va \nt#lni \n 
primul tur la dublu cuplul german 
Tomas Behrend/Christopher Kas. 

Competi]ia este dotat` cu 
premii \n valoare de 353.450 de 
euro, c#[tig`torul urm#nd a intra 
\n posesia unui cec de 55.820 de 
euro. Pre]ul biletelor este cuprins 
\ntre 10 lei, la turul I, [i 50 lei, la 
fi nal`.     ||||Andrei Pavel se afl ` la o nou` participare la BCR Open Rom#nia

PRELIMINARII EURO 2008
GRUPA A 

 Serbia - Finlanda 0-0   
 Portugalia - Polonia 2-2 (0-1) 

GRUPA B 
 Georgia - Ucraina 1-1 (0-1)   
 Scoţia - Lituania 3-1 (1-0)   
 Italia - Franţa 0-0 

GRUPA C
 Moldova - Norvegia 0-1 (0-0)
 Ungaria - Bosnia-Herţegovina 1-0 (1-0)
 Malta - Turcia 2-2 (1-1)  

GRUPA D
 San Marino - Cehia 0-3 (0-1)   
 Ţara Galilor - Germania 0-2 (0-1)   
 Slovacia - Irlanda 2-2 (1-1)   

GRUPA E 
 Anglia - Israel 3-0 (1-0)   
 Rusia - Macedonia 3-0 (1-0)   
 Croaţia - Estonia 2-0 (2-0)   

GRUPA F
 Suedia - Danemarca 0-0   
 Letonia - Irlanda de Nord 1-0  (0-0) 
 Islanda - Spania 1-1 (1-0)   

Cu cele dou` goluri de s#mb`t`, 
Mutu a ajuns la cota 27 \n tricoul 
na]ionalei. El se afl ` pe locul 
trei dup` Hagi (35) [i Bodola (30)

Noua Zeeland` a f`cut instruc]ie cu Italia
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e spre EURO Miercuri 
juc`m
cu Germania
AMICAL Na]ionala Rom#niei 
nu s-a \ntors acas` dup` 
meciul din Belarus [i va 
pleca direct spre Germania, 
unde va sus]ine, miercuri, o 
partid` amical` \n compa-
nia selec]ionatei nem]e[ti. 
Meciul se va juca la Köln, 
fi ind transmis, \n direct de 
TVR1, de la ora 21.30. Cele 
dou` selec]ionate nu dis-
put`, miercuri, meciuri \n 
preliminariile EURO 2008.

Aproape 
califica]i
CALCULE Rom#nia mai are pa-
tru meciuri \n aceast` campa-
nie de califi care. De presupus 
c` vor \nvinge \n Luxemburg [i 
pe Albania, „tricolorii” depind 
de meciurile cu Olanda (acas`) 
[i Bulgaria (deplasare). O victo-
rie cu Olanda, luna viitoare, 
ne-ar asigura, mai devreme, 
biletele pentru EURO 2008. 
Altfel, am depinde de rezulta-
tul de la Sofi a, unde am avea 
nevoie de un egal.      

Patru medalii 
pentru 
Rom#nia

GIMNASTIC~ - Rom#nia a ob]inut 
patru medalii la Campionate-
le Mondiale de gimnastic` de 
la Stuttgart. Dintre cele patru 
medalii, trei au fost de argint [i 
una de bronz. Vedeta delega]iei 
noastre a fost Steliana Nistor 
(foto), care a reu[it s` c#[tige trei 
medalii, dou` de argint, la indi-
vidual compus [i la b#rn`, [i una 
de bronz, \n concursul pe echipe. 
Singura medalie a b`ie]ilor a fost 
cucerit` de Daniel Popescu, care 
a câştigat argintul la sărituri. Po-
pescu a pierdut aurul pentru 12 
miimi, chiar la ultima săritură din 
concurs, în faţa polonezului Les-
zek Blanik.   ||||

Alonso, rege pe t`r#m italian

FORMULA 1 - Campionul mondial en-titre, 
spaniolul Fernando Alonso, a c#[tigat, ieri, 
Marele Premiu al Italiei, bif#nd prima vic-
torie la Monza. Mii de sus]in`tori ai scu-
deriei Ferrari au venit, ieri, pe circuitul 
italian s`-[i \ncurajeze propriii favori]i, dar 
nici Raikkonen, nici Massa nu au reu[it 
s` le ofere victoria. Mai mult, brazilianul 

Massa a abandonat, iar Kimi Raikkonen a 
sosit doar pe locul al treilea. 

Fernando Alonso s-a apropiat la trei 
puncte de liderul clasamentului mondi-
al, Lewis Hamilton, care a terminat pe 
pozi]ia a doua. Lupta pentru titlu a deve-
nit, astfel, aprig`, cu patru etape \nainte 
de fi nal.   ||||

Fernando Alonso a reu[it la Monza a patra sa victorie din acest sezon

REZULTATE GRUPA G
 Belarus - Rom#nia 1-3 (1-2)
 Olanda - Bulgaria 2-0 (1-0)
 Luxemburg - Slovenia 0-3 (0-2)

Bulgaria, b`tut` 
\n Olanda

ADVERSARI |ntr-un alt meci al 
grupei, Olanda a \nvins, acas`, 
Bulgaria, cu scorul de 2-0. Pentru 
„batavi” au marcat Sneijder 
[i Ruud van Nistelrooy (foto). 
|n fr#ngerea de s#mb`t` \i dimi-
nueaz` Bulgariei [ansele de a 
merge la EURO. Pentru a spera 
la califi care, vecinii no[tri sunt 
con damna]i s` \nving` \n toate me-
ciurile, p#n` la finalul campaniei.

Adrian Mutu

Aceast` victorie ne ajut` 
foarte mult. {ansele 

noastre la calificare au 
crescut foarte mult. Acum 
depindem numai de 

noi
Dorin Goian  

Cu fi ecare meci pe care 
\l juc`m, ne apropiem 

de turneul final. |ncepem s` 
sem`n`m cu o echip` mare. 

Ar fi p`cat s` rat`m 
calificarea 
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CLASAMENT PILO}I
  1. L. Hamilton (McLaren) 92p
  2. F. Alonso (McLaren) 89p
  3. K. Raikkonen (Ferrari) 74p

CLASAMENT CONSTRUCTORI
  1. McLaren-Mercedes 166p
  2. Ferrari 143p
  3. BMW 86p
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CLASAMENT
 1. România 8 6 2 0 17-5 20  
 2. Olanda 7 5 2 0 10-2 17 
 3. Bulgaria 8 4 3 1 11-6 15
 4. Albania 7 2 3 2 8-6 9 
 5. Slovenia 8 2 1 5 8-12 7 
 6. Belarus 8 2 1 5 11-18 7 
 7. Luxemburg 8 0 0 8 1-17 0

ETAPA VIITOARE, 
12 SEPTEMBRIE

 Slovenia – Belarus
 Bulgaria – Luxemburg
 Albania – Olanda

România va sta
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4-10 SEPTEMBRIE
 Mika – Relax, Take It Easy

„Nu-mi pierd nopţile prin cluburi pline de fum, îmi protejez vocea!”, a declarat Mika.

 Andreea B. – Prinde-mă, aprinde-mă
Super-succes: cu cel de-al doilea single de pe „Andreea B.”, solista face valuri!

 Fergie – Big Girls Don’t Cry
Afl ă totul despre show-ul incendiar pe care-l pregătesc BEP, numai din Bravo!

 Maroon 5 – Wake Up Call
„Sunt prea cuminte pentru a fi  considerat un rocker wild!”, zice Adam Levine.

 Rihanna – Shut Up And Drive
Zvonurile circulă repede! Rihanna ar fi  împreună cu actorul Shia LaBeouf...

 Andreea Bănică – Rendez-vous
Andreea e imaginea unei cunoscute mărci de automobile de la noi...

 Beyoncé – Upgrade U 
Lui Beyonce i s-a cerut să renunţe la mini pentru concertul din Malaysia!

 Sunrise Avenue – Fairytale Gone Bad
Trupa fi nlandeză îşi caută urgent un nou chitarist.

 Morandi – Afrika
Moga & Randi se pregătesc de lansarea celui de-al treilea LP, „N3XT”...

 James Blunt – 1973
„All The Lost Souls”, noul album al lui James Blunt, apare pe 17 septembrie!

