
Num`rul telefonului 
fix va avea 10 cifre
Din 3 mai 2008, abona]ii la serviciile de telefonie fi x` vor trece la alt` numerotare

De anul viitor vom for-
ma mai multe cifre \n re]elele de 
telefonie fi x`. Astfel, noile numere 
vor cuprinde prefi xul na]ional, 

indicativul de arie geografi c` [i 
num`rul local. De asemenea, se 
va modifi ca formatul numere-
lor scurte, al serviciilor speciale. 

|n perioada 3 mai 2008–31 iulie 
2008, numerele vor putea fi  ape-
late at#t \n actualul format, c#t [i 
\n cel nou.  Pag. 5

ULTIMA OR~ ... 21:40 ... TVR a \ncheiat colaborarea cu C`t`lin M`ru]`, realizatorul „Tonomatului DP2“...

PEOPLE

Imagini 
inedite 
la licita]ie
Fotografii 
surprinz`toare 
[i exclusive
cu vedete vor fi 
licitate \n scopuri 
caritabile
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ECONOMIE

INTERNA}IONAL Magnatul rus vrea s`-[i cumpere cel mai mare avion din lume Pag. 7

Abramovici \[i ia Airbus A380
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NA}IONAL

Pre]ul televiziunii 
publice
Alexandru Sassu a anun]at c`, 
pe primul semestru, TVR are un 
deficit de 9 milioane euro Pag. 4

Spider-Man [i-a 
pus pirostriile
Actorul Tobey Maguire s-a c` s`-
torit \n Hawaii cu designerul de 
bijuterii Jennifer Meyer

PEOPLE

 Pag. 11

Salon de jocuri 
la Polivalent`
|ntre 13 [i 16 septembrie, va avea 
loc cea mai mare expozi]ie de 
jocuri mecanice [i video Pag. 2

BUCURE{TI

SPORT

Zenga s-a 
f`cut

 „c#ine”!
La cap`tul unor 

negocieri–maraton, 
Walter Zenga a fost 
numit mar]i noapte 
antrenor la Dinamo

Pag. 9
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22°  cer senin

r`s`rit

  6:41 19:48 
apus

S#mb`t`: 20°

Ast`zi: 

Minimum 10°   / Maximum 22° 

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

cer noros
Duminic`: 22°

cer par]ial 
noros

Vineri: 21°

cer noros
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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`!

Bucure[tiul! Text [i foto: Petru[ M`n`il`

Târg internaţional 
de mobilă 
V^NZĂRI  Peste 550 fi rme, dintre 
care 25% străine, participă la 
târgul de mobilă, deschis la 
Romexpo p#nă pe 9 septembrie. 
Potrivit Institutului Naţional de 
Statistică din Bulgaria, România 
înregistrează printre cele mai 
scăzute preţuri la mobilă din 33 
de ţări europene. Cheltuielile 
pentru achiziţia de mobilier 
în aceste 33 de ţări reprezintă 
2,5% din totalul cheltuielilor 
domestice. 

Pană de curent 
PROBLEME  Nordul Bucureştiului 
a rămas, ieri, fără curent elec-
tric din cauza unor muncitori 
care au rupt, accidental, cabluri 
electrice. Pana s-a produs la 
ora 11.30 şi a afectat Casa Presei 
Libere şi zonele din vecinătatea 
acesteia. Reprezentan]ii Elec-
trica sus]in c` problema a fost 
remediat` \n zece minute. 

Mai mulţi bani 
la Loto 6/49
JOC  Loteria Română suplimen-
tează cu 500 de mii de lei fondul 
de câştiguri la catego-
ria I, pentru tragerea specială 
din 9 septembrie, la jocul 6/49, 
a anunţat ieri Loteria Rom#nă. 
Duminica trecută, fondul a 
fost suplimentat cu un milion 
de euro. Conducerea Loteriei 
estimează că fondul de câştiguri 
pentru duminica viitoare va 
depăşi două milioane de euro.

Fermierii aduc vacile 
în capitală
INEDIT  Pe străzile Bucureştiu-
lui vor protesta văcarii, alături 
de vacile lor, au susţinut, ieri, 
sindicaliştii din agricultur`. 
Astfel, de la 1 octombrie, văcarii 
ar putea picheta Ministerul 
Agriculturii, dar şi prefectu-
rile din 27 de judeţe. Ei sunt 
nemulţumiţi că Guvernul nu a 
luat măsurile solicitate pentru 
a rezolva criza din agricultură 
cauzată de secetă.

Instrumente 
muzicale, 
la Sala Palatului
EXPOZIŢIE  Sala Pa-
latului găzduieşte, în 
perioada 6-15 septem-
brie, o inedită expoziţie 
internaţională de 
instrumente şi 
accesorii muzi-
cale, partituri, 
carte, publicaţii 
muzicale şi 
înregistrări, in-
titulată „Expo-
Musica 2007”. 
Organizată 
de Artexim, 
cu sprijinul 
Interexpo, 
expoziţia 
doreşte să 
creeze un spaţiu 
adecvat de întâlnire pentru cei 
implicaţi în acest domeniu. 
Expoziţia va fi  deschisă pentru 
public între orele 14.00 – 18.00. 

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

PROIECTE - Cel de-al treilea spi-
tal de urgenţă din Bucureşti va fi  
construit pe un teren ce aparţi-
ne, pentru moment, Ministerului 
Apărării (MAp). Construcţia va 
fi  ridicată în zona Prelungirea 
Ghencea. Protocolul de predare 
va fi  semnat la sfârşitul aces-
tei luni de ministrul apărării, 
Theodor Meleşcanu, şi noul pre-
fect al capitalei, Cătălin Deaco-
nescu. 

„Suntem în negocieri intense 
cu MAp de vreo şase luni. Avem 
două proiecte, iar unul este pen-
tru realizarea unui spital de ur-
genţă în Bucureşti, în zona de 
vest”, a declarat, ieri, Cătălin 
Deaconescu, noul prefect al ca-
pitalei. 

El a dezvăluit şi alte proiecte pe 
care Prefectura le are în pregătire. 

„Vrem să înfi inţăm şi să adminis-
trăm, în comun cu MAp, anumite 
spaţii. Este vorba de spaţii pentru 
SMURD şi ISU. Vreau să cer spa-

ţii în zone cât mai mărginaşe ale 
oraşului, pentru că zona centrală 
este acoperită de ambulanţă”, a 
mai spus Deaconescu.  A.D. ||||

Un nou spital de urgenţă, în zona Ghencea

Bucure[tenii vor avea posibilitatea s` se trateze \ntr-un nou spital

DISTRACŢIE - Prima zi a expozi-
ţiei va fi  dedicată în exclusivita-
te sectorului business, intrarea 
fi ind închisă pentru public. Din 
14 septembrie, însă, începe dis-
tracţia pentru toţi! 

Evenimentul, care se va des-
făşura pe parcursul a patru zile, 
va reuni distribuitori şi producă-
tori de jocuri mecanice şi video, 
console, biliard, fl ippere, dotări 
pentru parcuri de distracţii şi, 
în general, cam tot ceea ce ţine 
de capitolul divertisment. En-
tertainment Arena Expo este 
structurat pe două secţiuni, în 
funcţie de tematica acestora. 

Prima secţiune, „Extrem Are-
na”, îi va reuni pe distribuitorii şi 
producătorii de jocuri mecanice 
şi cazino, care vor prezenta, la 
standuri, tot ce este nou în ma-
terie. A doua secţiune, intitulată 
„Fantasy Arena”, va constitui, 
probabil, pentru tineri, punctul 
de atracţie al expoziţiei. Secţiu-
nea va avea ca tematică jocurile 
video, consolele, simulatoarele 
video şi multe altele.

Premiere şi premii
„La expoziţie şi-au anunţat 

prezenţa fi rme cunoscute din 
industria entertainmentului din 
Italia, Polonia, Slovenia, Ger-
mania, Serbia, Bulgaria, Spania, 

Rusia şi, bineînţeles, România”, 
ne-a dezvăluit Anton Vlad, coor-
donatorul proiectului din partea 
Expo 24 România. 

Organizatorii au ţinut să su-
blinieze că, la Bucureşti, o mare 
parte dintre producătorii de jo-
curi vin cu noutăţi şi că vor avea 
loc lansări în toate secţiunile, de 
la jocuri mecanice până la jocuri 
pe calculator. 

„Vizitatorii vor putea testa, în 
premieră, aceste noi jocuri. Vor 
fi  de toate pe toate gusturile, de 
la computer games, la simula-
toare”, a subliniat Anton Vlad.

Mai mult, vizitatorii vor pu-
tea participa la concursuri, care 
sunt dotate cu premii substanţi-
ale, promit organizatorii. 

Condiţii speciale
Expoziţia va fi  deschisă pu-

blicului din 14 septembrie, până 
în 16 septembrie, între orele 
11.00 – 19.00. O condiţie speci-
ală este impusă, însă, persoane-
lor cu vârste sub 18 ani: pentru 
a putea intra la expoziţie tre-
buie să fi e însoţiţi de un adult.
Pre]ul unui bilet de intrare este 
de 5 lei.

 Dana Lascu ||||

Cele mai tari jocuri vin 
Pentru cei care vor să se distreze, avem o veste bună! Sala 
Polivalentă din Bucureşti va găzdui, în perioada 13-16 
septembrie, Entertainment Arena Expo, cea mai mare 
expoziţie internaţională destinată jocurilor organizată 
până acum în România. 

La Polivalent` vei avea de unde alege:   

Concuren]ii 
la vioară intră 
în semifinale
FESTIVAL  Cei patru semifinalişti 
ai secţiunii vioară a Concursului 
Internaţional „George Enescu” au 
fost desemnaţi ieri. Ei sunt: Tifu 
Anna, Stănculescu Vlad, Chun Ha-
rim şi Tsinman Igor. Semifinaliştii 
au fost aleşi de juriul prezidat 
de Alberto Lysy. În finală, vor fi  
acordate două premii: unul, 
în valoare de 6.000 de euro, 
pentru „Cea mai bună interpreta-
re” şi al doilea, de 3.000 de euro, 
pentru „Cel mai bun acompa-
niator”. Concertul câştigătorilor 
va avea loc, duminică, la Ateneul 
Român (foto).  D.L. ||||

Mai multe informa]ii
www.earena.ro
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PRIM~RII |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajutoare sociale 
pentru nevoiaşi
SECTORUL 3  Peste 100 de 
familii şi persoane singure au 
benefi ciat, în ultima lună, de 
ajutorul primăriei. În schimbul 
ajutorului fi nanciar, cei care 
pot munci au f`cut curăţenie în 
parcuri şi în şcolile din sector. 
În ultima lună, 16 benefi ciari 
de ajutor fi nanciar au efectuat 
766 de ore de muncă în folosul 
comunităţii. Pentru a afl a dacă 
pot primi ajutor social, cei care 
locuiesc în sectorul 3 se pot 
adresa Serviciului prevenţie în 
domeniul asistenţei sociale, din 
Bd. 1 Decembrie nr. 12-14.

