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ÎPS Daniel, noul 
patriarh al românilor
Mitropolitul Moldovei i Bucovinei a fost ales în fruntea Bisericii Ortodoxe Române

Înalt Prea Sfi n ia Sa 
Daniel, în vârst  de 56 de ani, 
a fost desemnat asear  patriarh 
al Bisericii Ortodoxe Române 

(BOR), dup  ce l-a învins în turul 
doi de scrutin, av#nd 95 de voturi, 
pe ÎPS Bartolomeu (66 de votu-
ri). Noul patriarh, p#n` acum mi-

tropolit al Moldovei i Bucovinei, 
i-a exprimat dorin a de a sluji 

BOR a a cum a f cut-o predece-
sorul s u, Teoctist.  Pag. 4

ULTIMA OR~ ... 23:50 ... Succesorul lui Vladimir Putin la pre[edin]ie ar putea fi cunoscut \n octombrie...

PEOPLE

Pag. 16

La rugby, pierdem 
primul meci
Asear`, la Cupa Mondial` din 
Fran]a, Italia a \nvins Rom#nia 
cu scorul de 24-18 (8-0) Pag. 13

Noul mall 
prinde contur
Centrul comercial B neasa
Shopping City va fi  inaugurat la 
prim var Pag. 2

NA}IONAL

Victoria Beckham, 
idei pu ine i fixe
Presa american  critic  apari iile
vedetei la s pt mâna modei de 
la New York Pag. 16

Nem]ii au fost peste noi
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Blonda 
de la 
Parlament

NA}IONALPEOPLE

Un tichet la 
concertul
componentului
trupei Depeche 
Mode cost 80
de lei

Elena Udrea 
i-a anun at

disponi-
bilitatea de 
a candida 
la alegerile 
generale

Bilete la 
show-ul lui 
Andy Fletcher

SPORT

Asear`, \ntr-un meci amical de fotbal, Germania ne-a b`tut cu 3-1 Pag. 13SPORT

Podolski (\n st#nga), talonat 
de Tama[, a \nchis tabela



 
 

21° ploi

r`s`rit

6:50 19:34
apus

S#mb`t`: 26°

Ast`zi: 

Minimum 11° / Maximum 21°

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

cer senin
Duminic`: 24°

cer par]ial 
acoperit

Vineri: 24°

cer par]ial 
acoperit
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FII FOTOREPORTER |N CAPITAL~ |||||||||||||||||||||||||||
Fiecare dintre noi vede Bucure tiul în felul s u.

Al t u cum arat ?
A tept m fotografiile tale pe adresa: 
foto@compact.info.ro
Voteaz  fotografia preferat`!

Modalitate efi cient` de transport \n Bucure[ti!
Text [i foto: C`t`lin Eduard Vasile

Art  modern  ceh
COSMOPOLITICS  Galeria de art
Noua g zduie te, pân  pe 30
septembrie, expozi ia-eve-
niment „Cosmopolitics”. În 
cadrul acesteia expun arti tii 
cehi Pavel Sterec, Jakub Nepraš, 
Pavel Ticho , Marek Wollman, 
Josef Bareš i Jan Pfei  er. „Arta 
noilor medii din Cehia poate 
fi  caracterizat  de o strategie 
care, în ultimii ani, transform
dezavantajele în resurse. Tinerii 
arti ti sunt liberi s  experimen-
teze i, de multe ori, au o rela ie 
contradictorie cu diferitele 
tradi ii, tendin e i tehnologii”, 
explic  organizatorii evenimen-
tului. 

Sear  latino în Green 
Hours 22 Jazz Café
CONCERT  În aceast  sear , de la 
ora 20.30, în Green Hours 22 Jazz 
Café, atmosfera va fi  animat  pe 
ritmuri de fl amenco i muzic
latino-american . Invitat este 
cvintetul polonez Que Passa, 
înfi in at în 1997, de chitaristul 
i compozitorul Jaroslaw Dzie .

Treptat, acestuia i s-au al turat 
Marcin Hilarowicz, Jakub Mietla, 
Lukasz Adamczyk i Miroslaw 
Hady. Trupa abordeaz  un 
repertoriu extrem de variat, 
format din piese originale, dar 

i din coveruri semnate de Chick 
Corea, John McLaughlin i Al Di 
Meola. 

Cinematograful 
de dans, la CNDB
SPECTACOLE  Centrul Na ional 
al Dansului – Bucure ti (CNDB) 
organizeaz , ast zi, de la ora 
20.30,  pe Terasa La Motoare, 
„Cinematograful de dans”. În 
cadrul evenimentului vor fi
prezentate spectacolele „Cartes 
postales”, de Raimund Hoghe, 
i „Pezzo 0 (due)”, de Maria 

Donata D‘Urso.  

Sala Palatului 
r`m#ne deschis
pân  anul viitor
LUCR RI  De i a anun at, 
în repetate rânduri, c  Sala 
Palatului va fi  închis  imediat 
dup  închiderea edi iei din 
acest an a Festivalului „George 
Enescu”, ministrul culturii, 
Adrian Iorgulescu, a declarat c
va ine institu ia deschis . „Din 
punctul meu de vedere, în mod 
real, lucr rile vor demara la 
începutul anului 2008, pentru 
c  nu a  vrea s  închid Sala 
Palatului dac  nu tiu c  toate 
procedurile sunt îndeplinite”, 
a declarat ministrul.

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

INAUGURARE - Noul mall este 
parte integrat  în Proiectul B -
neasa i promite s  devin , în 
scurt timp, un centru de atrac-
ie pentru locuitorii capitalei. 

Investi ia în B neasa Shopping 
City se ridic  la aproximativ 
150 de millioane de euro, aces-
ta fi ind cel mai mare mall afl at 
în construc ie în România. 

Printre fi rmele care au decis 
s  deschid  magazine în B -
neasa Shopping City se num r
Peek & Cloppenburg i Inditex 
Group, cu Massimo Dutti, Ber-
shka, Stradivarius, Zara Home 

i Oysho. Mallul va oferi clien-
ilor s i i primul food-court pe 

trei niveluri din ara noastr .
Parterul este rezervat segmen-
tului fast-food, la primul etaj 
vor fi  restaurantele, iar etajul 
doi va fi  dedicat segmentului 

club & lounge. B neasa Shop-
ping City va aduce, în urm toa-
rea faz , dou  concepte unice 
pe pia a româneasc  în cadrul 
celui mai mare centru de dis-
trac ie din România. Pe 30.000 
de metri p tra i vor fi  create 
spa ii de divertisment pentru 
întreaga familie i un spa iu de 
divertisment dedicat exclusiv 
copiilor.