TOP 10 MUZICAL  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Mika
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↗
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Cristina Fedorca, în vârstă 
de 16 ani, a câştigat fi nala 
mondială a concursului 
de frumuseţe „Model of 
Models 2007”, desfăşurat` 
sâmbătă sear`, la Madrid.
 
SUCCES - Frumoasa adolescen-
tă a concurat pentru marele 
titlu „Model of Models 2007” 
cu reprezentante din 22 de 
ţări, printre care SUA, Austria, 
Finlanda, Germania, Franţa, 
Grecia, Paraguay, Puerto Rico, 
Rusia, Portugalia, Polonia, şi 
Brazilia. Locurile doi şi trei au 
fost câştigate, în ordine, de 
Zuzana Putnarova din Cehia şi 
Laura Negrete din Spania.  

Dimensiuni de invidiat: 
89-60-90

Originară din Negreşti Oaş  
(judeţul Satu Mare), Cristina 
a câştigat ediţia 2006 a fi nalei 
naţionale „Festivalul Valea Pra-
hovei”, organizat` de Platinum 
Agency. Cristina Fedorca are 
dimensiuni de invidiat: 89-60-
90, 1,75 metri înălţime şi 52 de 
kilo grame. Adolescenta este 
elevă în clasa a X-a a Colegiului 
Na ţional „Sf. Sava” şi vorbeşte 
fl uent engleza, franceza şi spa-
niola, cea din urmă fi ind un 
detaliu care a impresionat atât 
juriul, cât şi presa de la Madrid. 
  Iulia Roman ||||

EROTIC  David şi Victoria Beckham 
au revenit în atenţia publicului 
cu un nou pictorial incendiar. 
De acestă dată, cei doi soţi s-au 
lăsat imortalizaţi în dormitor, în 
ipostaze intime. Celebrul cuplu 
a realizat insolita şedinţă foto 
pentru promovarea noului par-
fum, „Intimately Beckham Night”, 
lan sat de David Beckham. „Am 
fost încântat de fotografii pentru 
că puţini oameni cunosc aceas-
tă latură a noastră”, a declarat 
David într-un interviu recent. 
Parfumul este produs de firma 
Coty, responsabilă şi de crea rea 
parfumurilor semnate Kylie Mino-
gue şi Kate Moss.   I.R. ||||

În pat cu soţii Beckham

Cristina Fedorca, 
„Model of Models 2007”

Cristina visează la o carieră internaţională în modelling 

Angelina Jolie îşi mai doreşte copii
Mamă a patru copii, dintre care trei sunt adoptaţi, actriţa 
ANGELINA JOLIE îşi mai doreşte copii. „Dintotdeauna mi-am dorit 
să adopt copii. Mereu am visat să am o familie mare, iar Brad, la 
fel. Micuţii noştri au personalităţi atât de diferite şi ne place să-i 
vedem crescând”, a declarat actriţa.

„Na[ul” se \ntoarce la B1 TV
Începutul toamnei anunţă lansarea celui de-al 
şaselea sezon pentru emblematicul talk-show 
„NAŞUL”, difuzat de B1 TV de luni până joi, de la ora 
22.00. După şase ani de experienţe unice trăite în 
direct, Naşul – Radu Moraru pregăteşte noi întâlniri 
cu personajele momentului, pentru două ore de 
confruntări la scenă deschisă şi replici memorabile. 
Mereu surprinzător, Radu Moraru are [i un nou 
proiect, o emisiune săptămânală, „Naşul special”. 

Radu Muntean, la cel de-al treilea film 
RADU MUNTEAN începe, ast`zi, fi lmările la un lungmetraj despre 
maturizare şi vârsta de 30 şi ceva de ani, care îi are în rolurile 
principale pe Dragoş Bucur, Anamaria Marinca, Mimi Brănescu şi 
Adrian Văncică. La mai puţin de un an după ce a lansat „Hârtia va 
fi  albastră”, Radu Muntean va da „Motor!” pentru cel de-al treilea 
lungmetraj de fi cţiune din cariera sa de regizor. 

Hugh Grant şi-a făcut cadou o maşină
Actorul britanic HUGH GRANT a împlinit, ieri, 47 
de ani. Drept cadou de ziua lui, vedeta şi-a luat 
o superbă bijuterie auto, o ma[in` Audi R8, în 
valoare de 82.000 de lire sterline, informează 
thisislondon.co.uk. Grant a profi tat de proaspă-
ta achiziţie pentru a face o plimbare romantică 
în jurul Londrei alături de actuala lui parteneră, 
Jemima Khan. 

„Prison Break”, de ast`zi, la Pro TV
Serialul american „PRISON BREAK”, care a dat naştere unui 
adevărat fenomen în lumea întreagă, va putea fi  urmărit, 
\ncep#nd de ast`zi, de la ora 23.15, la Pro TV. Actorul Dominic 
Purcell, cel care joacă rolul lui Lincoln Burrows, a declarat, în 
exclusivitate pentru Pro TV: „Cred că acesta e unul dintre aspectele 
pozitive ale serialului, faptul că îi face pe oameni să-şi dorească 
mai mult, să vadă ce urmează mai departe”. 

Paris Hilton vrea s` devin` mam` 
PARIS HILTON se pare c` vrea s` se cumin]easc`, 
declar#nd recent,  \ntr-un interviu acordat re-
vistei „Elle”, c` vrea s` devin` mam`.  „La anul, 
vreau s` am un copil. Drept urmare, \n acest 
moment, trebuie s`-mi preg`tesc organismul. 
Am \nceput deja s` fac multe exerci]ii fi zice. |mi 
doresc s` am o familie, ceea ce \nseamn` evident 
[i un so]. P#n` nu demult, obi[nuiam s` pun 
mare accent pe aspectul fi zic. Acum, \ns`, m-am 
maturizat”, a spus Paris.

Peste o mie de fani la concertul 
Lake of Tears
Trupa  LAKE OF TEARS a susţinut, sâmbătă seară, la Arenele Ro-
mane din Bucureşti, cel de-al doilea concert din România, peste 
o mie de persoane cântând alături de formaţia suedeză hituri şi 
piese mai noi. Admiratorii au venit la concert \n tricouri cu numele 
formaţiei, cu steaguri ale României şi nu au dat importanţă ploii 
sau frigului, rămânând alături de componenţii trupei lor preferate 
până la sfârşitul spectacolului.

PE SCURT |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Ang Lee 
a câştigat iar 
„Leul de aur”
PODIUM - Cineastul taiwanez Ang 
Lee (foto) a câştigat, vineri sea-
ră, pentru a doua oară în carieră, 
„Leul de Aur”, marele trofeu al 
Festivalului de Film de la Veneţia. 
Regizorul a fost premiat pentru 
thrillerul erotic „Lust, caution”. Lee  
a mai reuşit acum doi ani aceeaşi 
performanţă, cu fi lmul  „Broke-
back mountain”. „Vreau să-i dedic 
acest premiu lui Ingmar Bergman, 
pe care am avut şansa să îl întâl-
nesc”, a declarat cineastul. 

Brad Pitt a primit premiul 
pentru „Cel mai bun actor” pen-
tru prestaţia din westernul „Jesse 
James”,  regizat de Robert  Ford. 
Trofeul „Coupe Volpi” pentru cea 
mai bună actriţă i-a revenit austra-
liencei Cate Blanchett, care l-a în-
carnat pe Bob Dylan în fi lmul „I’m 
not there”.  Iulia Roman ||||

SHOW - Formaţia britanică Pet 
Shop Boys va susţine un concert, 
pe 19 octombrie, la Arenele Ro-
mane din Bucure[ti. Show-ul este 
inclus în ultima parte a turneului 
de promovare a celui mai recent 
album al lor, „Fundamental”. 
Biletele vor fi  puse \n v#nzare la 
Sala Palatului, magazinul Mu-
zica, re]eaua Carrefour, Teatrul 
Na]ional [i, on-line, pe www.bile-
te.ro, www.blt.ro, www.biletede-
latati.ro, urm#nd ca pre]ul lor s` 
fi e anun]at \n cur#nd. 