Sprijin financiar 
[i psihologic
SECTORUL 6  Persoanele 
cu probleme de sănătate min-
tală primesc, din partea specia-
liştilor, ajutor material. Supor-
tul este oferit prin intermediul 
proiectului „Un pas \nainte”, 
derulat de Direc]ia General` de 
Asisten]` Social`, \n parteneriat 
cu Funda]ia Estuar. Pe l#ng` 
sprijinul material, persoanele 
cu probleme de s`n`tate min-
tal` sunt \ncurajate s` participe 
la activit`]i ce includ realizarea 
unei publica]ii, pictur`, fotore-
portaj, art` culinar`, obiecte de 
artizanat.
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PUBLICITATE

Supermarketul 
Mega Image angajeaz`

 Lucr`tori comerciali                  Casieri                  V#nz`tori
Se ofer`: - salariu competitiv - bonuri de mas` - bonusuri de v#nz`ri

Pentru angajare adresa]i-v` recep]iei oric`ruia din magazinele Mega Image:

13 Septembrie (Calea 13 Septembrie, 75-79) Iancului ({os. Iancului, 92)
Hala Traian (Cal. C`l`ra[ilor, 133) Mihai Bravu ({os. Mihai Bravu, 294)
Titan (Str. Liviu Rebreanu, 15-17) Berceni ({os. Berceni, 41)  
Pipera (Voluntari, str. George Bacovia, 1) Drumul Taberei (Str. Dr. Taberei, 96) 
Ion Mihalache (Bd. Ion Mihalache, 92) Titulescu (Bd. Nicolae Titulescu, 39-49)
Tineretului (Bd. Tineretului, 1) Pantelimon ({os. Pantelimon, 243) 

Nou: Mega Image se extinde \n zonele Carol (Bd. Carol, nr. 61, sec. 2 – 
P-]a Latina) [i Obregia (Str. Str`duin]ei, nr. 1, sec. 4 – P-]a Sudului).

Selec]ia pentru magazinele noi are loc la Mega Image Tineretului 
(Bd. Tineretului, nr. 1, sec. 4) \ncep#nd cu 4 septembrie, \ntre orele 
9.30 - 17.30. Transport: 7, 19, 116, 312, 313, 381 sau metrou - Tineretului. 

Pentru magazinele noi se deconteaz` transportul pentru interviu!
Informa]ii suplimentare la telefon: 224.66.77 – dep. Resurse Umane.
V` a[tept`m!

PUBLICITATE

„Nu te prinde s` fii r`u”, 
un mesaj pentru adul]i
TEATRU  Nouă copii îşi vor juca propria poveste de via-
ţă pe scena Teatrului Nottara. Echipele micuţilor din 
Valea Plopului şi a Centrului pentru Proiecte Sociale vor 
pune în scenă, duminică, de la ora 19.00, în Sala Mare 
a Teatrului Nottara, spectacolul de teatru şi c#ntec „Nu 
te prinde să fii rău”. Acest proiect face parte dintr-unul 
mai amplu, intitulat „Poveşti cu happy-end”, ce are ca 
final, se laud` organizatorii, str#ngerea de fonduri [i 
acest spectacol de teatru [i c#ntec. Cei care au muncit 
timp de trei ani la proiectul din Valea Plopului vor 
avea, s#mb`t`, c#teva momente de relaxare la Teatrul 
Nottara. Banii str#n[i din v#nzarea invita]iilor vor fi 
direc]iona]i c`tre comunitatea din Valea Plopului. Cei 
care vor s` afl e mai multe detalii despre proiectul 
copiilor de la Valea Plopului pot accesa site-ul 
www.proiectesociale.ro.  A.D. ||||

COMER} - După ce a 
dăr#mat toate tarabele 
din Piaţa Bucur Obor, 
Primăria Sectorului 2 
va pune la păm#nt toate 
centrele neautorizate de 
la periferia Bucureştiului. 
Următoarele pe lista pri-
măriei condusă de Necu-
lai Onţanu sunt angrouri-
le Europa şi Niro. 

Potrivit ofi cialilor pri-
măriei, aceste centre co-
merciale vor fi  demolate 
în această toamnă. P#nă 
în ultima zi a lunii oc-
tombrie, comercianţii vor 
avea posibilitatea să-şi 
desfi inţeze voluntar con-
strucţiile.

Edilii sectorului 2 au 
somat, încă din luna apri-
lie, toţi administratorii 

centrelor comerciale de 
la periferia cartierului 
Colentina să intre în le-
galitate, „prin desfi inţa-
rea voluntară a spaţiilor 
edifi cate fără autorizaţie 
de construire şi încetarea 
activităţilor comerciale”. 

Termenul impus de 
autoritatea locală expiră 
la data de 31 octombrie 
2007, potrivit somaţiei.

Angrourile vizate pen-
tru desfi inţare sunt:  Euro-
pa, Niro, City Town, Sam 
Expo, City Shoes şi Ră-
ducanu Virginia, centre 
comerciale amplasate în 
perimetrul delimitat de 
Şoseaua Colentina, stra-
da Moroieni, calea ferată 
Bucureşti - Constanţa şi 
Intrarea Calităţii.  A.D. ||||

Magazinele Europa şi Niro vor fi desfiinţate

\n capital`

  organizatorii expozi]iei promit c` aduc „aproape“ toate jocurile

Tarabele din strad` vor fi desfiin]ate

Micii actori au f`cut repeti]iile la iarb` verde



 
 

PE SCURT ||||||||||||||||||||||
Strategia 
energetic`, 
aprobat`
EXECUTIV  Guvernul a apro-
bat, ieri, strategia naţională 
în sectorul energetic pentru 
perioada 2007-2020, care pre-
vede investiţii de aproximativ 
35 miliarde euro în moder-
nizarea unităţilor energetice 
şi programe de protecţie a 
mediului, cu patru miliarde 
euro mai mult decât suma 
prevăzută iniţial, anun]` 
Mediafax. Strategia energetică 
a fost o temă de dezbatere în 
ultima perioadă. 

Curse spre Londra 
şi Barcelona
CLUJ-NAPOCA  Tarom va 
lansa, la sfârşitul lunii oc-
tombrie, două curse directe 
cu plecare din Cluj-Napoca 
spre Londra şi Barcelona, 
a anunţat, ieri, Consiliul 
Judeţean Cluj, proprietarul 
aeroportului din localitate. 
Potrivit sursei, cursa spre 
Londra ar putea zbura de trei 
ori pe săptămână, iar cea 
spre Barcelona, de două ori. 
În primele opt luni, trafi cul 
pe aeroportul din Cluj-Na-
poca a crescut cu peste 50% 
fa]` de 2006.

Gala „HOP“, 
la Mangalia
PREMII  Radu Iacoban şi Ana 
Macovei au obţinut, marţi 
seară, premiile pentru „Cel 
mai bun actor”, respectiv 
„Cea mai bună actriţă” la Gala 
Tânărului Actor „HOP”, orga-
nizată de UNITER la Mangalia, 
informează Uniunea Teatrală. 
În timp ce Radu Iacoban a 
interpretat în concurs mono-
logul „Mizerie”, după “Sex, 
drugs and rock’n’roll”, de E. 
Bogosian, Ana Macovei s-a 
prezentat în faţa juriului şi a 
publicului cu „Lucruri mici”, 
de Gabriel Pintilei. 

Facilit`]i ANL, 
necunoscute

INCOMPETEN}~  Mai mult de 
jumătate din primăriile din 
ţară, care au fost verifi cate 
de angajaţi ai ANL, nu cunosc 
facilităţile de care pot bene-
fi cia tinerii ce doresc să-şi 
construiască o locuinţă prin 
credit ipotecar, a declarat, 
ieri, la Suceava, Laszlo Borbe-
ly, ministrul dezvoltării (foto). 
Totodată, Borbely a spus că 
va fi  continuat programul de 
construcţii de locuinţe pentru 
tineri, în regim de închiriere. 

Monumentul cepei
RECORD  Primul monument 
al cepei, înalt de 6,3 metri, 
va fi  dezvelit, sâmbătă, în 
comuna sălăjeană Pericei, 
cunoscută pentru cea mai 
mare producţie de ceapă din 
România. |n aceeaşi zi, va fi  
consemnat, pentru Guiness 
Book, recordul celei mai mari 
cununi împletite de ceapă, 
lungă de doi kilometri.

NA}IONAL4 www.compact.info.ro Joi, 6 septembrie 2007
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Kronstadt Jazz Festival

TRAFIC  Circulaţia pe Transfăgără-
şan a fost blocată la kilometrul 62, 
ieri, la orele pr#nzului, câteva zeci 
de minute, din cauza aluviunilor şi 
pietrelor căzute de pe versanţi în 
cursul nopţii de marţi spre mier-
curi, când în zonă a plouat. Dru-
marii argeşeni din punctele Curtea 
de Argeş şi C`p`]#neni au acţionat 
cu utilaje, înlăturând obstacolele 
din calea şoferilor care au aşteptat 
cel puţin o jumătate de oră ca 
să-şi poată continua drumul. De[i 
circula]ia a fost reluat` normal, 
drumarii au rămas mobilizaţi, de-
oarece ploile pot modifi ca oric#nd 
condiţiile de trafi c în zonă. Dru-
marii spun că şoseaua nu a suferit 
modifi cări ale carosabi lului care să 
pună circulaţia în pe ricol. Poliţiştii 
vor supraveghea per manent dru-
mul dintre Curtea de Argeş şi Bâlea 
Lac, a declarat, pen tru Mediafax, 
comisarul şef Ma rian Badea, şeful 
Poliţiei Rutiere Argeş.  ||||

Transfăgărăşanul a fost blocat din cauza ploii

BRA{OV - Consiliul Judeţean 
Braşov va organiza, de vineri, 
prima ediţie a manifestării mu-
zicale internaţionale Kronstadt 
Jazz Festival, la care vor partici-
pa circa 40 de muzicieni din zece 
ţări. Prima zi a festivalului va fi  
dedicată instrumentelor cu corzi. 
A doua sear` va fi  dedicată pia-
niştilor şi îi va avea, printre invi-
taţi, pe Mircea Tiberian Trio (Ro-
mânia - SUA). Ultima seară va 
fi  dedicată muzicienilor români 

din diaspor`. Astfel, pe scenă 
vor urca Nicolas Simion Group 
- Transylvanian Groove (Austria, 
Germania, Polonia), Anca Par-
ghel & The Next Generation (Ro-
mânia, Olanda) şi Andrei Bădilă 
feat. Altschul „Happy Meeting” 
(România, Germania, SUA). Pre-
ţul unui bilet este de 15 lei, pen-
tru serile de vineri şi sâmbătă, şi 
20 lei, pentru seara de duminică. 
Un abonament pentru toate cele 
trei zile cost` 30 lei.   ||||