Dana Lascu ||||

|ntrecere 
\ntre c`]ei
PRIETEN  Prim ria Sectorului 2
organizeaz , sâmb t , de la ora 
10.30, în Parcul Tei, un concurs 
adresat iubitorilor de animale 
- „Frumuse ea prietenului meu 
patruped”. Concursul este dotat 
cu premii. St pânii de patru-
pede interesa i s  participe se 
pot înscrie la Centrul Teritorial 
Veterinar al Prim riei Sectorului 2,
la num rul de telefon 250.31.79.
Pentru cei care se vor decide pe 
ultima sut  de metri s  participe 
la concurs, se vor face înscrieri i
la fa a locului, sâmb t , în Parcul 
Tei. Evenimentul va cuprinde mai 
multe sec iuni, printre care o ex-
pozi ie de fotografii i un concurs 
de popularitate. ||||

„Refract ri”, viziunea 
unor spa ii române ti
EXPOZI IE - Muzeul Na ional al Satului „Dimitrie 
Gusti”, Institutul de Istorie i Geografi e Regional
a vabilor Dun reni i Arhivele Landului Baden-
Wurttemberg organizeaz , mâine, de la ora 16.30, 
în Sala „Gheorghe Foc a”, expozi ia „Refract ri
– spa ii vizuale române ti 1924 – 1944”, semnat  de 
fotoreporterul Willy Pragher. Expozi ia promite s
confrunte publicul român cu modul neobi nuit de 
abordare al unui fotoreporter artist, reprezentant 
al curentului denumit de speciali ti „Noua viziune”. 
Expozi ia va fi  deschis  la Muzeul Satului pân  pe 
30 septembrie, i va putea fi  vizitat , de miercuri 
pân  duminic , între orele 11.00 – 19.00. ||||

Shopping center 
pentru bucure teni
În prim vara anului viitor, B neasa Developments va 
deschide, pentru bucure teni i nu numai, un imens 
centru comercial, B neasa Shopping City, în Zona 
Comercial  B neasa.

Ali Ergun Ergen,
administrator B neasa Developments

B neasa Shopping City este un concept nou pe 
pia a de retail autohton . Ne-am propus s

construim un ora  al modei, al gastronomiei i al 
divertismentului, iar centrul comercial începe deja 

s  se contureze în acest sens

Concurs pentru actori, 
la Teatrul Na]ional
POSTURI  Teatrul Na ional „I.L. Caragiale” din Bu-
cure ti (TNB) organizeaz , pe 1 octombrie, de la ora 
10.00, la sediul s u din Bd. Nicolae B lcescu nr. 2,
pe scena S lii Atelier, un concurs pentru ocuparea 
a apte posturi de actori i actri e: un post cu grad 
profesional III, trei posturi cu grad IV i trei posturi 
cu grad V. Candida ii trebuie s  fie absolven i de 
studii superioare de specialitate i s  aib  cel mult 
35 de ani, împlini i anul acesta. Înscrierile se fac la 
Serviciul resurse umane al TNB, zilnic, de luni pân
vineri, între orele 10.00-16.00, în perioada 17-28
septembrie. Informa ii despre con inutul dosarului 
de înscriere i proba de concurs pute i ob ine de pe 
site-ul http://tnb.kappa.ro/anunturi.html. ||||

Noul centru comercial din B`neasa 
se va deschide \n prim`vara anului viitor

|n Parcul Tei va fi ales cel mai frumos patruped





 
 

PE SCURT ||||||||||||||||||||||
Automobile Craiova, 
cump`rat de Ford 
CONTRACT  Varianta \n limba 
englez` a contractului prin 
care compania american` 
Ford a preluat ac]iunile 
de]inute de stat la Automobi-
le Craiova a fost semnat` ieri, 
la Frankfurt, \n cadrul Salonu-
lui Interna]ional Auto. Vineri, 
la Craiova, va fi  semnat`, [i 
varianta \n limba rom#n` a 
contractului, Ford urm#nd 
s` de]in` 72,4% din ac]iunile 
Automobile Craiova, pentru 57
de milioane de euro.

Elena Udrea, 
parlamentar?

CANDIDATUR~  Secretarul 
executiv al PD, Elena Udrea, a 
declarat, ieri, \n cadrul unei 
conferin]e de pres` sus]inute 
la Cluj, va candida la alege-
rile generale viitoare pentru 
Parlamentul României, 
urmând s  se decid  dac  va 
opta pentru Senat sau Came-
ra Deputa ilor. Ea sus ine c
va candida, cel mai probabil, 
pe lista PD de la Bucure ti în-
trucât este membr  a fi lialei 
sectorului 1.
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Finan]are rapid`
 La orice fel de venituri: aprobat

Leasing auto: aprobare doar cu buletinul

MOTOR INVEST 
Bucure[ti: B-dul Iuliu Maniu, nr. 8A, zona Militari, sector 6
Tel.: 031.229.2000, Fax: 031.229.2004, Mobile: 0788.145.280 (Zapp), 0728.111.001 
(Vodafone), 0728.111.002, 0728.111.003, 0728.111.004

Promptitudine
 Ma[ini livrate \n maxim 5 zile

1500 euro
 Dac` ai acest avans, garant`m fi nan]area

Prin MOTOR INVEST

PUBLICITATE

V#nz`ri \n perioada 28 august – 3 septembrie 
 Pozi]ie Carte Autor Editur`

1. B`t`lia vraciului Joseph Delaney Corint
2. Despre lucrurile simple Mihaela R`dulescu Polirom
3. Trump: Cum s` devii bogat Donald Trump Pro Editura
4. Orbitor - Aripa dreapt` Mircea C`rt`rescu Humanitas
5. {i tu po]i fi  Supernanny Irina Petrea Trei
6. Via]a pe un peron Octavian Paler Corint
7. De ce iubim femeile Mircea C`rt`rescu Humanitas
8. Convorbiri cu Octavian Paler  Daniel Cristea Enache Corint
9. M` numesc Ro[u Orhan Pamuk Curtea Veche 
10. Memoriile unei ghei[e Arthur Golden  Humanitas

Clasament realizat de

TOP 10 DIVERTA C~R}I  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOT - Parlamentul i-a validat, 
ieri, pe Alexandru Sassu i R s-
van Popescu la efi a SRTV, re-
spectiv CNA. Cei doi au condus 
institu iile pe toat  perioada ve-
rii, în interimat.

Alexandru Sassu (foto 
st#nga), propus de PSD în Con-
siliului de Administra ie al Soci-
et ii Române de Televiziune, a 
fost numit de plenul Parlamen-
tului în func ia de pre edinte-
director general al TVR, cu 247 
voturi „pentru” i dou  „împotri-
v ”. Alexandru Sassu va conduce 
televiziunea public  pân  în data 
de 20 iunie 2011. 

La fi nalul edin ei Parlamen-
tului, Alexandru Sassu a decla-
rat c` vrea s  fac  schimb ri din 
punct de vedere managerial \n 
TVR, semnalând dou  probleme 
manageriale ale institu iei: cea 
fi nanciar i cea a structurii or-
ganizatorice.