Pet Shop Boys reprezintă unul 
dintre cele mai de succes duete 
de pe scena pop, în special în Eu-
ropa. Din 1986, aceştia au lansat 
39 de single-uri care au ajuns în 
topul britanic, incluzând hituri-
le „West End Girls”, „It’s a Sin”, 
„Always on My Mind” şi „Heart”. 
Trupa s-a bucurat de un mare 
succes şi în SUA, la jumătatea 
anilor ‘80.  L.D. ||||

Anka, un nou 
videoclip 
FILMARE De cur#nd Anka Badiu 
a fi lmat videoclipul la cel de-al 
doilea extras pe single de pe 
albumul ei de debut: „My Baby”. 
Clipul este unul de imagine, care 
se bazeaz` pe efecte vizuale de 
senza]ie. Pentru c` regizorul 
dorea un interior intim, cald, 
\n care Anka s` se simt` c#t mai 
bine, scenele de interior au
fost filmate chiar \n casa artistei. 
Anka s-a hot`r#t, odat` cu noul 
videoclip, s` ofere publicului 
ceva nou, aduc#nd o schimbare 
radical` at#t soundului muzi-
cii ei, c#t [i imaginii [i atitudinii 
proprii.   Laura Dud`u ||||

Cel mai mare concert Iris 
de p#n` acum, „Iris 30 
de ani: Cei ce vor fi ”, va 
avea loc pe 5 octombrie pe 
Aeroportul B`neasa. Peste 
20.000 de spectatori sunt 
a[tepta]i pe aeroport cu 
aceast` ocazie.

EVENIMENT - Concertul aniver-
sar din 5 octombrie va fi  marcat  
prin lansarea noului album, „Iris 
30 de ani: Cei ce vor fi ” , care 
con]ine 24 de piese [i la care 
au colaborat mai mul]i invita]i 
speciali din lumea cultural` 
rom#neasc`. Ace[tia vor urca 
pe scen` al`turi de Iris, la con-
certul de la Aeroportul B` neasa, 
\ncep#nd cu ora 19.30, \ntr-un 
spectacol de muzic` [i poezie. 

Printre invita]i se num`r` Flo-
rin Chilian, Tudor Chiril`, Maia 
Morgenstern, Paula Seling, Fe-
licia Filip, Vlad Miri]`, Corul 
Acustic, Adrian Despot [i Cezar 
Po pescu (Vi]a de Vie), Nu]u 
Olteanu, Mike Godoroja, Trupa 
Voodoo, Adrian Ple[ca (Artan). 
Pen tru eveniment a fost compus 
[i un imn, „Iris Eternae”, care se 
poate asculta, \n cur#nd, la pos-
turile de radio. 

Dou` categorii de bilete
Biletele sunt diponibile \n 

dou` categorii, prima dintre ele 
av#nd pre]ul de 25 lei, iar cea 

de-a doua, categoria VIP, 75 
lei. Locurile pentru categoria 
VIP sunt amplasate \n tribune [i 
sunt \ntr-un num`r restr#ns. 

Biletele se g`sesc \n re]eaua 
de magazine Diverta, \n ma-
gazinele Muzica [i on-line pe 
www.bileteonline.ro, www.
ticket point.ro, www.bilete.ro, 
www.vreaubilet.ro [i www.
myticket.ro.  Laura Dud`u ||||

„Iris 30 de ani: Cei ce vor fi” 

Pet Shop Boys, la Bucure[ti

|n deschidere la Rolling Stones
BIOGRAFIE Trupa Iris de]ine un portofoliu muzical bogat, un pal-
mares discografi c care cuprinde 14 albume, 3 maxi-single-uri [i 
un DVD/VHS, peste 5.000 de concerte sus]inute \n diverse turnee, 
\n aproape toate ora[ele ]`rii.  Unul dintre cele mai memorabile 
spectacole a fost concertul aniversar „Iris - 25 de ani” \n care 
trupa a avut ca invitat de onoare grupul britanic Uriah Heep. Iris 
a fost forma]ia rom#neasc` care a c#ntat \n deschiderea concer-
tului Rolling Stones, care a avut loc, pe 17 iulie, la Bucure[ti.

Felicia Filip [i Cristi 
Minculescu, un cuplu care 
a unit opera cu rockul

Chris Lowe [i Neil Tennant, 
pentru prima oar` \n Rom#nia
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MĂSURĂ Funcţionarii bugetari din oraşe vor primi obligatoriu salarii-
le pe card, începând din acest an, deşi premierul Tăriceanu a afi rmat 
că sistemul va fi  opţional. Angajaţii instituţiilor publice din mediul 
rural vor avea însă posibilitatea să aleagă varianta de plată, potrivit 
unui proiect de hotărâre de guvern.  „Ministerele, celelalte organe 
de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi 
instituţiile publice din subordinea acestora vor lua măsurile necesare 
pentru plata drepturilor salariale ale personalului prin intermediul 
cardurilor. Trecerea la plata drepturilor salariale prin intermediul car-
durilor pentru instituţiile publice cu sediile în municipii şi oraşe se va 
face până la data de 31 decembrie 2007”, se menţionează în proiectul 
elaborat de Ministerul Economiei şi Finanţelor. ||||

OBSERVAŢII - Relaţia cu şeful 
este extrem de importantă pen-
tru confortul muncii tale. Cum 
faci să afl i dacă viitorul şef, pe 
care îl vei cunoaşte doar câteva 
minute, în cadrul unui interviu, 
va fi  unul bun? Specialiştii în 
cariere ai publicaţiei „Forbes” te 
învaţă ce semnale să urmăreşti şi 
ce întrebări să pui pentru a afl a, 
într-o oarecare măsură, cu ce fel 
de şef vei avea de-a face.

Pentru început, fi i atent la 
modul în care potenţialul mana-
ger tratează întrebările tale. Are 
răbdare şi îţi dă răspunsuri pe în-
delete sau pare să se grăbească să 
rezolve problema?

Modul în care se desfăşoa-
ră interviul este şi el important 
ca să îţi poţi ghici viitorul şef. 
Îţi explică în ce constă jobul şi 
apoi încearcă, împreună cu tine, 
să vadă care este modul în care 
experienţa ta poate fi  de folos? 
Sau se comportă de parcă te-ar 

interoga? Dacă interviul este o 
conversaţie, acesta este un semn 
bun. 

Unul dintre cele mai bune 
moduri de a afl a cât mai multe 
despre viitorul manager este să 
întrebi angajaţii. Pune întrebări 

pertinente despre stilul de mana-
gement al acestuia, despre mo-
dul în care tratează greşelile an-
gajaţilor şi modul în care îi ajută 
pe aceştia să îşi dezvolte cariera. 
Aceste întrebări pot fi  puse şi în 
mod direct managerului.  ||||

STRATEGII - Dacă la muncă 
ajungi să te gândeşti la orice, 
mai puţin la jobul tău, atunci e 
timpul să iei măsuri. În primul 
rând, trebuie să stabileşti de ce 
nu te simţi motivat. Pentru în-
ceput, aminteşte-ţi dacă această 
stare este una permanentă sau a 
intervenit de curând. 

Gândeşte-te, apoi, dacă ni-
velul motivaţional asigurat de 

companie este pe măsura nevo-
ilor tale. În momentul în care ai 
stabilit motivul plictiselii şi  dez-
interesului tău, poţi începe să iei 
măsuri. 

Pentru început, poţi încerca 
să îţi schimbi jobul în cadrul fi r-
mei. Gândeşte-te care sunt punc-
tele tale forte şi competenţele, 
cât de mult ai evoluat în ultimul 
an şi care sunt realizările de 

care eşti cel mai mândru. Apoi, 
fi i atent la oportunităţi, găseşte 
proiecte speciale sau zone slabe 
în cadrul cărora ţi-ai putea folosi 
avantajos calităţile.

O altă metodă este să înveţi 
ceva nou. Gândeşte-te care sunt 
direcţiile de dezvoltare ale do-
meniului în care activezi şi în-
cearcă să fi i cu un pas înaintea 
celorlalţi, în ceea ce priveşte pre-
gătirea. Aminteşte-ţi că un job în 
care, timp de doi-trei ani, nu ai 
avut parte de un training este un 
job dubios.

Câştigă puncte la vizibilitate! 
Poţi să fi i un excelent lucrător, 
dacă nu arăţi acest lucru şi celor-
lalţi, vei ajunge să te plafonezi 

într-un job plicticos. Participă la 
conferinţe, împarte-ţi experienţa 
căpătată la nivelul întregii indus-
trii şi, în foarte puţin timp, vei 
ajunge să fi i considerat expert. 