Deficit de nou` milioane 
de euro la TVR, \n 2007

V#nz`ri \n perioada 28 august – 3 septembrie 
 Pozi]ie Filme
1. World of Warcraft Prepaid Card
2. World of Warcraft
3. Need for Speed Carbon
4. The Sims 2 (foto)
5. World of Warcraft: The Burning Crusade
6. Starcraft + Starcfraft Broodwar
7. Ice Age 2: The Meltdown
8. Civilization IV
9. Warcraft 3: Frozen Throne
10. Warcraft 3

 Clasament realizat de

TOP 10 DIVERTA JOCURI PC  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Alexandru Sassu este nemul]umit de calitatea programelor, \n special a jurnalelor de [tiri

{efii TVR [i CNA, ale[i de 
Parlament pe 12 septembrie
NUMIRE  Senatul şi Camera Deputaţilor se vor reuni, pe 12 sep-
tembrie, pentru a decide asupra numirii preşedintelui CA al TVR, a 
preşedintelui CNA [i a unor membri în CA al TVR şi al Radiodifuzi-
unii, a anunţat, ieri, după şedinţa Birourilor Permanente reunite, 
Ioan Munteanu, secretarul Camerei Deputa]ilor. În prezent, 
conducerea interimară a CNA este asigurată de reprezentantul PNL 
Răzvan Popescu, deoarece Parlamentul nu a reuşit, până la sfâr-
şitul sesiunii parlamentare trecute, să voteze un nou preşedinte 
al CNA. Conducerea interimară a CA al TVR este asigurată de repre-
zentantul PSD Alexandru Sassu, deoarece Parlamentul nu a reuşit 
să voteze noul preşedinte.
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Pre[edintele interimar 
al CA al SRTV, Alexandru 
Sassu, a anun]at, ieri, 
c` defi citul pe primul 
semestru al institu]iei este 
de 9 milioane de euro [i 
ar putea ajunge, p#n` la 
sf#r[itul anului, la 15 - 18 
milioane de euro. 

DECLARA}II - Preşedintele
interimar al Consiliului de 
Administra]ie (CA) al SRTV, Ale-
xandru Sassu, a declarat, ieri, la 
audierea în Comisia de cultură a 
Camerei Deputaţilor, că, în pri-
mele şase luni ale acestui an, de-
fi citul TVR a fost de aproximativ 
nou` milioane de euro, iar, până 
la sfârşitul anului 2007, ar pu-
tea ajunge la 15 - 18 milioane 
de euro. Principala cauză este, 
în opinia lui Sassu, scăderea, în 
2005, a taxei radio-TV, de la 4,5 
lei la 4 lei. 

De asemenea, Sassu a anun-
ţat că a înfi inţat o comisie de an-
chetă privind orele suplimentare 
efectuate de angajaţii TVR şi 
că în zilele următoare va putea 
formula o concluzie pe aceas-
tă temă. El a precizat că, deşi 
televiziunea publică are 3.200 
de angajaţi, sunt mii de ore su-
plimentare efectuate [i foarte 
multe colaborări externe. |n 
plus, începând cu anul viitor, vor 
trebui să fi e fi nanţate proiectele 
şi nu direcţiile. Preşedintele inte-
rimar al CA al SRTV a mai preci-

zat că tabloidizarea emisiunilor 
TVR este o consecinţă a proastei 
înţelegeri a concurenţei cu pos-
turile private şi a anunţat că va 
restructura schema de personal 
a televiziunii publice. 

„Ceea ce cred că s-a întâm-
plat în televiziune în ultimii ani 
este o încercare de copiere a 
formatelor şi a ideilor de la tele-
viziunile private. Cel mai vizibil 
este la ştiri. A fost o proastă în-
ţelegere a ceea ce înseamnă con-
curenţa şi ceea ce înseamnă mi-
siunea unei televiziuni publice. 
Concurenţa cu posturile private 
a stârnit această copiere, care a 
dus la o tabloidizare a anumitor 
calupuri. Este rău când o televi-

ziune publică, într-un program 
de sport, are doar 10 secunde de 
alte informaţii decât fotbal. Tre-
buie găsit echilibrul. Îmi trebuie 

audienţă şi trebuie să respect mi-
siunea legală pe care o avem”, a 
concluzionat Alexandru Sassu.

 Mihaela R`ileanu ||||
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2,44 LEI3,32 LEI

ALTE CURSURI |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 lir` sterlin` 4,91 LEI
100 forin]i maghiari 1,30 LEI
1 leu moldovenesc 0,19 LEI

1 franc elve]ian 2,01 LEI
1 dolar canadian 2,32 LEI
1 gram de aur 53,44 LEI
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Abona]ii la serviciile de telefonie 
fix` vor avea, \ncep#nd cu data de 
3 mai a anului viitor, numere de 
telefon formate din zece cifre. 

SCHIMBARE - Numerele destinate te-
lefoniei fi xe vor cuprinde, de la anul, 
prefi xul naţional, indicativul de arie 
geografi că şi numărul local, pentru toa-
te apelurile locale şi naţionale. „Odat` 
cu intrarea \n vigoare a prevederilor 
acestei decizii, vom avea un plan de 
numerota]ie modern [i uniform prin uti-
lizarea exclusiv` a numerelor na]ionale 
[i eliminarea numerelor locale”, a de-
clarat Dan Georgescu, pre[edintele 
Autorit`]ii Na]ionale pentru Reglemen-
tare \n Comunica]ii [i Tehnologia 
Informa]iei. Se modifi c`, de asemenea, 

formatul actual al numerelor scurte. 
Spre exemplu, pentru a apela serviciul 
„Ora exact`” se va forma 1958, fa]` de 
958 \n prezent. Num`rul unic pentru 
apeluri de urgen]`  „112” va r`m#ne 
neschimbat. Tranzi]ia la noul mod de 
formare a numerelor de telefon se va 
face \n dou` etape. Astfel, \n perioada 
3 mai - 31 iulie 2008, aceste numere 
vor putea fi  apelate at#t \n formatul ac-
tual, c#t [i \n noul format, iar abona]ii 
vor fi  informa]i cu privire la modifi ca-
rea modului de formare a numerelor. 
|n perioada 1 august - 20 septembrie 
2008, abona]ii vor fi  informa]i, prin in-
termediul unui mesaj vocal sau al unui 
mesaj scris, cu privire la noul format al 
num`rului, dar apelul nu va mai fi  rutat 
c`tre destina]ie. Bogdan Biszok ||||

Telefonie fix` 
cu zece cifre

BANI - }ara noastr` a primit de la 
Banca Mondial`, în anul fi scal în-
cheiat la 30 iunie, o sum` de 349 
de milioane de dolari, aceasta 
fi ind una dintre cele mai ridica-
te acordate statelor din regiunea 
Europa şi Asia Centrală, conform 
instituţiei internaţionale.

Suma acordată României re-
prezintă aproximativ 1% din to-
talul împrumuturilor, granturilor, 

garanţiilor şi investiţiilor de capi-
tal acordate de instituţie, de 34,3 
miliarde dolari. Împrumuturi 
mai ridicate au fost acordate Tur-
ciei (1,15 miliarde de dolari) şi 
Croaţiei (522 miliarde de dolari). 
Pe locul patru, după România, s-a 
situat Bulgaria, care a atras 345 
milioane de dolari. Ţările care au 
primit fondurile vor folosi banii 
în peste 620 de proiecte menite 

să combată sărăcia şi să accelere-
ze creşterea economică. „Ne face 
plăcere să ne uităm la un an cu 
creştere economică solidă pentru 
majoritatea ţărilor din regiune”, a 
declarat Shigeo Katsu, vicepreşe-
dinte al Băncii Mondiale. În anul 
fi scal 2007, fi nanţările totale ale 
Băncii Mondiale în regiunea Eu-
ropa şi Asia Centrală s-au ridicat 
la şase miliarde de dolari.  ||||

Din mai 2008, va trebui s` memor`m 10 cifre la telefonul fix

350 de milioane de dolari, \mprumuta]i de Rom#nia de la Banca Mondial`

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

800.000
Producătorul american de jucării Mattel, liderul 
pieţei mondiale de profi l, a anunţat că va retrage 
peste 800.000 de jucării fabricate în China, întrucât 

conţin o cantitate de plumb peste limita legală 
admisă, aceasta fiind a treia măsură de acest gen în 
ultimele două luni. Sursa: Mediafax

de jucării va retrage 
Mattel de pe piaţă
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De[i dizolvat, 
parlamentul de la 
Kiev lucreaz`
UCRAINA Parlamentarii care îl 
susţin pe premierul ucrai-
nean Viktor Ianukovici au 
convocat, \n urm` cu dou` 
zile, o sesiune parlamenta-
ră a cărei legitimitate este 
pusă sub semnul întrebării. 
Acest act de sfi dare ar putea 
genera nemulţumirea lui 
Viktor Iuşcenko, preşedintele 
prooccidental al Ucrainei, 
care a dizolvat parlamentul 
în primăvară, deschizând 
calea alegerilor anticipate.

Steve Fosset, 
dat disp`rut

SUA Aventurierul american 
Steve Fossett (foto), care a 
doborât recorduri la zborul 
individual cu avionul şi 
balonul, a dispărut deasu-
pra deşertului Nevada, în 
timp ce încerca să identifi ce 
un traseu pentru stabilirea 
unui alt record, informeaz` 
Reuters. Ofi cialii au declarat 
într-o conferinţă de presă 
că 13 avioane sunt implicate 
în operaţiunile de căutare a 
milionarului american.
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Bush, neglijat de Howard, \n 
favoarea unei gale de rugby

Premierul australian John Howard şi-a justifi cat absenţa, 
marţi seară, de la aeroportul din Sydney, unde trebuia să îl 
întâmpine pe pre[edintele american, George W.Bush, prin 
importanţa unei gale consacrată rugby-ului.

CANBERRA - Premierul austra-
lian, John Howard, a asistat la 
Dally M Awards, o gală în care 
au fost recompensaţi cei mai 
buni jucători din Liga Naţională 
de rugby, în timp ce Bush sosea 
în Australia pentru summitul de 
Cooperare Economic` Asia-Paci-
fi c (APEC). 

„Trebuie să-mi ordonez foarte 

bine priorităţile, nu este vorba de 
lipsă de respect, (Bush) este prie-
tenul meu, dar este vorba de Liga 
de rugby”, a declarat Howard, 
citat de „The Daily Telegraph”. 
Având în vedere că rubgy-ul 
este un sport foarte popular în 
Australia, iar John Howard are 
probleme cu opoziţia laburistă, 
analiştii au estimat că premierul 

a considerat că este mai folositor, 
în termeni de imagine, să acorde 
prioritate sportului. 

Mas` la popot`
|n cadrul \ntrevederii pe care 

pre[edintele american [i premie-
rul australian au avut-o, ieri, cei 
doi au încheiat un tratat ce va 
oferi Australiei acces la tehnolo-
gia militară americană secretă. 
Bush [i Howard au vizitat şi o 
bază navală, unde au luat masa 
cu soldaţii australieni. 