Dup  ce a condus interimar 
aceast  institu ie din data de 
28 iunie, R svan Popescu (foto 
dreapta) a fost numit în func ia de 
pre edinte al Consiliului Na ional 
al Audiovizualului cu 235 voturi 

„pentru” i 14 voturi „împotriv ”. 
El a declarat c` una dintre priorit -
ile mandatului s u va fi  continua-

rea campaniei de con tientizare a 
p rin ilor de a nu mai l`sa copiii 
singuri în fa a televizoarelor. ||||

Sassu i Popescu, valida i la efia TVR i CNA

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

25
Stratul de z pad  m sura, ieri, 25 de centimetri pe Vârful 
Omu, la altitudinea de peste 2.000 de metri, în timp ce la 
Bâlea Lac stratul de nea era, ieri, de zece centimetri, con-
form Centrului meteorologic Transilvania Sibiu. Sursa: Mediafax

de centimetri de 
z`pad` pe V#rful Omu
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Mitropolitul Moldovei i
Bucovinei, |PS Daniel, a 
fost ales, ieri sear`, cel 
de-al aselea Patriarh 
al Bisericii Ortodoxe 
Rom#ne, la 41 de zile de 
la moartea Preafericitului 
P rinte Teoctist. |PS Daniel, 
loc]iitor al vechiului 
patriarh, a primit voturile a 
95 de membri ai Colegiului 
Electoral Bisericesc.

DELEGARE - Mitropolitul Daniel 
a fost ales în cel de-al doilea tur 
de scrutin, în care s-a confruntat 
cu ÎPS Bartolomeu, care a ob i-
nut 66 de voturi. În primul tur 
de scrutin, ÎPS Daniel a ob inut 
80 de voturi, iar ÎPS Bartolomeu 
a întrunit 62 de voturi, un vot 
fi ind anulat. Pe locul trei s-a cla-
sat episcopul Covasnei i Har-
ghitei, Ioan, care a primit 18 vo-
turi. Astfel, acesta a fost eliminat 
din curs . Noul patriarh, care va 
avea titulatura „Prea Fericirea 
Sa, Arhiepiscop al Bucure tilor, 
Mitropolit al Munteniei i Do-
brogei i Prea Fericitul Patriarh 
al Bisericii Ortodoxe Române“, 
va fi  învestit în func ie peste 
aproximativ trei s pt mâni.

Patriarhul Teoctist a murit în 
30 iulie, în urma unui stop car-
diac, suferit ca urmare a compli-
ca iilor ap rute dup  opera ia
de prostat  la care a fost supus. 
Acesta avea 92 de ani i în ulti-
mii 20 de ani a condus Biserica 
Ortodox  Român  (BOR).

Prelat [i om de pres`
S-a n`scut la 22 iulie 1951, 

\n satul Dobre[ti, comuna Bara, 

jude ul Timi . |n 1987, a intrat 
în via a monahal , la M n sti-
rea Sih stria, cu numele Daniel, 
avându-l ca na  de c lug rie pe 
P`rintele Cleopa Ilie. 

|PS Daniel este reprezentant 
al Comisiei Sinodale Na iona-
le pentru Educa ia Religioas
(Bucure[ti), pre edinte al Co-
misiei Teologice i Liturgice 

a Sinodului BOR, membru al 
Comitetului Executiv i Central 
al Consiliului Ecumenic al Bise-
ricilor, membru al Prezidiului i
Comitetului Central al Confe-
rin ei Bisericilor Europene.

Conform realitatea.net, pen-
tru sus inerea Bisericii Ortodo-
xe, dar i a misiunilor fi lantro-
pice, |PS Daniel a tiut s  fac
afaceri profi tabile. A început cu 
o fabric  de lumân ri i s-a ex-
tins într-un centru expozi ional
i de conferin e în Ia i, un ocol 

silvic la m n stirea Neam , o 
tipografi e, dar i activit i turis-
tice în zon .

Mitropolia Moldovei i Buco-
vinei are 600 de angaja i, numai 
în centrul administrativ, iar, în 
toat  arhiepiscopia Ia ilor, nu-
m rul lor dep e te 3.000.

Mitropolia pe care o conduce 
de ine un ziar, o re]ea  radio i
are chiar o licen  de televiziu-
ne. Re]eaua radio acoper  75% 
din teritoriul rii i are 26 de 
sta ii. Este cea mai important
re ea media ortodox  din lume, 
spun angaja]ii. Institutul Cultu-
ral-Misionar Trinitas mai are o 
editur i un magazin virtual 
on-line. Profi tul se \ndreapt` 
c`tre numeroase proiecte fi lan-
tropice sau sociale. 

 Anca Petrache ||||

|PS Daniel, noul patriarh

Atribu]iile alesului Bisericii Ortodoxe Rom#ne
RESPONSABILITATE  Func]ia de patriarh este cea 
mai \nalt` din Biserica Ortodox` Rom#n`, pa-
triarhul fiind reprezentantul Bisericii \n rela]iile 
cu toate institu]iile laice [i religioase. Acesta 
convoac` [i prezideaz` Sinodul [i Adunarea 
Na]ional-Bisericeasc`. Votul s`u, \n aceste foruri, 
este, \ns`, egal cu al celorlal]i membri. Patriar-

hul prime[te pl#ngerile aduse \mpotriva mem-
brilor Sinodului [i dispune cercetarea lor. De ase-
menea, el are datoria s` medieze ne\n]elegerile 
ivite \ntre episcopi. El poart  ca semn distinctiv 
dou  engolpioane (n.r. icoane purtate la gât), o 
cruce, culion (potcap) i o camilafc  (n.r. potcap 
acoperit cu un vâl) alb  cu cruce.

Noul patriarh va fi \nvestit peste aproximativ trei s`pt`m#ni
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PUBLICITATE

Nem]ii [i-au luat revan[a
Rom#nia a fost \nvins`, 
asear`, cu 3-1 de Germania, 
\ntr-un meci amical 
disputat la Köln. Goian 
a deschis scorul pentru 
„tricolori”, dar Schneider, 
Odonkor [i Podolski au 
\ntors rezultatul.