De asemenea, este recoman-
dat să păstrezi o legătură strânsă 
cu foştii colegi de serviciu sau 
şcoală, dar şi cu ceilalţi membri 
ai grupului în care activezi. 

Prezintă-te la interviuri! Poa-
te că nu vrei să îţi schimbi jobul, 
însă interviurile sunt un mod 
excelent de a te evalua pe pia-
ţa muncii, de a vedea care sunt 
punctele tale forte şi ce trebuie 
îmbunătăţit pentru a face urmă-
torul pas în carieră.  
 Laura Nica ||||

M  ̀plictisesc la serviciu!
Te plictiseşti la muncă? Ei, bine, asta e deja o problemă 
generalizată. Oricât de solicitant ar fi jobul tău, cu 
siguranţă ai, din când în când, timpi morţi. Iar dacă 
aceştia sunt destul de frecvenţi, vei ajunge să nu mai dai 
randament, ba, mai mult, să îţi deteşti jobul. Afl ă mai jos 
cum poţi preveni ca jobul t`u să devină rutină plicticoasă.

Cum să scapi 
de plictiseală 
  caută pe google „jocuri 
on-line”;
 fă-ţi un blog;
 socializează pe messenger;
 fă teste de personalitate;
  încearcă să înveţi o limbă 
străină;
  fă-ţi profile pe platforme 
sociale on-line;
  linkuri interesante la www.
boredatwork.com;
  joacă-te în reţea cu colegii 
de serviciu;
  verifică-ţi cunoştinţele în 
jocuri trivia.

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

Rata şomajului înregistrat`, la noi \n ]ar`, în 
luna iulie a fost de 3,8%, în raport cu populaţia 

activă civilă totală, în scădere de la nivelul de 5%, 
din iulie 2006.  Sursa: Institutul Naţional de Statistică

3,8%
rata [omajului 

\n iulie 2007

Bugetarii primesc salariul pe card Cunoa[te-ţi viitorul şef!
|]i po]i face o 

imagine despre viitorul 
[ef \nc` de la interviu
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PE SCURT  ||||||||||||||||||||||
Wikipedia, 
interzis` iar 
\n China 
RESTRIC}II  Dup` numai dou` 
luni de func]ionare \n China, 
enciclopedia on-line Wikipe-
dia a fost blocat` din nou. 
China blocheaz` accesul, \n 
mod constant, la anumite 
site-uri care prezint` subiec-
te politice sensibile, al`turi 
de pagini web pornografi ce. 
Guvernul nu anun]` [i nici 
nu explic` aceste m`suri. 
Wikipedia nu a mai putut fi  
accesat` din 31 august, de[i 
utilizatorii din China sus]in 
c` site-ul a func]ionat p#n` 
s`pt`m#na trecut`. 

Bebelu[ pe nume 
Yahoo
CIUD~}ENII  Un nou-n`scut 
din Mexic a fost botezat 
Yahoo. La alegerea straniului 
prenume a contribuit faptul 
c` p`rin]ii micu]ului s-au 
cunoscut pe internet, potrivit 
unui funcţionar de la starea 
civilă din oraşul Mexicali, 
citat de Mediafax. Funcţi-
onarul mexican a mai spus 
că, de curând, un cuplu de 
ecologişti şi-a botezat copi-
lul Arbol, însemnând arbore, 
în spaniolă. 

F`-]i propriul 
joc video!

DISTRAC}IE  F`r` s` depui 
prea mult efort, cu numai 
c#teva clickuri, pe www.
mygame.com \]i po]i crea 
propriul joc video on-line, 
informeaz` descoper`.ro. 
Nu trebuie dec#t s`-]i faci 
un cont, s` \ncarci o poz` cu 
tine sau cu altcineva [i s` te 
pui pe joac`. Trebuie s` alegi 
un tip de joc, dintr-o palet` 
foarte larg`. Crearea jocului 
nu dureaz` mai mult de cinci 
minute.

www.compact.info.ro

PUBLICITATE

Unii internau]i nici nu [i-au dat seama c#nd au devenit 
dependen]i de anumite pagini de web. Acestea sunt site-
uri care le fac utilizatorilor navigarea mai u[oar` [i mai 
pl`cut`, multe dintre ele instal#ndu-se deja pe postul de 
homepage. 

GOOGLE - Acesta nu mai este 
doar cel mai bun motor de 
c`utare, deoarece acum ofer` 
[i tot felul de aplica]ii gratuite, 
de la Calendar la Picasa, pentru 
editarea pozelor digitale, sau 
p#n` la Gmail. Exist` Google 
Scholar, cu ajutorul c`ruia po]i 
c`uta studii academice despre 
orice subiect, Google Finances, 
News, Maps. De asemenea, \]i 
po]i personaliza pagina de start 
cu iGoogle. 

YAHOO! – Este adversarul 
num`rul unu al primului, cu 
care se lupt` pentru suprema]ie 
\n spa]iul virtual. Pe l#ng` cele-
brele Messenger [i Mail, Yahoo! 
[i-a c#[tigat fanii cu aplica]ii 
precum Games, Movies, Wea-

ther, Tech, News [i Maps. 
WIKIPEDIA – Un site care ar 

fi  colegul ideal de banc` la ex-
temporale. Aceasta este o enci-
clopedie on-line scris`, editat` 
[i actualizat` de voluntari, care 
cuprinde peste 1,3 milioane de 
articole \n limba englez` [i alte 
milioane \n alte 22 de limbi. 

YOUTUBE – Ai ratat o sec-
ven]` memorabil` dintr-un fi lm? 
Exist` o melodie al c`rei video-
clip nu reu[e[ti niciodat` s`-l 
prinzi? Momente glorioase din 
sport? Le g`se[ti pe toate aici 
[i multe alte fi lmule]e \nc`rcate 
de useri pe acest site. 

INTERNET MOVIE DATABASE 
– imdb.com este ambrozia cine-
fi lilor. Utilizatorii acestui site pot 

afl a totul despre mii de fi lme, de 
la cele mai noi, la cele mai vechi, 
despre actori, regizori, sound-
trackuri, pot viziona traileruri, 
pot citi sau posta comentarii ale 
fi lmelor, care, \n func]ie de apre-
cierile vizitatorilor, primesc de la 
una la cinci stele.   

TECHNORATI - Bloggerii au 
un punct de întâlnire: technorati 
– motorul de căutare specializat 
pe bloguri, care indexează peste 
94 de milioane dintre acestea.

EBAY – |n fi ecare zi, pe 
site-ul de licita]ii on-line ebay.
com sunt listate, cump`rate [i 
v#ndute milioane de lucruri, de 
la mobil` la ma[ini, haine sau 
p`m#nt pe lun`.  

FLICKR - Dac` vrei ca to]i 
prie tenii cu care ai fost \n va-
can]` s` aib` fotografi ile pe care 
le-a]i f`cut la mare sau pe v#rf 
de munte, cea mai u[oar` me-
tod` este s` \]i faci un cont pe 
fl ickr.com [i s` le \ncarci acolo. 
|]i po]i organiza imaginile pe 
albume [i le po]i \nc`rca la di-
mensiunea lor original`.

WORDPRESS – Cea mai popu-
lară platformă de blogging prin-
tre utilizatorii rom#ni, updatată 
de curând la versiunea 2.2.3. 

BLOGGER – Este locul unde 
\]i po]i crea gratuit propriul 
blog; uneltele de pe acest site 
sunt performante [i u[or de fo-
losit.  Otilia Cristea ||||

Pagini web relevante pentru utilizatorii din România
www.neogen.ro  - portal de joburi, dating 
www.trilulilu.ro  - „YouTube”-ul românesc
www.trafic.ro  - clasament şi statistici web
www.ejobs.ro  - site important de joburi
www.hotnews.ro  - site de ştiri

Site-uri f̀ r  ̀de care 
nu am putea tr ì 

Site special pentru hackeri
SECURITATE - Hackerii angaja]i 
la Microsoft vor avea un blog 
special creat pentru ei. |n mo-
mentul de fa]`, pe blogul denu-
mit hackers@microsoft exist` o 
singur` postare, \n care autorul 
explic` scopul paginii web: s` 
prezinte pe unii dintre hackerii 
bine-inten]iona]i angaja]i la Mi-
crosoft [i munca lor. 