Bufetul la care a participat 

Bush a fost organizat într-un 
cort. Preşedintele american a stat 
la rând, apoi şi-a umplut farfuria 
cu friptură, crenvurşti şi porumb 
fi ert. La masă, s-a afl at şi secre-
tarul de stat Condoleezza Rice, şi 
ministrul australian al apărării.

Întâlnirea dintre cei doi ofi ci-
ali nu este, \ns`, pe placul tutu-
ror. Sute de ecologiştii pregătesc 
măsuri ample de protest pe toată 
durata summitului APEC, ce vor 
culmina, sâmbătă, cu un marş 
denumit „Stop Coaliţiei Bush”. 

  Anca Petrache ||||

Pre[edintele american George W. Bush, „fl ancat“ de secretarul de 
stat Condoleeza Rice, la \nt#lnirea cu premierul australian John Howard Liderul de la Casa Alb` s-a \nfruptat cu porumb fiert [i crenvur[ti

Mozaic de Cartea Recordurilor
TIRANA - Un artist albanez a fost înregis-
trat pentru a doua oară în Guinness Book, 
pentru un mozaic realizat în întregime din 
scobitori. Anul trecut, Saimir Strati, \n v#rst` 
de 41 de ani, a realizat, din 500.000  de cuie, 

un portret al lui Leonardo da Vinci. Moza-
icul, la care s-au folosit peste un milion de 
scobitori, are l`]imea de patru metri [i lungi-
mea de doi metri. Lucrarea, care reprezint` 
un cal, a fost realizat` \n 40 de zile.  ||||

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

5
Militarii americani din cadrul Forţelor Aeriene au încărcat, din greşeală, la 30 august, 
la bordul unui bombardier, cinci focoase nucleare, care au fost, ulterior, transportate 
între două baze de pe teritoriul american. Personalul militar care a manevrat rache tele 
cu focoase nucleare a fost temporar suspendat din funcţie [i urmeaz` s` fie sanc]ionat.
 Sursa: Mediafax

focoase nucleare, 
\nc`rcate, din gre[eal`, 
la bordul unui bombardier
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Suspecta]i 
de terorism
BERLIN Autorit`]ile germane 
au arestat, ieri, trei b`rba]i, 
doi germani [i un turc, care 
preg`teau atentate împotriva 
instalaţiilor americane din 
Germania. Cei trei pregăteau 
ac]iuni teroriste asupra unor 
locuri frecventate de ameri-
cani, printre care discoteci, 
baruri sau aeroporturi, cu 
ajutorul unor maşini-capcană.

Post de televiziune 
cu spirit patriotic
TBILISI Georgia, ţară afl ată pe 
punctul de a intra în NATO, a 
lansat un post de televiziune 
militar, pentru a dezvolta 
„spiritul patriotic” la nivelul 
ţării, se arată într-un comu-
nicat al Ministerului Apărării 
din Georgia, transmite AFP. 
Postul TV „Georgia” a început 
să emită weekendul trecut şi 
difuzează fi lme şi emisiuni de 
educaţie pe subiecte militare, 
patriotice şi istorice.

Computerele 
guvernului 
britanic, piratate
LONDRA Hackeri chinezi, 
suspectaţi că ar lucra pentru 
Armata Populară de Eliberare, 
piratează reţelele informa-
tice ale guvernului britanic, 
dezvăluie „The Guardian”. 
Potrivit unor ofi ciali guverna-
mentali, hackerii chinezi au 
piratat reţeaua informatică a 
Ministerului de Externe şi a 
altor ministere importante.

7www.compact.info.ro
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Abramovici vrea avion 
personal un Airbus A380
|n urm` cu trei luni, 
reprezentan]ii companiei 
aeriene Airbus anun]au 
c` au primit o comand` 
pentru un avion de la 
un cump`r`tor particlar. 
Conform „Le Figaro”, 
misteriosul cump`r`tor 
este chiar miliardarul 
Roman Abramovici.

FRAN}A - Chiar dac` este pro-
prietarul unui aparat de tip 
Boeing 767-300, \n care intr` 
p#n` la 245 de pasageri, Roman 
Abramovici \[i dore[te o aero-
nav` mai mare, pe care s` o fo-
loseasc` \n scop privat. Conform 
publica]iei franceze „Le Figaro”, 
miliardarul rus \[i dore[te un 
Airbus A380, cel mai mare apa-
rat de zbor creat vreodat`. 

Supranumit „Gigantul Ae-
rului”, prototipul Airbus cost` 
aproximativ 320 de milioane de 
dolari [i poate transporta p#n` 
la 820 de persoane. Miliardarul, 
al 16-lea \n topul celor mai 
boga]i oameni de pe mapa-
mond, cu o avere estimat` la 15 
miliarde de euro, ar putea zbura 
cu propriul Airbus abia \n 2011, 
deoarece lista comenzilor este 

destul de lung`. P#n` \n pre-
zent, 14 linii aeriene s-au \nscris 
pe lista cump`r`torilor, Airbus 
primind 173 de comenzi pentru 
imensa aeronav` A380. 

Conform AFP, purt`torul de 
cuv#nt al lui Abramovici a negat 
c` miliardarul ar fi  interesat s` 
achizi]ioneze aparatul, \n timp 
ce Airbus a refuzat s` confi rme 
sau s` infi rme articolul din „Le 
Figaro”. Anca Petrache ||||

Obsedat de siguran]` 
MAREA BRITANIE Abramovici a fost, 
adesea, criticat pentru obsesia sa pentru 
siguran]a proprie. El [i-a dotat iahturile 
cu un minisubmarin \n care se poate 
refugia \n cazul unui atac. {i avionul s`u 
particular, un Boeing 767-300, dispune 
de un sistem de ap`rare antirachet`, 
asem`n`tor cu cel de pe Air Force One, 
aeronava preziden]ial` american`. 

La bordul imensei aeronave a companiei Airbus pot \nc`pea peste 800 de pasageri

Fotografii ale urmelor lui Yeti, la licita]ie
LONDRA Primele dovezi fotografice care 
indică faptul că Yeti, Omul Zăpezilor, ar 
putea fi mai mult decât o legendă, au fost 
făcute publice şi vor fi scoase la licitaţie 
la sfârşitul lunii septembrie, informează 
telegraph.co.uk. Patru fotografii ale unor 
amprente de labe uriaşe descoperite în 

zăpada de pe muntele Everest vor fi scoase 
la vânzare în cadrul unei licitaţii organi-
zate de Casa Christie’s la Londra, pe 26 
septembrie. Pozele au fost realizate de 
legendarul alpinist britanic Eric Shipton, în 
timpul unei ascensiuni de recunoaştere pe 
Everest, în 1951.  ||||

Omul-P`ianjen a escaladat cel mai 
\nalt turn din Europa, la Moscova
RUSIA - Temerarul francez Alain Robert 
(foto), cunoscut mai ales ca Omul-P`ianjen, 
a escaladat, \n urm` cu dou` zile, un 
zgârie-nori din Moscova, cel mai înalt turn 
din Europa. Înainte de a urca pe clădire, 
Robert a spus că are toate aprobările 
necesare. Pe acoperiş l-au aşteptat, însă, ca 
de obicei, mai mulţi poliţişti, care l-au [i 
arestat. 

Omul-Păianjen a avut nevoie de numai 
30 de minute ca să ajungă în vârful clădirii 
de 62 de etaje. Ca de fi ecare dată, Alain 
Robert şi-a folosit doar mâinile şi picioarele 
ca să ajungă în vârful clădirii, fără să aibă 

niciun fel de echipament de protecţie. 
P#n` \n prezent, Omul-P`ianjen a es-

caladat 70 de clădiri din lumea întreagă. 
Pe lista construcţiilor pe care s-a căţărat se 
numără Turnul Eiffel, din Paris, şi Empire 
State Building, din New York. 

De cele mai multe ori, sportivul şi-a 
sărbătorit succesul după gratii, nu \ntot-
deauna autorit`]ile \n]eleg#ndu-i ambi]ia 
de a cuceri zg#rie-norii. |n urm` cu trei 
luni, Alain Robert a stat cinci zile \ntr-o 
închisoare din China, unde a fost arestat 
după ce a escaladat un zgârie-nori din 
Shanghai.  ||||
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McKain refuz` 
Bucure[tiul

DORIN}~ Fundaşul echipei Poli 
Timişoara, John McKain (foto), 
nu vrea s` se transfere la o 
echip` din Bucure[ti. Deşi va 
intra în ultimele şase luni de 
contract, australianul doreşte 
să rămână în Banat sau să 
plece la o grupare din străină-
tate, refuzând un transfer la o 
formaţie din România. „Dacă 
plec de la Poli, vreau să plec 
afară. Dacă nu se poate aşa, 
rămân aici. Eu am venit aici şi 
vreau să fac ceva”, a precizat 
McKain.

Incendiu la Pandurii 
T#rgu-Jiu
FOC Un puternic incendiu a 
izbucnit, ieri, în vestiarele 
echipei de fotbal Pandurii 
Târgu-Jiu. Patru echipaje de 

pompieri au avut nevoie de 
patru ore pentru stingerea 
focului. Conform primelor 
informaţii furnizate de pom-
pieri, focul a izbucnit de la un 
scurtcircuit la tabloul electric 
afl at în apropierea saunei 
care nu mai este folosită de 
fotbalişti de câţiva ani. Focul 
a distrus complet sauna şi mai 
multe echipamente sportive de 
antrenament. 

Rapid a sc`pat 
de Vittek
ACCIDENTAT Atacantul slovac 
Robert Vittek, de la Nurnberg, 
va fi  indisponibil până în 
ianuarie 2008, din cauza unei 
accidentări la genunchi, şi 
va rata, astfel, \nt#lnirea cu 
Rapid, din turul întâi al Cupei 
UEFA. Robert Vittek evoluează 
la FC Nurnberg din 2003. De 
atunci, el a disputat 82 de par-
tide în Bundesliga şi a înscris 
25 de goluri.

Victor H`nescu 
avanseaz` 
la Bra[ov
TENIS Victor H`nescu s-a 
califi cat, ieri, în turul al treilea 
al challengerului de 25.000 de 
dolari de la Bra[ov, dup` ce l-a 
\nvins pe Horia Tec`u, în urma 
a dou` seturi simetrice, 6-4, 
6-4. |n urm`torul tur, H`nescu 
îl va înfrunta pe Adrian Cruciat, 
care a trecut de Victor St`nic`, 
scor 6-2, 6-3. România are 
[ase reprezentan]i în optimile 
de fi nal` de la Bra[ov.

www.compact.info.ro
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Steaua a anun]at pre]ul 
biletelor pentru partidele din 
Liga Campionilor. Acestea 
se vor vinde pe pachete, iar 
pre]ul acestora este cuprins 
\ntre 210 [i 1.200 lei.

TICHETE - Pentru cele trei partide 
de pe teren propriu din grupele 
Ligii Campionilor, un suporter 
stelist trebuie s` pl`teasc` mi-
nimum 210 lei, pentru a vedea 
confrunt`rile cu Arsenal, Sevil-
la [i Slavia Praga. Pre]ul este 
mai mare cu aproximativ 15% 
fa]` de sezonul trecut, c#nd 
un pachet la peluz` a costat 
185 lei. 