NA}IONAL~ - Dup` 14 meciuri 
f`r` \nfr#ngere, Rom#nia s-a 
\nclinat, asear`, \n fa]a ocu-
pantei locului trei la Mondialul 
din 2006. Startul meciului ne-a 
apar]inut, germanii trezindu-
se condu[i \nc` din minutul 4, 
c#nd Goian a marcat din [ase 
metri, cu latul. Mutu [i Mari-
ca au irosit apoi ocazii bune 
ale „tricolorilor”, iar Coman a 
reu[it o parad` de zile mari la 
[utul lui Podolski. F`r` Chivu 
(accidentat la bra]ul st#ng, \n 
minutul 22), fi nalul primului 
act a adus egalitatea pe tabel`, 
Schneider \nscriind de l#ng` 
Codrea (42’). La reluare, nem]ii 
au c`utat cu \nd#rjire victoria, 
dorind s` [tearg` din memoria 
fanilor e[ecul din 2004, c#nd 
pierduser` \n Giule[ti cu 5-1, iar 
Coman le-a permis desprinde-

rea, portarul nostru nereu[ind 
s` pareze [utul lui Odonkor 
(66’). Chiar [i cu Dorinel pe te-
ren, Rom#nia n-a mai reu[it s` 
lege jocul, iar Podolski a stabilit 
scorul fi nal (83’) cu un trasor 
la care Coman n-a avut replic`. 

Ciprian Voiculescu ||||

Am condus cu 1-0, dar concentrarea noastr  a durat 
doar 40 de minute. Poate este bine c  am f cut acest 

du  rece (…) La Chivu e o accidentare destul de grav`, 
exist` riscul de a nu-l avea \n teren cu Olanda

LA PAUZ~: 1-1  STADION: „RheinEnergie” – Köln SPECTATORI: 45.000
AU MARCAT: B. Schneider (42’), Odonkor (66’), Podolski (83’) – 
D. Goian (4’)
GERMANIA: Hildebrand - Hilbert, Metzelder (A. Friedrich 46’), 
M. Friedrich, Jansen (Castro 46’) - Hitzlsperger (Rolfes 43’), 
B. Schneider (Odonkor 60’), Trochowski, Schweinsteiger - Podolski, 
Helmes; Antrenor: Joachim Low
ROM^NIA: Coman - P. Marin, Tama , Goian (M. Constantin 68’), 
Ra  ({t. Radu 75’) - Codrea (D. Munteanu 62’), Chivu (Ov. Petre 23’) - 
Nicoli , Dic  (Adr. Cristea 88’), Mutu – Marica (G. Bucur 73’); 
Antrenor: Victor Pi]urc`
ARBITRU: Nicola Rizzoli (Italia) 

GERMANIA 3:1 ROM^NIA

McLaren risc` s` 
piard` 50 de puncte
FORMULA 1 - Cotidianul „Marca” scrie c  echipa 
McLaren-Mercedes ar putea pierde între 10 i 50 de 
puncte în actualul sezon al Campionatului Mondial, 
dup  audierea de azi de la Paris, în fa a Consiliului 
Mondial al Federa iei Interna ionale de Automobi-
lism (FIA), în cazul de spionaj din Formula 1. Spa-
niolii sus]in c  în urma acestei decizii a Consiliului 
Mondial, singurul perdant va fi  Ron Dennis, patronul 
McLaren. De asemenea, „Marca” noteaz  c  Fernan-
do Alonso va r mâne la McLaren sau la o eventual
echip  Mercedes. Potrivit publica iei spaniole, dac
FIA va sanc iona McLaren, atunci Ron Dennis va tre-
bui s  plece, deoarece Mercedes va prelua controlul 
prin cump rarea pachetului majoritar de ac iuni i
înfi in area unei noi echipe. Aceast  echip  va avea 
sediul la Woking, va dispune de o nou  licen  FIA i
îl va avea ca pilot principal pe Fernando Alonso. ||||

Nu vor juca 
\n „Groap`”
STADION Dinamo Bucure[ti, 
campioana Rom#niei, nu a 
primit acceptul de a evolua 
în primul tur al Cupei UEFA, 
cu Elfsborg, pe stadionul 
propriu. Echipa noastr` este 
obligat  s  joace pe stadio-
nul „Na ional” din Complexul 
Sportiv „Lia Manoliu”, din 
cauza faptului c  arena din 
oseaua tefan cel Mare nu a 

fost omologat  la categoria 
a doua, de c`tre UEFA. Meciul 
tur dintre Dinamo i Elfsborg 
se va disputa la Bucure ti,
pe 20 septembrie, în timp 
ce returul va avea loc pe 4
octombrie, în Suedia. ||||

Am luat primul punct
RUGBY - Na]ionala Rom#niei a 
fost \nvins`, asear`, scor 24-18 
de Italia, \ns` a ob]inut primul 
punct \n clasamentul grupei C 
al Cupei Mondiale, deoarece 
\nfr#ngerea a fost la mai pu]in 
de opt puncte. Jocul „stejarilor” 
a fost apreciat de spectatorii 
prezen]i pe „Stade Velodrome”, 
echipa noastr` juc#nd cu ambi]ie 
[i reu[ind chiar s` conduc` la un 
moment dat, cu 12-8. Dup` ce au 
fost condu[i cu 8-0 la pauz`, „tri-
colorii” au marcat dou` eseuri 
(Manta 43’ [i Tincu 47’), ultimul 
transformat de Dimofte, care a 
mai reu[it [ase puncte din lovi-
turi de pedeaps`, \ns` fi nalul a 
apar]inut italienilor. 

Urm`torul meci al Rom#niei 
va avea loc mar]ea viitoare, la 
ora 22.00, c#nd va \nt#lni Sco]ia, 
la Edinburgh. |||| Italienii (\n albastru) au stopat elanul rom#nilor

PRELIMINARII EURO 2008
GRUPA A

Kazahstan - Belgia 2-2
Finlanda - Polonia 0-0

GRUPA B
Lituania - I-le Feroe 2-1
Ucraina - Italia 1-2
Fran]a - Sco]ia 0-1

GRUPA C
Norvegia - Grecia 2-2

Turcia - Ungaria 3-0
Bosnia - Moldova 0-1

GRUPA D
Slovacia - }ara Galilor 2-5

Cipru - San Marino 3-0
Cehia - Irlanda 1-0

GRUPA E
Andorra - Croa]ia 0-6

Macedonia - Estonia 1-1
Anglia - Rusia 3-0

GRUPA F
Danemarca - Liechtenstein 4-0

Islanda - Irl. de Nord 2-1
GRUPA G

Bulgaria - Luxemburg 3-0
Slovenia - Belarus 1-0
Albania - Olanda 0-1

Salvatorul 
Van Nistelrooy
ADVERSARI |n grupa Rom#niei, 
Olanda a \nvins asear`, \n pre-
lungiri, \n Albania, marcator 
fiind Ruud van Nistelrooy. Bul-
garia a \nvins cu 3-0 Luxem-
burg, iar Slovenia a trecut cu 
1-0 de Belarus. |n clasamentul 
grupei, Rom#nia conduce, cu 
20 de puncte, urmat` de Olan-
da, tot 20 de puncte (golaveraj 
inferior), pe locul trei fiind 
Bulgaria, cu 18 puncte. ||||
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Victor Pi]urc`

Schneider (primul din dreapta) 
egaleaz` pentru Germania
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CONCERT & 
PARTY
FOLK
apinarii