P#n` acum, compania a evi-
tat s` vorbeasc` \n public des-
pre faptul c` dispune de propriii 
hackeri. Ei \ncearc` s` sparg` 
restric]iile de securitate pe care 
Microsoft le integreaz` \n pro-
dusele sale, pentru a le face mai 
sigure. 

Potrivit primului blog, urm`-
toarele post`ri de pe acest site 
se vor axa pe discu]ii legate de 
securitate.   |||| Hackerii \[i arat` [i partea bun`



CONCERT & 
PARTY
DJ

DJ Ruky
Tonka Soul Café
Str. Biserica Amzei nr. 19
Telefon: 317.83.42

JAZZ
Maria R`ducanu & Friends
La Scena  21.00
Calea Călăraşilor nr. 55
Telefon: 320.35.67

PARTY
Atmosfer` Route 
66 & Harley Davidson 
The Jack - Bar & Rock  20.00
Calea Griviţei nr. 55
Telefon: 312.80.56

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

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

Chill Out Cafe 
The Upstairs Café  20.00
Str. Berzei nr. 20
Telefon: 314.50.68

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

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

Girl‘s Exclusive 
Cotton Club  21.00
Calea Victoriei nr. 48-50
Telefon: 313.13.13

Happy Hours 
Cesky Club  20.00
Str. Dianei nr. 11
Telefon: 314.14.79

HIT PARTY 
Dyangello Club  21.00  
Str. Baba Novac nr. 9G
Telefon: 0726.638.234

Lounge urban 
Grădina E-Uranus  21.00  
Str. Uranus nr. 144
Telefon: 313.45.27

Oldies Party
Oldies Club
Calea Moşilor nr. 91
Telefon: 0723.666.551

Party pentru cei rămaşi pe-acasă 
El Comandante  21.00  
Str. Sfântul Ştefan nr. 13
Telefon: 0724.396.043

Remember, Blues, Ever Green... 
Terminus Pub & More  21.00
Str. George Enescu nr. 5
Telefon: 318.16.67

VooDoo People‘s Night 
Revenge  21.00  
Str. {elari nr. 9-11 
Telefon: 0722.331.226

FILME
BOBBY

SUA, dram`, 2006
Regia: Emilio Estevez
Cu: Anthony Hopkins, 
Helen Hunt
Hollywood Multiplex  15.45, 18.15
Movieplex  17.15, 21.45

CAMERA 1408
SUA, horror, 2007
Regia: Mikael Hafström
Cu: John Cusack, 
Samuel L. Jackson, 
Mary McCormack 
Hollywood Multiplex  12.45, 17.00,
  19.15, 21.45
Movieplex  14.15, 19.00, 21.15

CLANUL LUPILOR
Rusia, fantastic, 2006
Regia: Nikolai Lebedev
Cu: Oksana Akinşina, 
Aleksandr Domogarov
Hollywood Multiplex  22.00

DUP~ EA
Rom#nia, dram`, 2007
Regia: Cristina Ionescu
Cu: Drago[ Bucur, 
Anca Florea
Hollywood Multiplex  16.00, 20.00
Movieplex  13.45, 16.00, 20.30

EVAN ATOTPUTERNICUL
SUA, comedie, 2007
Regia: Tom Shadyac
Cu: Steve Carell, 
Morgan Freeman
Movieplex  16.30

GREU DE UCIS 4
SUA, acţiune, 2007
Regia: Len Wiseman
Cu: Bruce Willis, Timothy Olyphant, 
Jeff rey Wright
Movieplex  17.15

HAIRSPRAY – 
INTRIGI DE CULISE

SUA, comedie, 2007
Regia: Adam Shankman
Cu: John Travolta, 
Nicole Blonsky
Hollywood Multiplex  13.45, 16.15
Movieplex  14.45, 19.30

HARRY POTTER 
ŞI ORDINUL PHOENIX

SUA, aventuri, 2007
Regia: David Yates
Cu: Daniel Radcliff e, Emma 
Watson, Rupert Grint
Hollywood Multiplex  16.45, 19.45, 22.30
Movieplex  15.00, 19.15, 21.45
Cinema Scala  11.00, 14.00,
 17.00, 20.00

NUM~RUL 23
SUA, thriller, 2007
Regia: Joel Schumacher
Cu: Jim Carrey, Virginia Madsen, 
Logan Lerman
Cinema Festival  14.30, 17.00, 19.30

OMUL-PROBLEMĂ
Norvegia-Islanda, comedie, 2006 
Regia: Jens Lien
Cu: Trond Fausa Aurvaag, 
Petronella Barker, Per Schaaning 
Cityplex  14.45, 19.00

ORA DE V^RF 3
SUA, comedie, 2007
Regia: Brett Ratner
Cu: Jackie Chan, Chris Tucker
Avanpremier`
Hollywood Multiplex  21.00
Movieplex  21.00

PIRAŢII DIN CARAIBE: 
LA CAPĂTUL LUMII

SUA, acţiune, 2007
Regia: Gore Verbinski
Cu: Johnny Depp, Orlando Bloom, 
Marcel Iureş
Hollywood Multiplex  13.45

PLOAIE DE VAR~
SUA, dram`, 2007
Regia: Antonio Banderas
Cu: Raul Arevalo, 
Alberto Amarilla, 
Felix Gomez
Premier`
Hollywood Multiplex  17.45, 20.15, 22.45
Movieplex  14.30, 16.45, 
 19.15, 21.30

RATATOUILLE 
SUA, anima]ie, 2007
Regia: Brad Bird
Voci: Janeane Garofalo, 
Patton Oswalt
Premier` 
Hollywood Multiplex  14.00, 16.30, 
 19.00, 21.30
Movieplex  13.30, 15.45, 
 18.00, 20.15, 22.30
Cityplex  13.30, 15.45, 
 18.00, 20.15, 22.30

RATATOUILLE (DUBLAT)
SUA, anima]ie, 2007
Regia: Brad Bird
Voci: Virgil Ian]u, 
Horia Brenciu, 
Alexandru Ar[inel
Premier` 
Hollywood Multiplex  13.00, 17.15, 19.45
Movieplex  14.15, 16.30, 18.45
Cityplex  13.15, 15.30, 
 17.45, 20.00, 22.15

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

Hollywood Multiplex  21.15
Movieplex  15.00, 20.00, 22.15

SIMPSONII - FILMUL
SUA, animaţie, 2007
Regia: David Silverman
Voci: Dan Castellaneta, 
Nancy Cartwright
Hollywood Multiplex  14.15, 16.00
Movieplex  13.15, 17.30

SHREK AL TREILEA
SUA, animaţie, 2007
Regia: Raman Hui, 
Chris Miller
Voci: Cameron Diaz, 
Eddie Murphy, 
Mike Myers
Hollywood Multiplex  15.00

TĂIŞUL GLORIEI
SUA, comedie, 2007
Regia: Josh Gordon, 
Will Speck
Cu: Will Ferrell, 
Jon Heder
Cityplex 15.15, 17.30, 
 19.45, 21.45

THE GRUDGE 2: CAPCANA
SUA, horror, 2006
Regia: Takashi Shimizu
Cu: Arielle Kebbel, 
Amber Tamblyn
Hollywood Multiplex  15.15, 22.15
Movieplex 18.15, 22.30
Cityplex  16.45, 19.00

ULTIMATUMUL LUI BOURNE
SUA, acţiune, 2007
Regia: Paul Greengrass
Cu: Matt Damon, 
Paddy Considine, 
Julia Stiles 
Hollywood Multiplex  15.00, 17.30, 
 20.00, 22.30
Movieplex  13.00, 17.45, 
 20.00, 22.15
Cinema Gloria  13.00, 15.00, 
 17.00, 19.00

VAN WILDER 2: 
AVENTURILE LUI TAJ

SUA, comedie, 2006
Regia: Mort Nathan
Cu: Kal Penn, 
Lauren Cohan, 
Daniel Percival 
Hollywood Multiplex  14.00, 18.00
Cinema Europa  14.00, 16.00, 
 18.00, 20.00

V~ DECLAR SO} {I… SO}IE?
SUA, comedie, 2007
Regia: Dennis Dugan
Cu: Adam Sandler, 
Kevin James
Hollywood Multiplex  13.00, 15.30,
  18.00, 20.30, 
 22.45
Movieplex  13.00, 15.15, 
 17.30, 19.45, 
 22.00
Cinema Corso  11.00, 13.00, 
 15.00, 17.15, 19.30