Cei care vor s` asiste la par-
tid` de la fotolii trebuie s` scoat` 
din buzunar 1.200 de lei. „Sunt 
pre]uri cam mari pentru nivelul 
de trai din Rom#nia. Anul trecut, 
am pl`tit mai pu]in [i i-am v`zut 
pe Real [i Lyon. Oricum, vom um-
ple stadionul la fi ecare meci”, a 
comentat un fan al Stelei. Primul 
meci \n Ghencea va fi  cu Arsenal, 
pe 2 octombrie, urm`torul, pe 7 
noiembrie cu Sevilla, iar ultimul, 
cu Slavia Praga, pe 27 noiembrie.  
 Cristian Marcu ||||

Suporterii Stelei sunt nemul]umi]i de pre]ul „piperat“ al biletelor

Gabi Bo[tin`, oferit mai ieftin 
de Becali pentru Dinamo
TRANSFER Fotbalistul Gabriel Bo[tin` este foarte aproape de a ajun-
ge la rivala Dinamo. El a fost pus pe liber de patronul Gigi Becali, 
dup` ce a intrat \n dizga]ia acestuia pentru via]a nesportiv` pe care 
o duce. Bo[tin` a primit o h#rtie din partea Stelei, prin care a fost 
\n[tiin]at c` poate s` plece la orice echip` care ofer` 100.000 pentru 
transferul s`u. „Am auzit c` \l vrea Dinamo. Pentru ei \l las mai 
ieftin, cer pe el doar 90.000 de euro”, a spus ironic Becali. 

Na]ionala pleac` azi \n Belarus
EURO 2008 - Echipa na]ional` de fotbal a 
Rom#niei va pleca, dup`-amiaz`, la Minsk, 
unde, s#mb`t`, de la ora 19.00, va \nt#lni, 
\n preliminariile EURO 2008, na]ionala 
Belarusului. 

Dup` partid`, „tricolorii” lui Vic-
tor Pi]urc` (foto) nu se vor \ntoarce \n 
Rom#nia, a doua zi fi ind programat` de-
colarea spre Germania, unde, miercuri, 
na]ionala Rom#niei va \nt#lni selec]ionata 
Germaniei \ntr-un meci amical ce se va dis-
puta la Köln, de la ora 21.30. Ambele parti-
de vor fi  transmise \n direct de TVR1. ||||

Avem fete de bronz

MEDALIE - Echipa feminină de gimnasti-
că a României a câştigat, ieri, medaliile 
de bronz la Campionatele Mondiale de la 
Stuttgart, fi ind devansată în clasament de 
SUA şi China. România a obţinut un punc-
taj total de 178,100, în timp ce campioa-
na mondială, SUA, a acumulat 184,400 

puncte, iar China a obţinut un total de 
183,450. 

Surpriza competi]iei a provocat-o echi-
pa Rusiei, care a terminat pe ultimul loc 
din cauza unei rat`ri la sărituri a Ekateri-
nei Kramarenko. P#n` la momentul rat`rii, 
Rusia se afl a pe locul întâi.  ||||
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PRE}URILE PACHETELOR

 Peluze - 210 lei
 Tribuna II - 400 lei
 Tribuna I - 600 lei
 Tribuna 0 - 900 lei
 Fotolii - 1.200 lei

Aceasta este noua genera]ie de gimnaste a Rom#niei
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GRUPUL {COLAR DE ARTE {I MESERII  
AL COOPERA}IEI 

ME{TE{UG~RE{TI „SPIRU HARET” BUCURE{TI
Str. Ec. Cez`rescu nr. 47, Sector 6; 

 Tel./Fax 316.61.95; 316.61.96 

Cea mai mare unitate de \nv`]`m#nt preuniversitar 
din Rom#nia, autorizat` de Ministerul Educa]iei [i 
Cercet`rii, organizeaz` \nscrieri pentru:

LICEU CLASA A IX-A ZI - GRATUIT!
- Tehnician \n activit`]i economice
- Tehnician mecatronist (stagii de preg`tire \n 
Germania)

LICEU – RUTA S.A.M. (ZI {I F.R.) – cu sau f`r` examen 
de capacitate
- Tehnician gastronom*
- Organizator banqueting*
- Coafor stilist*
* Stagii de preg`tire [i burs` \n Cipru [i Germania

S.A.M., NIVELUL I {I II – ZI {I SERAL
- Frizerie – Coafur` - Manichiur` - Pedichiur`*
- Osp`tar (chelner) \n unit`]i de alimenta]ie*
- Buc`tar*
- Optician montator aparatur` optico-mecanic`
- Mecanic auto
- Tinichigiu vopsitor auto
- Lucr`tor \n construc]ii
* Stagii de preg`tire [i burs` \n Cipru [i Germania

{COAL~ POSTLICEAL~ (ABSOLVEN}I DE LICEU, CU SAU F~R~ 
DIPLOM~ DE BACALAUREAT)
- Tehnician optometrist
- Tehnician maseur
- Cosmetician
- Stilist
- Maistru electromecanic auto
- Maistru construc]ii civile, industriale [i agricole

Col]escu 
[i Serea, 
suspenda]i
ARBITRI - Comisia Centrală a 
Arbitrilor i-a sancţionat, ieri, 
pe centralii Sebastian Colţes-
cu şi Ionică Serea, primul fi ind 
reţinut de la delegări pentru 
opt etape, iar al doilea pentru 
şase. Col]escu a gre[it la partida 
CFR Cluj - Ceahl`ul Piatra-
Neam], c#nd a mutat \n careu 
un fault co mis asupra atacantu-
lui Christian Fabbiani, de la CFR 
Cluj, [i l-a eliminat nejustifi cat pe 
Didi. Lui Serea i s-a imputat ne-
acordarea a dou` penalty-uri \n 
partida UTA-Poli Timi[oara, c#te 
unul de fi ecare parte.   ||||

Rafael Nadal a p`r`sit US Open 
|NVINS - Aventura lui Rafael Na-
dal (foto) la US Open, ultimul 
turneu de Mare {lem al anului, 
s-a terminat mult prea devreme 
pentru el. Spaniolul, cap de serie 
numărul 2, a fost eliminat, marţi, 
de compatriotul s`u David Ferrer, 
al 15-lea favorit al competiţiei, 
cu scorul de 6-7 (3/7), 6-4, 7-6 
(7/4), 6-2.

Henin avanseaz`
În proba feminină, belgianca 

Justine Henin, cap de serie nu-
mărul unu, a învins-o, în sfer-
turile de fi nală, cu scorul de 7-6 
(7/3), 6-1, pe americanca Serena 
Williams, a opta favorită. Henin 
va juca, în semifi nale, cu învin-
gătoarea dintre Jelena Janko-
vici (Serbia) şi Venus Williams 
(SUA). ||||

Sebastian Col]escu a fost retrogradat la e[alonul secund

Zenga este alesul lui Dinamo
Walter Zenga va fi noul 
antrenor al lui Dinamo. 
Italianul va semna un 
contract pe doi ani [i are 
ca obiectiv calificarea \n 
Liga Campionilor.

ANTRENOR - Trei zile au c`utat 
ofi cialii lui Dinamo un antrenor 
pentru echip`. Dup` refuzurile 
lui Ioan Ovidiu Sab`u, Dorinel 
Munteanu, R`zvan Lucescu [i 
Ioan Andone, „c#inii” au pri-
mit un r`spuns afi rmativ, mar]i 
noapte, de la Walter Zenga. 
Italianul va antrena pe Dinamo 
\n urm`torii ani [i va c#[tiga un 
salariu stagional de 175.000 de 
euro. „Vin cu inima deschis`. 
|mi doresc s` ob]in performan]e 
at#t \n Europa, c#t [i \n campi-
onatul intern. Dinamo este un 
club mare [i sper s` fac treab` 
bun`”, a spus Zenga.  

Walter Zenga a ajuns asear` 
\n Rom#nia, iar, ast`zi, va sem-
na contractul [i va fi  prezentat 
ofi cial \n cadrul unei conferin]e 
de pres`. 

|n urm` cu doi ani, Walter 
Zenga a antrenat la marea ri-
val` a lui Dinamo, Steaua, dar 
sper` ca acest lucru s` nu-i de-
ranjeze pe suporterii „alb-ro[ii”. 
„Sunt antrenor profesionist [i 
nu cred c` vor fi  probleme”, a 
mai spus Zenga.

 Cristian Marcu ||||

|[i aduce secunzi italieni
COLEGI La Dinamo, Walter Zenga va fi ajutat la conducerea tehnic` 
de trei antrenori italieni, Antonello Brambilla, Luciano Torri şi 
Gianni Vio. Brambilla, care a mai antrenat \n Serie B, va fi antrenor 
cu portarii, preparatorul fizic va fi  Luciano Torri, iar Gianni Vio va fi 
noul antrenor secund al lui Dinamo.

Cristi Pulhac

Îl aşteptăm cu braţele 
deschise. Sper să facem 

o treabă bună împreună, s` 
mergem \n Liga Campionilor 
[i s` lu`m din nou titlul 

de campioni

Primul obiectiv al lui Walter Zenga la Dinamo este calificarea \n grupele Cupei UEFA

Gigi Becali

Dinamo a f`cut cel 
mai bun lucru c` 

l-a luat pe Zenga. E un 
antrenor foarte bun 

[i pune mult` patim` 
\n ceea ce face. Asta e 

meseria lui, suporterii nu 
au de ce s` \l judece, 
este un profesionist

„ProSport” a 
afl at primul
EXCLUSIVITATE Cotidianul 
„Prosport” a fost prima 
institu]ie media care a 
anun]at sosirea lui Walter 
Zenga \n „{tefan cel Mare”. 
Mar]i noapte spre mier-
curi, la ora 4.00, site-ul 
„prosport.ro” (foto) a postat, 
\n exclusivitate, informa]ia 
numirii lui Zenga la c#rma 
lui Dinamo, iar edi]ia tip`rit` 
a ziarului a fost singura, de 
ieri, care a oferit am`nuntele 
tranzac]iei!    
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|NT^LNIRE  Oana Cuzino, medicul de la Pro TV, îi invită pe cei interesaţi 
de o discuţie specializată şi liberă despre un stil de viaţă sănătos la cel 
de-al doilea seminar de sănătate organizat de revista „Ce se întâmplă, 
doctore?”. Oricine doreşte să se întâlnească cu Oana şi invitaţii săi, pe 13 
septembrie, la Hotel Intercontinental, o poate face înscriindu-se pe site-ul 
www.csid.ro. Cei prezenţi la eveniment vor putea intra în dialog cu un 
specialist în nutriţie, cu un specialist în chirurgie plastică, cu un psiho-
terapeut, cu un antrenor de fi tness, pe care îi vor putea întreaba orice 
despre riscurile, dar şi despre soluţiile problemelor lor de sănătate. L.D. ||||

Jennifer Lopez, videoclip incendiar 
Starul latino JENNIFER LOPEZ a revenit în atenţia publicului cu un 
nou videoclip în stilul care a consacrat-o: ţinute provocatoare, în 
culori stridente, şi o coregrafi e fără cusur. Noul single, intitulat 
„Do it well”, semnat JLo, va fi  lansat în această toamnă. „Noua 
mea piesă este ceva mai mult decât au fost obişnuiţi fanii mei 
până acum”, a declarat solista, încântată de noua sa realizare.   