Club Basement  21.00
Str. Zalomit nr.4 (subsol) 

MUZIC  FLAMENCO 
I LATINO-AMERICAN

Que Passa
Green Hours 22 Jazz Café 20.30
Calea Victoriei nr. 120
Telefon: 0788.452.485

PARTY
Chaisin’ the Wind cu DJ Vântu 
Suburbia  22.00  
Str. elari nr. 19

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

Electro Mix Party 
Cu: uie Paparude 
Gr dina E-Uranus  20.00  
Str. Uranus nr. 144
Telefon: 313.45.27

Energy House Party 
Malibu Club  22.00  
Pia a Amzei nr. 1-3
Telefon: 311.90.52

Green Fairy Party 
The Absinth  21.00  
Str. Ien chi  V c rescu nr. 33 
Telefon: 0724.659.729

Hit Night Party 
Dyangello Club  21.00  
Str. Baba Novac nr. 9G
Telefon: 0726.638.234

Ni te g l gie cu Niku 
B 52 The Club  21.00  
Str. Popa Tatu nr. 4
Telefon: 311.65.86

Oldies Party
Oldies Club
Calea Mo ilor nr. 91
Telefon: 0723.666.551

Revenge Time 
Revenge  21.00  
Str. elari nr. 9-11 
Telefon: 0722.331.226

Roots Reggae Garden 
Kaya Caffe  19.00  
Str. Sfânta Maria 24 
Telefon: 0723.200.048

Spice Party cu DJ Tziparu 
Spice Club  22.00  
Str. Calea Victoriei nr. 21-23
Telefon: 312.01.36

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

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

ROCK
Shamrock i Spitfire 
Big Mamou  21.00  
Splaiul Independen ei nr. 2B
Telefon: 0724.671.108

FILME
 ACUM SUNT 13

SUA, ac iune, 2007
Regia: Steven Soderbergh
Cu: Brad Pitt, George Clooney, Matt 
Damon
Hollywood Multiplex  18.45
Movieplex  15.15

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

BUNICA-I EFA 
SUA, comedie, 2007
Regia: Garry Marshall
Cu: Jane Fonda, Lindsay Lohan, 
Felicity Hu  man 
Avanpremier
Hollywood Multiplex  21.45
Movieplex  20.00
CinemaPro  21.30

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

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

DUP  EA
România, 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

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 
I ORDINUL PHOENIX

SUA, aventuri, 2007
Regia: David Yates
Cu: Daniel Radcli  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
Cinema Studio  15.00, 17.30, 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-PROBLEM
Norvegia-Islanda, comedie, 2006
Regia: Jens Lien
Cu: Trond Fausa Aurvaag, 
Petronella Barker, Per Schaaning 
Cityplex  14.45, 19.00

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

PIRA II DIN CARAIBE: 
LA CAP TUL LUMII

SUA, aventur , 2007
Regia: Gore Verbinski
Cu: Johnny Depp, Orlando Bloom, 
Keira Knightley 
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
Cinema Patria  11.00, 13.15, 13.30, 
 17.45, 20.00

RUPTURA
SUA, thriller, 2007
Regia: Gregory Hoblit
Cu: Anthony Hopkins, Ryan 
Gosling
Hollywood Multiplex  21.15
Movieplex  15.00, 17.45, 22.15

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

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

T I UL GLORIEI
SUA, comedie, 2007
Regia: Josh Gordon, Will Speck
Cu: Will Ferrell, Jon Heder, Amy 
Poehler
Cityplex  15.00, 17.00, 22.00

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, ac iune, 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
MONGED 

De: Garry Duggan 
Regia: Vera Ion
Cu: Alexandru Potocean, Alex 
Fifea, Sorin Poam
La Scena  20.00
Telefon: 320.35.67

OUIDABA 
De: Gigi C ciuleanu
Scenografi a: Corina Gramo teanu
Interpre i: Cristina Babalac, Rare
Budileanu, Rasmina Luisa Calbajos
Avanpremier
Teatrul de Comedie  18.00 
Telefon: 315.91.37

EVENIMENTE
APARI}II DE CARTE

„Cum s` construie[ti rela]ii de 
afaceri \n 90 de secunde... sau 
mai pu]in”
De Nicholas Boothman
Editura Amaltea
Pre]: 19 lei

„F`r` risc nu exist` c#[tig. Des-
coper` drumul spre succes”
De Roger Fritz
Editura Amaltea
Pre]: 21 lei

EXPOZI II
Expozi ie de pictur  (grup)
„Amurg de toamn ”
Galeria Artis
Bd. Nicolae B lcescu nr. 2
Ultima zi - 13 septembrie

Expozi ie de pictur
De Anca Diaconu 
Galeria Galateea
Calea Victoriei nr. 132
Telefon: 659.38.14
Ultima zi - 19 septembrie

Expozi ie de pictur
De Leti ia Opri an
Galeria de Art  Ana
Str. Ermil Pangrati nr. 25
Telefon: 231.11.80
Ultima zi - 19 septembrie

Expozi ie de pictur
„Retrospectiv ”
De Bogdan Pietri
Galeria Orizont
Bd. Nicolae B lcescu nr. 23 A
Telefon: 315.89.22
Ultima zi - 19 septembrie

SPECTACOL DE DANS 
„Piega Canova” 
De: Compania Virgilio Sieni
Teatrul Na ional I.L. Caragiale
Sala Camil Petrescu  19.00, 21.00  
Telefon: 314.71.71
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Roger Fritz reinterpreteaz` semnifi ca]ia riscului, \n 
drumul spre succes, \n cartea „F`r` risc nu exist` c#[tig. 
Descoper` drumul spre succes”. A te aventura \n noi 
direc]ii reprezint` o piatr` de \ncercare, \ns` recompen-
sele pot fi  pe m`sur`. |n cea mai mare parte a timpului, 
nu ne plac schimb`rile [i ne sim]im mai confortabil cu 
ceea ce ne este deja cunoscut. A \ncerca s` p`r`se[ti 
zona de confort poate fi  \ns` extrem de profi tabil. Dez-
voltarea personal` se men]ine doar \n condi]iile \n care 
continu`m s` \nv`]`m, observ#nd ceea ce se \nt#mpl` 
\n jurul nostru, pun#nd \ntreb`ri [i analiz#nd ideile noi. 
Oamenii de succes sunt cei care \nva]` toat` via]a.
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LEGEND~: S = Sex; B = Bani; N = Noroc  - sus;  - mediu;  - jos

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

Cu toate c  nu v  sim i i în apele 
dv., ave i sufi cient  for  pentru a 
dep i orice impas. Pentru cei care 
pleac` în c l torii lungi, sunt ne-
cesare m suri de precau ie.  
S –   B –   N – 