VREMURI GRELE
SUA, thriller, 2005
Regia: David Ayer
Cu: Christian Bale, 
Freddy Rodríguez, 
Eva Longoria
Hollywood Multiplex  13.30

TEATRU
SE-DUCERE BUCAREST

Spectacol de teatru \n cadrul 
schimbului cultural 
rom#no-italian „Via Cultura”
ArCuB  19.00
Str. Bati[tei nr. 14
Telefon: 319.26.91

ST~ S~ PLOU~
De: Lia Bugnar
Regia: Lia Bugnar
Cu: Tania Popa, 
Maria Buz`, 
Antoaneta Cojocaru
Teatrul Luni de la Green Hours  20.00
Telefon: 0788.452.485

EVENIMENTE
APARI}II NOI DE CARTE

„Decojind ceapa”
De Gunter Grass
Editura Polirom
Colec]ia Biblioteca Polirom
Pre]: 39,95 lei

„Vr`jitoarea din Portobello”
De Paulo Coehlo
Editura Humanitas
Pre]: 30 lei 

EXPOZIŢII
Expoziţie de pictură (grup)
„Amurg de toamnă“ 
Galeria Artis
Bd. Nicolae Bălcescu nr. 2
Ultima zi - 13 septembrie

Expoziţie de pictură 
De Anca Diaconu 
Galeria Galateea
Calea Victoriei nr. 132
Telefon: 659.38.14
Ultima zi - 19 septembrie

Expoziţie de pictură
De Letiţia Oprişan 
Galeria de Artă Ana
Str. Ermil Pangrati nr. 25
Telefon: 231.11.80
Ultima zi - 19 septembrie

Expoziţie de pictură 
„Retrospectivă”
De Bogdan Pietriş 
Galeria Orizont
Bd. Nicolae Bălcescu nr. 23 A
Telefon: 315.89.22
Ultima zi - 19 septembrie

Expoziţie de pictură 
De Nicolae Iorga 
Cercul Militar Naţional
Galeria Artelor
Bd. Regina Elisabeta nr. 20
Telefon: 313.86.80
Ultima zi - 20 septembrie

Expoziţie de sculptură în sticlă
„Ritmurile transparenţei. 
Dinspre sticlă înspre sculptură”

De Alexandru Ghilduş
Galeria Galateca
Str. C.A. Rosetti nr. 2-4
Ultima zi – 21 septembrie

Expoziţie de pictură 
De Mihai Co]ovanu 
Galeria Orizont
Bd. Nicolae Bălcescu nr. 23 A
Telefon: 315.89.22
Ultima zi - 30 septembrie

Expoziţie de pictură
„Ipostaze” 
De Daniela Chirion
Galeria Luchian 12
Str. Luchian nr. 12
Telefon: 315.68.02
Ultima zi - 1 octombrie

Expoziţie internaţională 
de artă feminină 
contemporană
„Poduri europene-tradiţie şi 
continuitate” 
Galeria Senso
Bd. Unirii nr. 15
Telefon: 201.09.00
Ultima zi - 20 octombrie

Expoziţie 
de desene şi gravuri
„Descoperirea peisajului. 
Începuturile modernităţii 
româneşti” 
Muzeul Naţional de Artă
Calea Victoriei nr. 49-53
Telefon: 313.30.30
Ultima zi - 4 noiembrie

Expoziţie de costume 
de la 1850 şi până astăzi 
„Retro”
De Adina Nanu
Centrul Cultural Metropolitan Pentru 
Tineret
Bd. Poligrafi ei nr. 4
Telefon: 0724.226.447
Ultima zi – 27 noiembrie

Expoziţie de pictură 
De Mihai Potcoavă
Institutul Irecson
Calea Victoriei nr. 2
Telefon: 314.18.90
Expoziţie permanentă

Expoziţie de artă digitală
„Art: PartTwo”
Galeria 115
Str. Mihai Eminescu nr. 115
Telefon: 210.19.69

VERNISAJE
Desene
„Dansatoarele lui Canova“ 
Muzeul Municipiului Bucureşti  17.00
Bd. I.C. Brătianu nr. 2
Telefon: 315.68.58

Expoziţie aniversară
„Între pământ şi mare”
De Joseph Conrad
Muzeul Naţional al 
Literaturii Române  17.00
Bd. Dacia nr. 12
Telefon: 212.58.46
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PREMIER~ |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Ratatouille
Şobolanul Remy are o dorinţă aproape imposibil de 
realizat. El vrea să devină maestru al artei culinare şi nu 
oriunde, ci într-un restaurant franţuzesc de cinci stele. Dar 
într-un loc, precum bucătăria, în care rozătoarele nu sunt 
bine primite, Remy nu prea are sorţi de izbândă. Linguini, 
un băiat sărac, care duce gunoiul, îl va ajuta pe simpati-
cul animăluţ să-şi vadă visul împlinit. Însă drumul spre 
succes este deseori pavat cu obstacole şi situaţii neprevă-
zute, iar Remy nu este excepţia de la regulă. Totuşi, cine 
crede cu adevărat în forţele sale ajunge în cele din urmă 
să primească ceea ce îşi doreşte.

PUBLICITATE

Autorul romanelor „Toba 
de tinichea” [i „|n mers de 
rac”, Gunter Grass, revine 
la Editura Polirom cu o 
controversat` biografi e, 
intitulat` „Decojind ceapa”. 
Cartea prezint` copil`ria 
scriitorului petrecut` 
\ntr-un apartament \nghe-
suit din Danzig, bravada 
tinere]ii printre ruinele 
Germaniei de dup` r`zboi, 
foamea de alimente, de 
dragoste [i de art`. „Pentru 
mine, politica [i literatura 
nu au fost niciodat` contra-
rii care se exclud: limba \n 
care scriu sufer` de politic`; 
]ara \n care scriu \ndur` din 
greu consecin]ele politicii 
sale; cititorii c`r]ilor mele 
sunt, ca [i mine, marca]i de 
politic`”, afi rm` Grass. 
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Dezleg`rile Sudoku din edi]ia de vineri

DANS-GORUN-ENIGME-ERA-GIN-IRITAT-R-SNOAVE-U-AC-APROZAR-DURUI-
RATA-ATAC-AI-EL-EVENTUALE-AZALEE-LAT-HASIS-LOJE

Rezolvarea rebusului din num`rul trecut

I-D-O-M-ANGELICA-ALFA-AT-SPIL-ATE-TEATRAL-D-B-CE-GRAFOMANI-U-
ARIPATA-UB-MIRABIL-GALE-CUTU-CAND-R-GONITA-CORSO-ACE-GOELETA-
UNA-HARRISON-ATLET-BIELE

Rezolvarea integramei din num`rul trecut

Winn-Dixie
Filmul este o adaptare 

a bestsellerului omonim 
scris de Kate DiCamillo. 
Opal, o fetiţă în vârstă de 
10 ani, se luptă să facă faţă 
răcelii emoţionale a tatălui 
ei „Preacher” (Jeff Daniels) 
şi mutării într-un nou oraş. 
Dar ea se împrieteneşte 
repede cu un căţel căruia 
îi dă numele supermarket-
ului local, Winn-Dixie, şi 
cu care începe să cutreiere 
oraşul făcându-şi o mulţi-
me de alţi amici. 

SUA, 2005; Regia: Wayne Wang
Cu: AnnaSophia Robb, Jeff  Dani-
els, Dave Matthews

HBO  20.00 COMEDIEFILMUL SERII |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Două fete îndrăgostite
Randy şi Evie sunt 

două fete cum nu se poa-
te mai diferite. Randy e 
băieţoasă, adoră să re-
pare maşini şi locuieşte 
cu rudele ei, claie peste 
grămadă, într-un apar-
tament sărăcăcios. Evie 
provine dintr-o familie în-
stărită, e o elevă eminen-
tă, pasionată de operă şi 
poezie. Conform teoriei 
cu „părţile opuse care se 
atrag”, fetele se împriete-
nesc la şcoală, în timpul 
orei de detenţie, iar rela-
ţia lor se transformă într-
o neaşteptată poveste de 
dragoste.