Jude Law, 
arestat pentru 
agresarea 
unui fotograf 
CONSECINŢĂ - Actorul britanic 
Jude Law a fost arestat, marţi, 
de poliţia londoneză, pe motiv 
că ar fi  agresat un fotograf, in-
formează tabloidul „The Sun”. 
Actorul a fost dus la secţia de 
poliţie Marylebone din Londra 
sub suspiciunea de vătămare 
corporală. 

Ulterior, vedeta a fost eli-
berată pe cauţiune, după ce i 
s-au luat amprentele. Victima 
presupusei agresiuni, un foto-
reporter, a suferit leziuni mi-
nore, după ce Law a încercat 
să-i smulgă camera video din 
mână. Potrivit acestuia, „ră-
fuiala” s-ar fi  petrecut în faţa 
locuinţei actorului din vestul 
Londrei. Jude Law a negat acu-
zaţiile şi va trebui să-şi susţină 
punctul de vedere în faţa in-
stanţei, luna viitoare. Actorul, 
proaspăt întors de la Festivalul 
de Film de la Veneţia, nu a fă-
cut vreun comentariu.  ||||

Oana Cuzino, 
seminar 
de s`n`tate

Halle Berry va deveni mămică 
Actriţa de culoare Halle 
Berry şi-a îndeplinit 
dorinţa mult aşteptată, 
aceea de a deveni 
mămică, relatează 
Reuters. 

ÎMPLINIRE - Actriţa, în vârstă 
de 40 de ani, a rămas însărci-
nată cu iubitul său, top mode-
lul Gabriel Aubry. „Gabriel şi 
cu mine suntem mai mult de-
cât încântaţi, iar eu am aştep-
tat foarte mult acest moment. 
Următoarele luni vor fi  cele 
mai lungi din viaţa mea”, a 
declarat, încântată, Halle. 

După două mariaje ratate 
şi foarte multe încercări eşua-
te de a rămâne gravidă, actriţa 
se afl ă, în sfârşit, la prima sar-
cină. Berry a declarat, la înce-
putul acestui an, că doreşte să 
devină mamă, cu orice preţ. 
Vedeta luase în calcul şi alte 
posibilităţi, cum ar fi   adopţia 
sau fertilizarea in vitro. 

Deşi şi-a dorit foarte mult 
un copil, vedeta sus]ine c` a 
fost luată prin surprindere de 
sarcin`. 

Astfel, Berry s-a văzut ne-
voită să-şi amâne fi lmările la 
fi lmul „Tulia”, care ar fi  \nce-
put în luna octombrie. 

 Iulia Roman ||||Actriţa şi Gabriel Aubry sunt împreună de doi ani 

Doina Levintza, la Muzeul Victoria & Albert 
din Londra

Creatoarea de modă DOINA LEVINTZA va participa, 
pe 18 septembrie, la vernisajul expoziţiei „Epoca 
de Aur din Couture: Paris şi Londra 1947 - 1957”, la 
Muzeul Victoria & Albert din Londra, informează 
Institutul Cultural Român din Londra. Vernisajul 
expoziţiei face parte dintr-un proiect de modă şi 
teatru pe care Doina Levintza vrea să-l desfăşoare 
la ICR Londra, în 2008. 

Un remake după o pelicul` horror japonez` 
s-ar putea filma în România
Un remake în limba engleză al fi lmului horror japonez „DON’T 
LOOK UP” („JOYUU-REI”), a cărui acţiune se petrece în Transilva-
nia, ar putea fi  turnat în studiouri din România şi Africa de Sud, 
în ultimele luni ale anului, informează Variety.com. Povestea se 
concentrează în jurul unei producţii cinematografi ce stricate de o 
bucată veche de celuloid cu imagini ce arată uciderea unei femei.

HBO a achiziţionat un documentar 
produs în Second Life
Regizat de Douglas Gayeton, documentarul „Molotov’s Dispatches 
in Search of the Creator: A Second Life Odyssey” prezintă povestea 
unui avatar, Molotov Alva, care călătoreşte prin lumea vir-
tuală pentru a studia interacţiunile sociale complexe care au loc în 
SECOND LIFE.  Gayeton este un veteran al industriei, el fi ind unul 
dintre regizorii şi scenariştii fi lmului interactiv „Johnny Mnemo-
nic” - versiunea în care nu a jucat Keanu Reeves - pentru Sony 
Imagesoft. 

Florin Piersic, revine \n teatru 
dup` 20 de ani

FLORIN PIERSIC va reveni pe scenă într-un spec-
tacol de Radu Beligan, „Străini în noapte”, a cărui 
premieră va avea loc pe 28, 29 şi 30 septembrie, 
la Opera Naţională Bucureşti, urmând, ca în luna 
octombrie, piesa să fi e prezentată şi în 14 oraşe 
din ţară. Spectacolul marchează revenirea lui Florin 
Piersic în teatru după 20 de ani. Alături de actor pe 
scenă va urca Emilia Popescu. 

Lungmetrajul lui Mungiu participă 
la Festivalul de la Pusan
„4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile”, fi lmul lui CRISTIAN MUNGIU, premiat 
cu Palme d’Or, la Cannes 2007“, va fi  prezentat în secţiunea World 
Cinema a celei de a 12-a ediţii a Festivalului Internaţional de Film 
de la Pusan, care va avea loc între 4 şi 12 octombrie, informează 
screendaily.com. Totodată, Mungiu va face parte din juriul com-
petiţiei New Currents, după cum au anunţat, săptămâna trecută, 
organizatorii festivalului din Coreea de Sud.

RENUNŢARE Designerul italian 
Valentino a confirmat, marţi, 
retragerea din lumea modei, după 
o carieră de 45 de ani în domeniul 
designului vestimentar. „Este 
momentul perfect pentru a spune 
adio lumii modei. Am avut şansa 
să pot transforma pasiunea mea 
de adolescent într-o meserie. Am 
reuşit să-mi menţin stilul, în ciuda 
schimbărilor pe care le-a cunoscut 
lumea”, a declarat creatorul de 
modă ajuns la venerabila vârstă 
de 75 de ani. Valentino va înceta 
să mai lucreze la colecţiile sale, la 
sfârşitul lui ianuarie 2008.  ||||

Valentino se retrage din modă
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COMPETI}IE  Trupa de rock Klaxons 
a câştigat, marţi sear`, prestigi-
osul premiu Mercury pentru „Cel 
mai bun album britanic” al anu-
lui- „Myths of the near Future”- 
învingându-i pe favoriţii ediţiei, 
Amy Winehou se şi Arctic Monke-
ys, transmite AFP. Juriul care a 
decernat premiul Mercury a fost de 
părere că albumul este „o întâlnire 
a rockului cu stilurile pop şi dance” 
şi că antrenează spectatorii „într-o 
aventură muzicală a extazului”. 
Trupa a lansat, în 2006, doar 
două melodii, fi ecare în câte 500 
de copii, care au stârnit imediat 
interesul publicului. Premiul Mer-
cury a fost decernat în 2006 trupei 
britanice Artic Monkeys.   ||||

Klaxons, 
c#[tig`tori 
la Mercury 
Awards

Forma]ia londonez` a fost \nfin]at` în 2005

REGRET - Actriţa australiană Ni-
cole Kidman (foto) a dezvăluit 
într-un interviu acordat, recent, 
revistei „Vanity Fair”, că a sufe-
rit o traumă enormă după ce a 
pierdut sarcina, informează BBC. 
Neplăcutul incident s-a petrecut 
când actriţa avea 23 de ani şi era 
căsătorită cu Tom Cruise.

 „Când m-am căsătorit cu Tom 
mi-am dorit să am copii. Am pier-
dut un copil pe când eram foarte 
tânără şi a fost cu adevărat trau-
matizant”, a mărturisit  Kidman. 
Nicole şi Tom au fost căsătoriţi 

timp de 11 ani şi au divorţat în 
2001. Cei doi au adoptat doi copii, 
Bella, în vârstă de 14 ani, şi Con-
nor, în vârstă de 12 ani, la doi ani 
după ce Kidman a suferit această 
pierdere. În ceea ce priveşte rela-
ţia cu fostul soţ, Nicole s-a detaşat 
de suferinţele trecutului. 

„Am fost foarte îndrăgostită de 
Tom. De aceea  am rezistat împre-
ună 11 ani şi jumătate. Nu regret 
această relaţie”, a de clarat actriţa. 
În prezent, Kidman este căsătorită 
cu cântăreţul de muzică country 
Keith Urban.   ||||

CUPLU Tobey Maguire, cunoscutul 
interpret al lui Spider-Man, şi-a 
oficializat relaţia cu designerul 
de bijuterii Jennifer Meyer. Cei 
doi s-au căsătorit, luni, în insu-
lele Hawaii, informează Reuters. 
Relaţia dintre Maguire, 32 de ani, 
şi Jennifer Meyer, 30 de ani, fiica 
preşedintelui Universal Studio, 
Ron Meyer, a început în urm` 
cu 4 ani. Cei doi au devenit, \n 
2006, părinţii unei fetiţe, Ruby. 
Cuplul a preferat să ţină ceremo-
nia departe de ochii presei.   ||||

Cele mai spectaculoase  
fotografii cu diverse 
personalit`]i \n ipostaze 
neobi[nuite vor fi  scoase 
la licita]ie \n cadrul unui 
eveniment caritabil. 
INSOLIT - Fotografi ile au fost 
realizate pentru ineditele pic-
toriale ale revistei „Tango” [i 
nu au v`zut, p#n` acum, lu-
mina tiparului. Licita]ia se va 
desf`[ura pe 13 noiembrie, 
\n showroomul Natuzzi din 
capital`. Fondurile adunate \n 
urma v#nz`rii imaginilor vor 
fi  donate unor centre de pla-
sament care ad`postesc copii 
orfani [i b`tr#ni singuri. 

Printre personalit`]ile care 
se reg`sesc \n imaginile lici-
tate, se num`r` Andreea Ma-
rin, Andreea Raicu, Mihaela 
R`dulescu, Monica B#rl`deanu, 
Horia Patapievici [i Amalia 
N`stase. Unele dintre cele mai 
inedite fotografi i incluse \n eve-
niment  o au ca protagonist` pe 
Mihaela R`dulescu. Cu ocazia 
[edin]ei foto, prezentatoarea 
a abordat un subiect tabu: 
ex  perien]a sexual`. „Aveam 
a proape 17 ani, c#nd am avut 
prima experien]`. Nu mi s-a 
p`rut nimic grozav, poate [i 
pentru c` am avut ghinionul 
s` \ncep cu un b`rbat st#ngaci 
[i complexat”, s-a dest`inuit 
Mihaela \n paginile revistei. 
 Laura Dud`u ||||

Fotografii inedite cu vedete, 
licitate \n scop caritabil

Mihaela R`dulescu [i Andreea Marin, surprinse \n ipostaze mai pu]in cunoscute de admiratori

Nicole Kidman a pierdut o sarcină
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Trenduri de vacanţă
Unul dintre motivele pentru care pleci în vacanţă este, cu 
siguranţă, dorinţa ca, atunci când te întorci, să poţi povesti 
prietenilor şi rudelor despre locurile minunate pe care le-ai 
văzut. Publicaţia „Forbes” a realizat un top al trendurilor 
turistice. Afl ă mai jos care sunt modurile de a petrece o 
vacanţă… la modă.