V  decide i s  face i o list  a dato-
riilor, iar cumulul vi se pare exor-
bitant. V  reveni i abia dup  ce fa-
ce i o alt  list , cu toate câ tigurile 
„bugetare” de încasat în viitor. 
S –   B –   N – 

Sunte i iritat de apelurile telefo-
nice ori de vizitele neanun ate ale 
amicilor. Seara, realiza i c  nu mai 
sunte i tensionat tocmai datorit
ve tilor primite.  
S –   B –   N – 

Manifesta i suspiciune fa  de pri-
eteni i rude, care nu se justifi c
prin nimic. Considera i c  de „vin ”
nu poate fi  decât intui ia dv., care, 
îns , v  în al  cu siguran .
S –   B –   N – 

Înregistra i o reu it  prin valorifi -
carea unei anse mai pu in obi nu-
ite. Atmosfera familial  va deveni 
armonioas , dup  ce le comunica i
tuturor vestea cea mare. 
S –  B –   N – 

Rela iile cu familia sunt departe 
de a fi  perfecte, îns  v  place s
crede i c  sunte i înc  st pân pe 
situa ie. Executa i f r  s  crâcni i
orice dorin  a celor din jur.  
S –   B –   N – 

Un nou coleg de serviciu v  face s
v  sim i i admirat, îns  cei din an-
turaj au o cu totul alt  interpreta-
re. Situa ia devine nepl cut i de 
abia a tepta i s  ajunge i acas .
S –   B –   N – 

C uta i în continuare schimba-
rea profesional  optim , cea care 
ar putea s  v  aduc  mul umirea 
fi nanciar  ori sentimental . V
sim i i lipsit de inspira ie. 
S –   B –   N – 

Senza ia c  sunte i nefericit va 
disp rea subit, când ve i asista 
la un confl ict deschis între amicii 
dv. i p rin ii (ori rudele) acestora. 
Seara, ave i noroc în dragoste!  
S –   B –   N – 

De i sunte i con tient c  nu sun-
te i o persoan  comod , ci mai 
degrab  complicat , benefi cia i i
azi de dragostea i admira ia per-
soanei iubite. 
S –   B –   N – 

Ambi iile dv. le par foarte mari ce-
lor dragi, dar deloc irealizabile, i-
nând cont de perseveren a de care 
da i dovad  de un an i mai bine. 
Bani prea pu ini pentru planuri.
S –   B –   N – 

Este de preferat s fi i mai opti-
mist i s  v  gândi i c  tot r ul e 
spre bine de cele mai multe ori. Cei 
tineri fac excese erotice ori doar se 
îndr gostesc de cine nu trebuie.  
S –   B –   N – 
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10.55 Celebrit ile timpului t u
11.00 C r mizile vie ii
11.30 Gr dini de vis
12.00 Replay (r)
12.50 Integrame dup  integrare (r)
13.00 Zack i Cody, ce via

minunat  (s, SUA)
13.30 Desene animate: Club Disney
14.00 Jurnalul TVR
15.30 Akzente
17.00 Misterele din Sankt 

Petersburg (s)
18.00 Un european ca mine
18.30 Dribling, ut i gol
18.45 Tragerile Joker i Loto 5/40
19.00 Jurnalul TVR
20.20 Clipe de teatru, clipe de via
20.25 Teatru: Pesc ru ul, de 

A.P.Cehov
22.30 Sibiu 2007
22.45 Jurnalul TVR

9.15 Pe locuri, fi i gata, g ti i! 
(documentar, Anglia)

10.00 O nou  via  (s, SUA)
11.00 Zâmbi i, v  rog! (r)
11.30 Emmerdale - Afaceri de 

familie (s, Anglia)
12.00 Tân r i nelini tit (s, SUA) (r)
13.00 tirile PRO TV 
13.30 La Bloc (r)
14.00 Poirot (s, Anglia)
16.00 Tân r i nelini tit (s, SUA)
17.00 tirile PRO TV 
17.45 Via a sub presiune (dram ,

SUA)
18.50 tirile sportive
19.00 tirile PRO TV
20.30 Spot (comedie, SUA/

Australia)
22.30 tirile PRO TV 
23.15 CSI: New York - Criminali tii 

(s, SUA/Canada)

6.00 În gura presei
7.00 Diminea a devreme
9.00 În gura presei (r)
10.00 Concurs interactiv
11.00 Xena, prin esa r zboinic  (s)
12.00 Lege i ordine: Brigada 

special  (s, SUA)
13.00 Observator
13.45 Afacerea Nairobi (dram ,

SUA)
16.00 Observator
17.00 9595 – Te \nva]` ce s` faci!
19.00 Observator
20.30 Atac pe vaporul Queen 

(ac iune, SUA)
22.30 Observator
23.30 Vân toarea de dragoni 

(S.F., SUA)
1.30 Concurs interactiv
2.30 Observator (r)
3.15 9595 - Te \nva]` ce s` faci! (r)

TVR 1 ANTENA 1PRO TV

TVR 2
9.15 C l uza sufletelor (romantic, 
SUA) 10.10 Pr v lia de antichit i
(dram , SUA) 11.50 Confesiuni 
feminine 12.10 Amy (s, SUA) 13.00
Tenis: BCR Open România 15.00
Împreun  în Europa! 16.00 Jurnalul 
TVR (r) 16.20 Descoper  românii 
16.30 Autostrada TVR 18.00 Jurnal 
regional 18.30 Replay 19.00 Tenis: 
BCR Open România 20.00 Gala 
premiilor Romanian Top Hits 21.00
Ora de tiri 22.10 Incidentul (dram ,
SUA) 23.55 Atingerea r ului (s, SUA) 
0.50 Replay (r) 

7.00 Iubiri (s, Columbia) (r) 8.00
V duva Blanco (s, SUA) (r) 9.00
C p uni cu zah r (s, Portugalia) 
10.15 Uzurpatoarea (s, Mexic) 12.30
Împotriva destinului (s, Mexic) 13.30
Mama vitreg  (s, Mexic) 15.30 Iubiri 
(s, Columbia) 16.30 V duva Blanco 
(s, SUA) 17.30 Pove tiri adev rate 
18.30 R zboiul sexelor (s) 19.20
Vremea de acas 19.30 Tequila cu 
suflet de femeie (s, Mexic) 20.30
Clona (s, Brazilia) 22.30 Pove tiri 
de noapte 23.00 Montecristo (s, 
Argentina) 

6.00 Canionul blestemat (aventur ,
SUA/Canada) 8.00 Lumi diferite 
(s) 9.00 Cadavrul din piscin
(comedie, SUA) 11.00 Amy (s) 
12.00 P.T. Barnum (dram , SUA/
Canada) 14.00 Fiicele lui McLeod 
(s, Australia) 15.00 Cadavrul din 
piscin  (comedie, SUA) 17.00 Amy 
(s, SUA) 18.00 Fiicele lui McLeod 
(s, Australia) 19.00 Alegerea lui 
Christy (s, SUA) 21.00 Lege i ordine: 
Inten ii criminale (s, SUA) 22.00
For a legii (s, SUA) 23.00 Lege i
ordine: Inten ii criminale (s, SUA)  