SUA, 1995
Regia: Maria Maggenti
Cu: Laurel Holloman (foto), 
Maggie Moore, 
Nicole Ari Parker

TVR 2  22.10 DRAM~

 8.05 Isabel, în căutarea iubirii (s)
 9.00 Ducesa din Duke Street (s)
10.00 Ne vedem la... TVR! (r)
11.00 Sănătate pentru toţi! (r)
11.30 Reţete delicioase
12.00 Teleenciclopedia (r)
13.00  Zack şi Cody, ce viaţă minunată 

(s, SUA)
13.30 Bali
14.00 Jurnalul TVR
15.30 Krónika
17.00  Misterele din Sankt Petersburg 

(s)
18.00 Un european ca mine
18.30 Expediţie în Borneo
19.00 Jurnalul TVR
20.15 Forsyte Saga (s, Anglia)
21.15 Unchiul Silas (s, Anglia)
21.45 Figuranţii (s, Anglia/SUA)
22.20 Reflector (s)
22.45 Jurnalul TVR
23.20 Nocturne (r)
 0.15 Cărarea Împărăţiei (r)

20.15

TVR 2
10.10 Aburii beţiei (dramă, SUA) 
12.00 Celebrităţile timpului tău 12.10 
Amy (s, SUA) 13.00 Tenis. BCR Open 
România 15.00 Împreună în Europa! 
16.00 Jurnalul TVR (r) 16.20 Descoperă 
românii 16.30 Autostrada TVR 18.00 
Jurnal Regional 18.30 Replay 19.00 
Tenis. BCR Open România 19.30 Uliţa 
spre Europa (s) 20.00 Celebrităţile 
timpului tău 20.10 Farmece (s, 
SUA) 21.00 Ora de ştiri 22.10 Două 
fete îndrăgostite (dramă, SUA) 
23.50 Atingerea răului (s, SUA) 0.40 
Replay (r) 

8.00 Daria, iubirea mea (s, 
România) (r) 9.00 Căpşuni cu zahăr 
(s, Portugalia) 10.15 Uzurpatoarea 
(s, Mexic) 12.30 Împotriva destinului 
(s, Mexic) 13.30 Mama vitregă (s, 
Mexic) 15.30 Iubiri (s, Columbia) 
16.30 Văduva Blanco (s, SUA) 17.30 
Poveştiri adevărate 18.30 Războiul 
sexelor (s) 19.20 Vremea de acasă 
19.30 Tequila cu suflet de femeie 
(s, Mexic) 20.30 Clona (s, Brazilia) 
22.30 Poveştiri de noapte 23.00 
Montecristo (s, Argentina) 0.00 
Războiul sexelor (r) 

4.00 Hiroshima (documentar, Canada/
Japonia) 6.00 Ascensiunea (aventură, 
SUA/Canada) 8.00 Lumi diferite (s, 
SUA) 9.00 Liberty street (dramă, SUA) 
11.00 Amy (s, SUA) 12.00 Don Quijote 
(comedie, SUA) 15.00 Liberty Street 
(dramă, SUA) 17.00 Amy (s, SUA) 18.00 
Fiicele lui McLeod (s, Australia) 19.00 
Povestea Doamnei Lambert (dramă, 
SUA) 21.00 Lege şi ordine: Intenţii 
criminale (s, SUA) 22.00 Forţa legii 
(s, SUA) 23.00 Lege şi ordine: Intenţii 
criminale (s, SUA)) 2.00 Forţa legii (s, 
SUA) 

10.05 Special (r) 11.00 Ştirile Sport.
ro 12.00 Eurobaschet: Rusia - Spania 
(r) 14.00 Fotbal, Brazilia: Palmeiras 
- Goias 16.00 Ştirile Sport.ro 16.05 
Fotbal, Argentina: River Plate - Velez 
Sarsfield 18.00 {tirile Sport.ro 19.00 
Wrestling, „Vedetele”, ep. 15 20.00 
Eurobaschet: Lituania - Fran]a (direct)

13.15 Samurai Jack (s, SUA) 13.45 
Călătoriile lui Sindbad (s) 14.15 
Entertainment News (r) 14.30 Fii 
pe fază! (s, SUA) 15.00 Arsenio (s, 
SUA) (r) 16.00 Tata în stil american 
(s) 16.30 Kelsey Grammer Show 
(comedie, Anglia) 17.00 Seinfeld (s, 
SUA) (r) 18.00 Vieţi de cinci stele (s, 
SUA) 19.00 Viaţa la Casa Albă (s, SUA) 
20.00 Entertainment News 20.20 
Smallville (s, SUA) 21.30 Joey (s, SUA) 
22.00 Secretele unei minţi criminale 
(thriller, SUA) 0.00 Boston Legal (s, 
SUA) 

9.00 Boiling Points 9.30 Music Non 
Stop 10.30 Room Raiders 11.00 Music 
Non Stop 13.00 Pimp My Ride 13.25 
Best Show Ever 13.30 Music Non Stop 
14.30 Virgin Diaries 15.00 Music Non 
Stop 16.00 MTV News 16.30 Music Non 
Stop 17.00 MTV Vaults 17.30 Music Non 
Stop 18.30 Cribs 19.00 Music Non Stop 
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! 1.00 Strutter 2.00 VMA Pre Show 
2007 Live 

 

10.00 Ţaca Paca (r)
10.30 Jugaru Shukaru (r)
11.00 Zâmbiţi, vă rog (r)
11.15  Caravana 

„Dansez pentru tine” (r)
11.30  Emmerdale - Afaceri de familie 

(s, Anglia)
12.00 Tânăr şi neliniştit (s, SUA) (r)
13.00 Ştirile PRO TV 
13.45  Caravana 

„Dansez pentru tine” (r)
15.00  Om sărac, om bogat (s)
16.00 Tânăr şi neliniştit (s, SUA)
17.00 Ştirile PRO TV 
17.45  Viaţa sub presiune (dramă, SUA)
18.50 Ştirile sportive
19.00 Ştirile PRO TV
20.30  Viaţa ca o petrecere 

(dramă, Canada/SUA)
22.30 Ştirile PRO TV 
23.15 Prison Break (s, SUA)
 0.15  Supernatural - Aventuri în 

lumea întunericului (s, SUA)

23.15
 4.00  Fantoma din Monte Carlo 

(aventuri, coproducţie) (r)
 5.30 7 zile (r)
 6.00 În gura presei
 7.00 Dimineaţa devreme
 9.00 În gura presei (r)
10.00 Concurs interactiv
11.00  Xena, prinţesa războinică 

(s, SUA)
12.00  Lege şi ordine: Brigada specială 

(s, SUA)
13.00 Observator
13.45 Farsă sinistră (comedie, SUA)
16.00 Observator
17.00 9595 - Te \nva]` ce s` faci!
19.00 Observator
20.30  Ace Ventura: Un nebun în 

Africa (comedie, SUA); Cu: Jim 
Carrey, Ian McNeice, Simon 
Callow 

22.30 Observator
23.30 Obsesie virtuală (S.F., SUA)
 1.30 Concurs interactiv

20.30
 6.45 Familia Serrano (s, Spania) (r)
 8.15  Air Bud: Căţelul campion 

(comedie, SUA) (r)
10.15  Puterea credinţei (dramă, 

India/Anglia)
12.15 Bulevard (r)
13.30  Un nou început - Iubirea nu 

are vârstă
15.45  1 milion de RON pentru primul 

buton
16.15 Familia Serrano (s, Spania)
18.00 D-Sport
18.30 D-Ştiri
19.15  Un nou început - Iubirea nu 

are vârstă
20.30  Avionul condamnaţilor 

(acţiune, SUA)
23.00 Vacanţa Mare Reloaded (s)
0.00 Bulevard
 0.45 Playboy
 1.30 D-Sport (r)
 2.00  1 milion de RON pentru primul 

buton

20.30
 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 Jake şi Grăsanul (s, SUA) (r)
11.30 S.O.S., Salvaţi-mi casa! (r)
12.30 Camera de râs
13.30 Dragoste şi putere (s, SUA)
14.30  Procesul de la Fortitude Bay 

(dramă, Canada)
16.30  Spitalul „All Saints” (s, 

Australia)
17.30 Trăsniţi \n NATO (s) (r)
18.00 Focus
19.30 Ciao TV (r)
20.00 Poliţia în acţiune
21.00 Trădaţi în dragoste
22.00 Trăsniţi \n NATO (s)
22.30 Focus Plus
23.30 Totul despre sex (s, SUA)
 0.00 Medium (s, SUA)