TOP - Industria hotelieră a ob-
servat, în urmă cu câţiva ani, 
că apartamentele de lux nu mai 
aveau acelaşi grad de ocupare, 
pentru că oamenii cu bani pre-
ferau să închirieze o vilă într-o 
zonă „clasică” de vacanţă, cum 
ar fi  plajele din Mexic, zona ru-
rală a Italiei, în special în Tosca-
na, sau în sudul Franţei. Aşa că 
hotelierii au început să dezvolte 

piaţa vilelor de vacanţă, iar pre-
viziunile lor nu au fost greşite: 
acestea sunt rezervate, în avans, 
pe luni întregi.

Dacă vrei să ai o vacanţă 
trendy, e cazul să ai o vacanţă 
cu tentă ecologistă. Fie că îţi vei 
închiria o maşină ecologică sau 
că vei face baie cu apă încălzită 
la panouri solare, se numeşte că 
ai avut o eco-vacanţă.

Un alt tip de vacanţă extrem 
de populară este cea în care pa-
chetele turistice se vând doar 
adulţilor. Conform unui studiu 
realizat anul acesta de „National 
Leisure Travel Monitor”, publi-
caţia unei fi rme de marketing tu-
ristic din Statele Unite, şase din 
zece persoane pleacă în vacanţă 
însoţite de un alt adult, nu de co-
pil. Ca urmare, din ce în ce mai 
multe hoteluri oferă zone spe-
ciale pentru cei care călătoresc 
astfel şi nu au chef să fi e treziţi 
dimineaţa de zgomotele copiilor 
din camera vecină.

Cât despre adulţi, aceştia au 
început să renunţe la planifi ca-

rea vacanţei din faţa calcula-
torului în favoarea unui agent 
turistic în carne şi oase. Deşi 
costă mai mult să îţi organizeze 
cineva vacanţa, cei cu venituri 
peste medie se îndreaptă către 
acest mod de planifi care a călă-
toriei, pentru că pot benefi cia de 
servicii adiţionale, cum ar fi  ob-
ţinerea unui bilet la un concert 
„sold out”.

Pentru cei cu adevărat bo-
gaţi, există pachete de vacanţă 
„cu anturaj”. Pentru câteva mii 
de dolari în plus, poţi să îţi iei cu 
tine bucătarul, valetul, stilistul 
sau antrenorul de yoga.

  Laura Nica  ||||

Ghidul National Geographic 
prezintă România
LANSARE  National Geographic Society a realizat, cu finanţare din 
partea Guvernului SUA, ghidul turistic, în limba engleză, „National Ge-
ographic Traveler Romania”. Potrivit lui Declan Moore, vicepreşedintele 
National Geographic Society şi director de publicaţii „National Geogra-
phic”, versiunea în limba română a ghidului este în curs de editare, 
urmând a fi publicată în curând. De asemenea, vor fi publicate ediţii 
în limbile poloneză, daneză şi franceză. „Dacă este o organizaţie care 
poate stârni interesul turiştilor şi poate promova o ţară, aceasta este 
National Geographic”, a declarat Nicholas Taubman, ambasadorul SUA 
în România. „Acest ghid va creşte interesul străinilor pentru România 
şi va ajuta românii să îşi redescopere ţara”, a spus acesta. Volumul în 
limba engleză, a cărui realizare a durat 18 luni, va fi editat în 20.000 
de exemplare şi distribuit prin reţeaua „National Geographic”, în SUA şi 
Marea Britanie. El va fi  disponibil, ulterior, şi prin intermediul canalelor 
on-line precum Amazon.com. Preţul acestuia este de 22,95 de dolari.  ||||
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38,7% 
În luna iulie, numărul turiştilor străini care au vizitat România a 
crescut cu 38,7% faţă de aceeaşi lună a anului trecut. 94,3% dintre 
turişti provin din ţări europene.
 Sursa: Institutul Naţional de Statistică

mai mulţi turişti 
străini ne-au vizitat în iulie

Călătorii 
pentru burlaci
DESTINAŢII - Trebuie să pleci în 
vacanţă, însă nu ai cu cine? Nu 
este o problemă. Oamenii singuri 
vor să călătorească, însă nu au 
chef să ia cina singuri, după care 
să se ducă direct în camera de ho-
tel, pentru că nu vor să iasă fără 
însoţitori într-un club de noapte. 
Mai multe agenţii turistice şi ho-
teluri oferă pachete speciale, ca 
să îi ajute să îşi ocupe timpul şi 
să întâlnească cât mai mulţi oa-
meni.

Poţi pleca de unul singur 
într-un safari în Africa, organizat 
de www.abercrombiekent.com, 
agenţie specializată în organiza-
rea de vacanţe pentru oamenii 
singuri. Aceasta îţi oferă, pentru 
7.000 de dolari, 11 zile într-o zonă 
din Botswana, populată cu hiene 
şi leoparzi. Grupul este de maxi-
mum 12 persoane, iar preţul in-
clude cazare, activităţi de zi, cum 
ar fi  croaziere pe apă sau partide 
de vânătoare, şi de noapte, cum 
ar fi  cinele în mijlocul naturii. 

Pentru cei care vor o vacanţă 
activă şi au la dispoziţie 8.000 de 

dolari, agenţia www.butterfi eld.
com organizează vacanţe pe bi-
cicletă prin Maroc. Pedalezi prin 
oazele din Sahara şi prin munţii 
Atlas. Cina se ia cu ceilalţi colegi 
de ciclism. O altă notă de inedit a 
excursiei este şederea peste noap-
te într-o tabără din deşert. Trebu-
ie să fi i în formă pentru această 
vacanţă, pentru că poţi pedala şi 
50 de kilometri pe zi.

Tangoul este un dans pentru 

doi? Nu şi cu vacanţa sud-ame-
ricană organizată de www.silver-
sea.com. Croaziera pe un vas de 
aproape 300 de persoane include 
o vizită în Buenos Aires, pen-
tru învăţarea tangoului, plajă la 
Copacabana şi vizitarea metropo-
lei Rio de Janeiro. În fi ecare zi se 
organizează mici excursii la ţărm, 
iar noaptea poţi viziona fi lme sau 
poţi face grătare împreună cu co-
legii de călătorie.  ||||

Po]i pleca chiar [i de unul singur \ntr-un safari

Turism 
la modă

 un mod ecologic de a-ţi 
petrece vacanţa;

 închirierea unei vile;
 închirierea unui avion 

privat;
 vacanţele cu întreaga 

familie;
 închirierea de iahturi;
 pachete turistice pentru 

adulţi;
 călătoriile „cu anturaj”;
 agenţii turistici;
 perioade de vacanţă mai 

scurte.

Din ce \n ce mai mul]i turi[ti 
\nchiriaz` iahturi pe perioada vacan]ei
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Patru miliarde de linii 
telefonice \n lume
Serviciile de telecomunica]ii au evoluat considerabil, \n 
ultimii zece ani, num`rul utilizatorilor de telefonie fix` [i 
mobil` cresc#nd de patru ori.

EVOLU}IE - Serviciile de tele-
fonie mobil`, care au explodat 
\n ]`rile afl ate \n curs de dez-
voltare, au crescut num`rul 
liniilor telefonice, la nivel 
global, la aproximativ 4 mi-
liarde, conform estim`rilor 
agen]iei de telecomunica]ii a 
Organiza]iei Na]iunilor Uni-

te. Uniunea Interna]ional` a 
Telecomunica]iilor (ITU) a 
num`rat, la sf#r[itul anului tre-
cut, 1,27 miliarde de linii tele-
fonice fi xe [i 2,68 miliarde de 
utilizatori de telefonie mobil`. 
Num`rul total de persoane re-
prezentat de aceste cifre este, 
totu[i, neclar, deoarece mul]i 

oameni, \n special \n ]`rile in-
dustrializate, utilizeaz` ambele 
tipuri de servicii de telefonie. |n 
anul 1996, existau mai pu]in de 
un miliard de utilizatori de tele-
fonie fi x` [i mobil` la un loc. De 
atunci, num`rul abona]ilor la 
telefonia fi x` a evoluat slab, \n 
schimb telefonia mobil` a \nre-
gistrat un „succes spectaculos”, 
potrivit lui Doreen Bogdan-Mar-
tin, unul dintre autorii raportu-
lui ITU. Aceast` evolu]ie impre-

sionant` se datoreaz` \n primul 
r#nd dezvolt`rii telefoniei mobi-
le \n ]`ri precum India [i China. 
Num`rul de utilizatori noi de 
telefonie mobil` \n aceste dou` 
]`ri a fost, \n primele trei luni 
ale anului, de 200 de milioane 
de persoane, 87 de milioane \n 
China [i 110 \n India. |n privin]a 
num`rului de internau]i din 
\ntreaga lume, raportul preci-
zeaz` o cifr` de peste un miliard 
de persoane.  Bogdan Biszok ||||

Telecomand` pentru toat` 
aparatura din cas`
CONTROL - Compania taiwanez` 
Genius a lansat  telecomanda 
Remote 800 cu ecran sensibil la 
atingere, care poate con-
trola majoritatea 
aparaturii 
elec-
tro-
n i -
ce din 
c a s ` . 
P e n t r u 
cei care s-
au s`turat 
s` foloseasc` 
c#te o teleco-
mand` pentru 
televizor, DVD 
player [i CD pla-
yer, aceast` tele-
comand` poate fi  
solu]ia perfect`. Re-
mote 800 poate fi  uti-
lizat` de la o distan]` 
de 10 m, dispozitivul 
put#nd controla peste 
opt aparate electronice de 
tipuri diferite. Telecoman-
da este u[or de setat. Po]i 
confi gura fi ecare aparat din 
cas` folosind func]ia „learning 
eye” sau po]i introduce codul 
fi ec`rui aparat \n telecomand`. 
Remote 800 are o viteză mare de 

răspuns şi un Light Sensor care 
detectează lumina ambientală 

şi permite activarea ime-
diată a backgroundului 
de culoare portocalie. 