ACAS~ HALLMARK

8.15 Copilul râului alb (comedie, 
SUA) (r)

10.15 Proasp t c s tori i (comedie, 
SUA/Germania); Cu: Ashton 
Kutcher, Brittany Murphy

12.15 Bulevard (r)
13.00 Stele de la Hollywood
13.30 Un nou început - Iubirea nu 

are vârst
15.45 1 milion de RON pentru 

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

are vârst
20.30 Dincolo de lege (ac iune, 

SUA); Cu: C. Thomas Howell, 
Jeff Fahey

22.30 Prin esa vampirilor: Dup
100 de ani (ac iune, SUA)

7.30 Dragoste i putere (s, SUA) (r)
8.00 Sport cu Florentina
8.05 Spitalul „All Saints” (s) (r)
9.00 Fata din vecini (comedie, 

SUA) (r)
11.30 Casa: construc ie i design (r)
12.00 Ciao TV (r)
12.30 Camera de râs
13.30 Dragoste i putere (s, SUA)
14.30 Max Q: Aterizare for at

(ac iune, SUA)
16.30 Spitalul „All Saints” (s, 

Australia)
17.30 Tr sni i \n NATO (s) (r)
18.00 Focus
19.30 S.O.S., Salva i-mi casa!
20.45 Super Nanny
22.00 Tr sni i \n NATO (s)
22.30 Focus Plus
23.30 Totul despre sex (s, SUA)
0.00 CSI - Crime i investiga ii (s)

4.20 Nu mai locuim aici (dram ,
SUA/Canada)

6.00 Distrac ie cu Dick i Jane 
(comedie, SUA)

7.30 Percy, Buffalo, Bill i eu 
(aventur , Suedia)

9.00 Eu, robotul (S.F., SUA)
10.55 Cinema, cinema, cinema (s)
11.25 Dilema (comedie, SUA)
13.00 O boal  necru toare 

(dram , Canada)
14.30 Nou  luni (comedie, SUA)
16.15 Cel mai faimos joc (dram ,

SUA)
18.15 Beauty Shop 

(comedie, SUA)
20.00 Cruciatul (thriller, Spania)
21.40 Eu, robotul (S.F., SUA)
23.35 Noaptea m celului 

(thriller, Belgia/Olanda)
1.10 Cruciatul (thriller, Spania)

PRIMAKANAL D HBO

8.00 tirile Sport.ro 9.00 tirile 
Sport.ro 10.00 tirile Sport.ro 10.05
Fotbal, Liga 2: Sportul – Chiajna 
(r) 12.05 Eurobaschet: Slovenia 
– Lituania (premier ) 14.00 tirile 
Sport.ro 14.05 Eurobaschet: Fran a
– Turcia (premier ) 16.00 tirile 
Sport.ro 16.05 Fotbal, Liga 2: FC 
Bra ov - CS Otopeni (r) 18.00 tirile 
Sport.ro 18.30 Handbal b ie i: Uztel 
– HCM Constan a (premier ) 20.00
Eurobaschet: sfert de final 1 22.00
tirile Sport.ro 22.30 Eurobaschet, 

sfert de final 2

12.00 Teo (r) 13.15 Samurai Jack (s, 
SUA) 13.45 C l toriile lui Sindbad 
(anima ie, Canada) 14.15 Kelsey 
Grammer Show (comedie, Anglia) 
(r) 14.45 Arsenio (s, SUA) 15.15
Entertainment News (r) 15.30
Joey (s, SUA) (r) 16.00 R zbunarea 
haiducilor (aventur , România) 
18.00 Vie i de cinci stele (s, SUA) 
19.00 Via a la Casa Alb  (s, SUA) 
20.00 Entertainment News 20.20
Disp ru i f r  urm  (s, SUA) 21.30
Joey (s, SUA) 22.00 Atac în Londra 
(dram , Anglia/SUA) 

13.00 Next (r) 13.30 Music Non Stop 
14.30 Boiling Points 15.00 Music 
Non Stop 16.00 MTV News 16.30
Music Non Stop (r) 17.00 All Eyes 
On 17.30 Music Non Stop 18.00 TRL 
România 19.00 Music Non Stop 
19.30 MTV News 20.00 Best Of... 
21.00 Euro Top 20 22.00 Punk’D 
22.30 Nick Cannon: Wild ‘N Out

MTVPRO CINEMASPORT.RO
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Jon Stewart 
se \ntoarce la Oscar

Prezentatorul TV JON STEWART
(foto) ar putea fi  gazda 
ceremoniei de decernare a 
premiilor Oscar, care va avea 
loc în februarie 2008, potrivit 
publica iei „New York Times”, 
transmite Reuters. Jon Ste-
wart, în vârst  de 44 de ani, a 
mai fost o dat  gazda presti-
gioasei ceremonii, în 2006.

Edward Norton i
Brad Pitt, \ntr-un 
thriller politic
Actorii americani EDWARD 
NORTON i BRAD PITT, care 
au f cut echip` în  pelicu-
la „Fight Club”, se reunesc 
pentru a juca într-un thriller 
politic, „State of Play”, 
inspirat din serialul de tele-
viziune englezesc cu acela i
titlu, informeaz  variety.
com. Scenariul fi lmului este 
inspirat din cel al miniseriei 
de televiziune cu acela i titlu, 
scris de Paul Abbott. 

Cristian Tab r
revine cu „Te vezi 
la tirile Pro TV”
CRISTIAN TAB R i echipa 
„Te vezi la tirile Pro TV” dau, 
pe 16 septembrie, startul 
unui nou maraton jurnalistic, 
cu ajutorul c ruia telespec-
tatorii pot descoperi oameni 
i locuri speciale, tradi ii 

uitate, pove ti spectaculoase 
de via , informeaz  postul. 
Prima edi ie din acest sezon, 
va fi   difuzat , duminic , de 
la ora 13.15.

Michael Jackson, 
plagiator?
Un tribunal din Bruxelles a 
decis c  melodia „You are 
not alone”, succes mondi-
al al lui MICHAEL JACKSON,
este un plagiat al unei piese 
anterior publicate, compus
de doi arti ti belgieni, Danny 
i Eddy van Passel, relateaz

presa belgian , citat  de AFP. 
Cei doi compozitori belgieni, 
care se lupt  în justi ie de 
peste 12 ani, nu sunt la fi na-
lul b t liei, deoarece aceast
decizie nu se aplic  decât pe 
teritoriul Belgiei.