21.00
 4.25 Aranjamentul (comedie, SUA)
 6.00  Percy, Buffalo, Bill şi eu 

(aventură, Suedia)
 7.30 Maria (dramă, coproducţie)
 9.00  Bun venit în Mooseport 

(comedie, SUA)
10.55  Drumul spre glorie 

(ac]iune, SUA)
12.55  Tatăl şi cei patru copii 

(comedie, Danemarca)
14.30 Terry (dramă, Canada)
16.05  Războiul lui Nat Banks 

(comedie, SUA)
17.45 Şcoala seducţiei (dramă, Anglia)
19.30 Pe platourile de filmare (s)
20.00  Winn-Dixie (comedie de 

familie, SUA)
21.45  De-a v-aţi ascunselea (thriller, 

SUA)
23.30 Scary Movie 4 (comedie, SUA)
 0.55 Fără control (thriller, SUA)
 2.45  De-a v-aţi ascunselea (thriller, 

SUA)

23.30

TVR 1 PRIMAANTENA 1PRO TV KANAL D HBO

Forsyte Saga Prison Break Ace Ventura: 
Un nebun \n Africa

Avionul 
condamna]ilor Tr`da]i \n dragoste Scary Movie 4

MTVACAS~ HALLMARK PRO CINEMASPORT.RO

SURS~ PROGRAME TV:

0572

PUBLICITATE

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

PUBLICITATE



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

Vă impuneţi să fi ţi mai relaxat în relaţia cu 
persoana iubită, deşi demersurile dv. vor fi  
întâmpinate cu lipsă de tandreţe. De „vină” 
sunt şi sentimentele de afecţiune de care vă 
lăsaţi cucerit. 
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

Reactivaţi toate contactele care pot favori-
za încadrarea dv. în altă instituţie, cu riscul 
de a renunţa la un salariu bun, în favoarea 
unei echipe de specialişti. Discuţii de afaceri 
foarte argumentate.  
S –    B –   N – 

Negocierile de azi vor fi  foarte favorabile 
pentru dv., aşa că este de preferat să nu 
amânaţi nicio întâlnire. Unii plănuiesc că-
lătorii de afaceri împreună cu unul dintre 
parteneri, alţii deja sunt pe drum. 
S –   B –   N – 

E de preferat să vă organizaţi cu riguro-
zitate programul de lucru, pentru a nu vă 
risipi energia în demersuri inutile. Doriţi să 
demonstraţi cât de valoros sunteţi şi reuşiţi 
fără ajutor. 
S –   B –   N –  

Apelaţi la calmul şi diplomaţia dv. native şi 
alungaţi tentaţia de a vă grăbi. Evenimen-
tele vă vor solicita din toate punctele de 
vedere şi vă vor impune să aveţi mai multă 
răbdare. 
S –   B –   N –  

V-aţi câştigat dreptul de a fi  promovat, însă 
este greu să rezistaţi valului de concurenţi 
mai tineri ori mai bine pregătiţi din punct 
de vedere teoretic. Din păcate, nici starea 
de sănătate nu vă susţine ambiţiile.  
S –   B –   N – 

În cazul în care renunţaţi la calm şi la pru-
denţă, veţi fi  în continuare stresat de discu-
ţii interminabile cu familia şi persoana iu-
bită. Este de preferat să vă întâlniţi pentru 
scurt timp cu cei dragi. 
S –    B –   N – 

Nu mai aveţi deloc răbdare cu familia, aşa 
că poate apărea uşor o stare confl ictuală 
generalizată. Nimeni nu înţelege dorinţa de 
a vă schimba viaţa. Aveţi de gând să vă pu-
neţi în practică şi planurile de reconversie.
S –   B –   N – 

E necesar să luaţi unele precauţii elementa-
re şi să evitaţi să vă întâlniţi cu cei care vor 
să vă pună beţe în roate. Fericirea se afl ă 
alături de celibatari, care însă se consideră 
lipsiţi de şanse. 
S –   B –   N – 

Orice activitate vă oboseşte, iar cei din an-
turaj vor fi  miraţi de lipsa de tonus. Orgoliul 
dv. are de suferit din cauza „mustrărilor” 
făcute de şefi  în faţa colegilor şi a subal-
ternilor.  
S –    B –   N – 

Nu e cazul să vă culcaţi pe o ureche şi să aş-
teptaţi ca totul să se rezolve de la sine. Încă 
e nevoie să vă luptaţi pentru ca ideile dv. să 
fi e puse în practică. Noutăţile ce vă parvin 
prin partener vi se par apă de ploaie.
S –    B –   N – 

Foarte întreprinzători, mereu în căutarea 
unor oportunităţi profesionale, comite]i 
erori, care v` vor fi  reproşate şi vor atrage 
posibile penalizări. Evenimente neprevăzu-
te vă pun răbdarea la încercare. 
S –   B –   N – 

LEGEND~:  
       S = Sex; B = Bani; N = Noroc       - sus;  - mediu;  - jos
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BANCURI ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Culmea curiozit`]ii:
S`-]i sco]i un ochi [i s` vezi cum \]i st`!

Culmea Yoga:
S`-]i tragi un cap în gur`!

Culmea somnului?
S` visezi c` dormi.

Culmea fotbalului: 
S` \nceap` meciul [i s` scrie pe gazon: „Nu c`lca]i 
spa]iul verde!”

Culmea auzului:
S` auzi cum se crap` de ziu`!

Culmea aglomera]iei: 
S` mearg` [oferul de la autobuz pe scar`!

Culmea durerii: 
S` ]i se sparg` toate oalele \n cap [i s` te doa-
r`-n cot!

Culmea foamei: 
S` m`n#nci b`taie [i s` nu te mai saturi!

Culmea accidentului: 
S` cazi pe g#nduri [i s`-]i rupi piciorul.    

Culmea vitezei:
S` stingi lumina [i s` ajungi \naintea ei \n pat.

Culmea polite]ii:
S` stai in picioare \ntr-un autobuz gol.

Trimise de Alex Boss

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

[i v#rst`, la 
bancuri@compact.info.ro. 

Haide]i s` râdem \n fi ecare zi!

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

SUDOKU presu-
pune completa-
rea careului de 81 
de c`su]e dup` 
O SINGUR~ RE-
GUL~: 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. 

99 33 55
33 88 11

11 77
88 77 55

11 33 22 44
11 77 88

66 44
44 88 33
11 77 99

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

FLUEN}~
ORIZONTAL: 1)  Sacul vânătorului – Gaşcă. 2) A se 
uni în luptă – Prinse la rană. 3) E ceva de râs – 
Acum! 4) A apărea – Răsunete. 5) Greu de înţeles. 
6) A se ivi – Gaz de sondă. 7) Haine la sufl et – Pari 
la gard. 8) Bun de agăţat hainele (var.) – Crusta-
ceu. 9) Bei! – A oprima. 10) Legumă iute sau grasă 
– Fire metalice.

VERTICAL: 1) State – Galerie subterană. 2) Măslină 
– Prinţ arab. 3) Citită cu uşurinţă. 4) Camere cu duş 
– Sterile. 5) Pivniţă – Pătrate agricole. 6) Băutu-
ră răcoritoare – A duşmăni. 7) Superior maiorului 
– Gel! 8) Culpe! – Legumă sub formă de căţei. 9) 
Macagiu – Floare de piatră (var.). 10) Ticăloşie.

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

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

SUDOKU ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 55

44 66 33
88 99 11

11 33 77
22 66 55
77 44 88

33 44 22
77 66 44

11 66

Sporov`ial` 
(cu 2 cuv.)

Du[mani

Lacuri 
de unghii

Aceasta

Afi rma]ie

Ament

Cizelat

Singur 
pe scen`

|nscris 
la rugby

Etaj

Mofturos

Spin

Curea 
de c#ine

A desface 
o curea

Acut!

Buclat

|n cont!

Localit`]i 
urbane

A de[erta

}ine 
de idoli

Epoc`

M`riri

Cere lini[te

Seam`n` 
cu tamburina

C#ntec 
de greiere

Furti[ag

Cal ro[cat

Domol

|n aul`!

Se ocup` de 
copii

D#n[ii

Poet elin

P`s`ri 
acvatice

Servitori

Ici

Burghiu