Clipul trupei RBD 
filmat \n România, 
difuzat pe Acas` TV 
Postul Acas` TV va difuza, 
\n exclusivitate, timp de 10
zile, \ncepând de m#ine, 
videoclipul piesei „Bésame 
sin miedo”, de pe albumul 
„Celestial” fi lmat de trupa 
RBD la castelul Bran. Pentru 
prima dat` acest clip va 
putea fi  urm`rit \n edi]ia de 
m#ine a emisiunii „Pove[tiri 
de noapte”, de la orele 22.30.

Elvira Deatcu, 
într-un nou 
rol negativ 
PERSONAJ Elvira Deatcu revine pe 
micile ecrane în cel de-al doilea 
sezon al serialului „Cu un pas 
înainte”, ce va fi difuzat de 
Pro TV, din 4 octombrie. În noua 
produc ie TV, Elvira interpreteaz
un personaj negativ. „Vera Maier 
este un personaj negativ, dar nu 
primul pe care-l interpretez. Este 
o femeie puternic i caprici-
oas , c reia cred c  nu i s-au 
refuzat prea multe în via . Este 
c s torit  cu un om foarte bogat, 
se implic  financiar în Academia 
Carmen Caragiu i, implicit, cu-
vântul ei începe s  aib  greuta-
te”, a declarat  Elvira despre rolul 
s u. ||||

80 de lei biletul 
la Andy Fletcher

MIX - Andy Fletcher este a -
teptat cu ner bdare în Bu-
cure ti atât de fanii trupei 
Depeche Mode, cât i de 
amatorii de muzic  electro-
nic , care vor s  afl e mai 
multe despre „proiectul de 
sufl et” al artistului, cariera 
de DJ. 

Pe 18 octombrie, în Kristal 
Glam Club, Fletcher va oferi 
publicului „un DJ set de dor-
mitor”, ce va cuprinde un mix 
al pieselor sale preferate, de la 
Blur i Madonna pân  la New 
Order i Gnarls Barkley. Solis-
tul va mai sus ine un show la 
Cluj, pe 20 octombrie. 

Biletele pentru show-ul 
de la Bucure ti cost  80 lei 
i au fost puse în vânzare pe 

site-ul www.myticket.ro. Din 
acest week end, tichetele pot 
fi  achizi ionate i din re ea-
ua magazinelor Diverta. În 
zi ua spec tacolului, la intra-
rea \n club, biletele vor costa 
100 lei. 

Când nu cânt  cu Depeche 
Mode, Andy mixeaz  ca DJ. 
Solistul are produs un album 
solo intitulat „Toast Hawaii”. 
Andy i-a exprimat dorin a de 
a reveni în România din vara 
lui 2006, dup  concertul pe 
care Depeche Mode l-a sus i-
nut pe stadionul na ional „Lia 
Manoliu”.

Iulia Roman ||||

CRITIC  - Victoria Beckham nu a trecut neob-
servat  la festivalul de mod  „New York Fa-

shion Week”, desf urat zilele trecute la New 
York. Prezent  pentru dou  seri la prestigi-
osul eveniment, Posh a schimbat trei inu-

te, informeaz  thisislondon.co.uk. 
Victoria a purtat rochii extrem de 

sexy i a afi at un look impecabil, cri-
ticii de mod  au acuzat-o pe Posh de 
lips  de imagina ie întrucât toate ro-

chiile erau asem n toare. 
În tentativa de a ie[i \n eviden]` fa]` 

de modelele de pe catwalk, doamna Beck-
ham a venit îmbr cat , în ultima sear , într-o 

rochie semnat  Cipriani Downtown (foto), 
dup  ce, în prima zi de festival, vedeta a schim-
bat dou  rochii, în culori diferite, dar modele 
aproape identice în stilul care o caracterizea-
z : foarte scurte i extrem de mulate. Victoria 
a stricat tot efectul când a fost suprins  de pa-
parazii nemachiat , în timp ce se întorcea aca-
s , pe aeroportul din Los Angeles. Nevoit  s - i
scoat  faimosul ei accesoriu, imen ii ochelari 
de soare, la controlul pa apoartelor, Victoria a 
ap rut cu ni te cearc ne destul de vizibile. ||||

Victoria Beckham,
lipsit` de imagina ie

Membru al trupei Depeche Mode, Andy Fletcher promite 
fanilor români „o noapte special ” pentru show-ul pe 
care îl va sus ine, în noaptea de 18 octombrie, în Kristal.

Andy va mixa i hiturile pe care le-a lansat al`turi de Depeche Mode

ISTERIE Trupa american  NOFX 
a concertat, mar i sear , la 
Amfiteatrul „Mihai Eminescu” 
din Bucure ti. Membrii trupei au 
urcat pe scen  în jurul orei 21.00,
în fa a a o mie de persoane. 
Nu a fost nevoie de prea multe 
îndemnuri din partea celor patru 
punkeri pentru ca tinerii punki ti
din public s  încerce s  sar  pe 
scen . La îndemnul lui Fat Mike, 
solistul trupei, zeci de pu ti cu 
creste strident colorate au s rit

în spa iile libere de lâng  scen ,
spre disperarea for elor de odine. 
Dep i i de situa ie, jandarmii nu 
s-au sfiit s - i înfig  mâinile în 
„coafurile” pu tilor rebeli. Ajun i
pe scen , unii dintre punkeri s-
au postat la picioarele solistului. 
„În România sunt cei mai tari 
dictatori, dar în California e cea 
mai bun  cocain ”, au cântat 
punkerii încingând atmosfera 
show-ului, care a durat aproxi-
mativ dou  ore. ||||

El Hefe, 
chitaristul 
forma]iei, 
a dialogat 
cu publicul 
pe tot parcursul 
concertului

Trend-setter 
la Hollywood
STIL În ciuda p rerilor emise de criticii de 
specialitate, se pare c  Posh nu este întru 
totul lipsit  de stil. De când a venit la Holly -
wood, Victoria a lansat un adev rat trend 
printre vedete: tunsoarea bob. Cele brit ile 
care i-au inspirat stilul de coafur  dup
cel al Victoriei nu au fost deza m gite de 
rezultate. Printre acestea se nu m r i
buna ei prieten  Katie Holmes.

Martin Scorsese, premiat pentru 
dezvoltarea culturii americane
RECUNOA TERE Regizorul Martin Scorsese, actorul de comedie 
Steve Martin i cânt rea a Diana Ross se num r  printre arti tii 
care vor primi, anul acesta, distinc ia „Kennedy Center Honor”. Cei 
trei vor fi  recompensa i pentru contribu ia adus  la dezvoltarea 
culturii americane, informeaz  Reuters. Festivitatea de decerna-
re a premiilor va avea loc pe 1 decembrie, la Centrul pentru art
„John F. Kennedy” din New York. Evenimentul se va bucura i de 
prezen a cuplului preziden ial George i Laura Bush. ||||

NOFX, show punk la Bucure ti 
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