Pre]ul unui exemplar 
este de 54,90 de 

euro. Produsul poa-
te fi  g`sit \n maga-

zinele par te ne re 
Ge   ni us.  ||||

Navigatoare care semnalează 
aglomerările \n trafic
NOU - Compania Garmin a anun-
ţat lansarea seriei de sisteme de 
navigare nuvi700. Fiecare dintre 
navigatoarele din 
seria 700 dispune 
de alerte de trafi c. 
Acestea permit şo-
ferilor să evite zo-
nele aglomerate şi 
să găsească rute al-
ternative prin inter-
mediul sistemului de 
navigare. Garmin utilizează teh-
nologia patentată Cyclops, pentru 
a oferi tuturor sistemelor sale de 
navigare alerte prompte legate de 

camerele de supraveghere. Capa-
cităţile avansate de planifi care a 
călătoriei permit utilizatorilor să 

planifi ce până la 200 
de destinaţii interme-
diare într-o singură 
rută, ducând astfel la 
o economisire a timpu-
lui şi a benzinei. Toate 
aparatele din seria 700 
au un ecran color lumi-

nos de 11 cm, care poate fi  citit 
uşor la lumina soarelui.   ||||

Trei mobile Samsung 
\n Cartea Recordurilor 2008
CELULARE  Compania Samsung 
a reu[it performan]a de a avea 
trei exemplare de telefoane 
mobile \n edi]ia 2008 a C`r]ii 
Recordurilor. Primul dintre 
acestea este mode-
lul SGH-U100, 
considerat cel 
mai sub]ire 
telefon din 
lume. Modelul 
SCH-B600 (foto) 
de]ine recordul 
pentru camera foto cu cea mai 
mare rezolu]ie dintr-un telefon 
mobil. Aceasta are o rezolu]ie 

de 10 Megapixeli. Celularul a 
fost introdus pe pia]` \n anul 

2006, dar de atunci 
niciun produc`tor 
de telefoane 
mobile nu a 
reu[it s` lan-
seze un mobil 
cu camer` foto 
cu o rezolu]ie 

mai mare. Ultimul 
telefon al coreenilor care 

apare \n Cartea Recordurilor este 
exemplarul SGH-Z370, cel mai 
sub]ire telefon 3G, care m`soar` 
doar 8,4 mm.  ||||

Mai multe informa]ii: 
www.rqa.ro

Chinezii se 
num`r` prin-

tre cei mai 
noi utilizatori 

de telefonie 
mobil`



CONCERT & 
PARTY
DJ

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

KARAOKE
138 Downstairs By M.A.S.H  19.00  
Calea Moşilor nr. 138
Telefon: 0724.158.575 

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

MUZIC~ CLASIC~
Trio „Contraste”
Soli[ti: Ionu] Bogdan {tef`nescu 
(fl aut), Sorin Petrescu (pian), Doru 
Roman (percu]ie)
Ansamblul „Hyperion”
Dirijor: Iancu Dumitrescu
Ateneul Rom#n nr. 1  17.00
Telefon: 315.68.75

Orchestre de Paris
Dirijor: Cristoph Eschenbach
Solist: Steven Isserlis (violoncel)
Sala Palatului 
Sala Mare  19.30
Str. Ion C#mpineanu nr. 28
Telefon: 315.97.10

MUZIC~ LIVE PIAN
Live Piano Music
Cremcaffe espresso bar  20.00
Str. Toma Caragiu nr. 3
Telefon: 3

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

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

Crazy Night 
Salsa 3  21.00
Str. Mihai Eminescu nr. 89
Telefon: 0723.531.841 

Chase the devil with Suburbia 
Suburbia  22.00  
Str. {elari nr. 19
Telefon: 0723.314.164

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

Electro Sax Live 
Terminus Pub & More  21.00
Str. George Enescu nr. 5
Telefon: 318.16.67

Energy House Party 
Malibu Club  22.00  
Pia]a Amzei nr. 1-3 
Telefon: 231.32.23

Girl‘s Exclusive 
Cotton Club  20.00
Calea Victoriei nr. 48-50
Telefon: 313.13.13

Got A Date Party 
Stuf Vama Veche  21.00
Str. Berzei nr. 25A
Telefon: 316.22.42

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

Joi de Joy 
Club Azteca  22.00
Splaiul Independenţei nr. 290A
Telefon: 0723.433.803

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

Nişte gălăgie cu Niku 
B52 The Club  21.00  
Str. Popa Tatu nr. 4
Telefon: 311.65.86

ROAD – ‘70
Big Mamou  21.00  
Splaiul Independenţei nr. 2B
Telefon: 0724.671.108

Oriental Party 
Cesky Club  22.30
Str. Dianei nr. 11
Telefon: 314.14.79

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

Seară folk cu invitaţi surpriză 
Studio Bar  21.00
Str. Col. Iosif Albu nr. 62B
Telefon: 0724.935.076

Seară Rusească
The Upstairs Café  20.00
Str. Berzei nr. 20
Telefon: 314.50.68

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

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

ROCK ALTERNATIV
WIG
Big Mamou  21.00
Splaiul Independenţei nr. 2B
Telefon: 0724.671.108
www.bigmamou.ro
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SUA, aventuri, 2006
Regia: Steven Soderbergh
Cu: Brad Pitt, George Clooney, Al 
Pacino
Hollywood Multiplex  14.00, 19.00
Movieplex  13.00, 17.30

AŞA VREAU EU!
SUA, comedie, 2007
Regia: Michael Lehmann
Cu: Diane Keaton, Mandy Moore, 
Piper Perabo 
Movieplex  15.15

BOBBY
SUA, dramă, 2006
Regia: Emilio Estevez
Cu: Anthony Hopkins, Helen Hunt
Hollywood Multiplex  14.45, 20.00
Movieplex  14.45, 19.15, 21.30
Cinema Corso  12.30, 15.00, 
 17.30, 20.00

CAMERA 1408
SUA, horror, 2007
Regia: Mikael Hafström
Cu: John Cusack, Samuel L. 
Jackson, Mary McCormack 

Hollywood Multiplex  15.30, 19.45, 22.00
Movieplex  16.15, 18.15, 
 20.15, 22.15

CLANUL LUPILOR
Rusia, fantastic, 2006
Regia: Nikolai Lebedev
Cu: Oksana Akinşina, Aleksandr 
Domogarov
Hollywood Multiplex  22.45

DUPĂ EA
România, dramă, 2007
Regia: Cristina Ionescu
Cu: Dragoş Bucur, Anca Florea
Premieră
Hollywood Multiplex  14.30, 16.45, 
 18.45, 20.45
Movieplex  15.30, 20.00, 22.00
CinemaPro  14.30, 16.45, 19.00

EVAN ATOTPUTERNICUL
SUA, comedie, 2007
Regia: Tom Shadyac
Cu: Steve Carell, Morgan Freeman
Hollywood Multiplex  14.00, 16.15
Movieplex  14.00, 17.00
Cinema Festival  14.30, 17.00, 19.30

GREU DE UCIS 4
SUA, acţiune, 2007
Regia: Len Wiseman
Cu: Bruce Willis, Timothy Olyphant
Hollywood Multiplex  16.30
Movieplex  12.45, 16.30
Cityplex  18.45, 21.30

HAIRSPRAY – 
INTRIGI DE CULISE

SUA, comedie, 2007
Regia: Adam Shankman
Cu: John Travolta, Nicole Blonsky
Hollywood Multiplex  18.15, 20.30
Movieplex  15.15, 17.30, 
 19.45, 22.00

HARRY POTTER 
ŞI ORDINUL PHOENIX

SUA, aventuri, 2007
Regia: David Yates
Cu: Daniel Radcliff e, Emma Watson
Hollywood Multiplex  13.00, 15.45,
  18.30, 21.30
Movieplex  14.00, 19.00, 21.30
Cinema Gloria  12.00, 14.30, 
 17.00, 19.30

IMPERIUL MINŢII
Coproduc]ie, suspans, 2006
Regia: David Lynch
Cu: Laura Dern, Jeremy Irons 
Cinema Europa  15.00, 19.00

NATURĂ MOARTĂ
China, dramă, 2006
Regia: Jia Zhang-Ke
Cu: Tao Zhao, Sanming Han
Cityplex  14.15, 16.30

OMUL-PROBLEMĂ
Norvegia-Islanda, comedie, 2006 
Regia: Jens Lien
Cu: Trond Fausa Aurvaag, 
Petronella Barker, Per Schaaning 
Cityplex  14.00, 16.00, 
 18.00, 22.30

PIRAŢII DIN CARAIBE: 
LA CAPĂTUL LUMII

SUA, acţiune, 2007
Regia: Gore Verbinski
Cu: Johnny Depp, Marcel Iureş
Hollywood Multiplex  22.45

PODUL CĂTRE TERABITHIA
SUA, fantastic, 2007
Regia: Gabor Csupo
Cu: Josh Hutcherson, Annasophia 
Robb
Hollywood Multiplex  13.00

RATATOUILLE 
SUA, animaţie, 2007
Regia: Brad Bird
Voci: Janeane Garofalo, Patton 
Oswalt
Avanpremieră 
Hollywood Multiplex  21.15
Movieplex  20.15
Cityplex  20.15

RATATOUILLE (DUBLAT)
SUA, animaţie, 2007
Regia: Brad Bird
Voci: Virgil Ianţu, Horia Brenciu, 
Alexandru Arşinel
Avanpremier` 
Hollywood Multiplex  19.15
Movieplex  18.00
Cityplex  19.00

RESTART 
Cehia, dram`, 2005
Regia: Julius Sevcík
Cu: Lenka Krobotová, Filip Capka
Cinema E-Uranus  20.45

RUPTURA
SUA, thriller, 2007
Regia: Gregory Hoblit
Cu: Anthony Hopkins, Ryan Gosling
Hollywood Multiplex  17.30, 22.30
Movieplex  13.00, 17.15, 
 19.30, 21.45
Cinema Studio  10.00, 12.00, 
 14.00, 16.00, 
 18.00, 20.00

SIMPSONII - FILMUL
SUA, animaţie, 2007
Regia: David Silverman
Voci: Dan Castellaneta, Nancy 
Cartwright
Hollywood Multiplex  13.45, 17.45
Movieplex  14.15, 16.00, 22.30

SHREK AL TREILEA
SUA, animaţie, 2007
Regia: Raman Hui, Chris Miller
Voci: Cameron Diaz, Eddie Murphy
Hollywood Multiplex  13.45, 18.00

SUSPICIUNEA
SUA, thriller, 2007
Regia: D.J. Caruso
Cu: Shia LaBeouf, Sarah Roemer
Avanpremier`
CinemaPro  21.30

THE GRUDGE 2: CAPCANA
SUA, horror, 2006
Regia: Takashi Shimizu
Cu: Arielle Kebbel, Amber Tamblyn
Hollywood Multiplex  15.00, 17.00, 21.45
Movieplex  16.00, 20.30, 22.30
Cityplex  14.30, 16.45, 21.15

TRANSFORMERS
– RĂZBOIUL LOR ÎN LUMEA 
NOASTRĂ

SUA, S.F., 2007
Regia: Michael Bay
Cu: Michael Clarke Duncan, Jon 
Voight 
Movieplex  13.00

ULTIMATUMUL LUI BOURNE
SUA, acţiune, 2007
Regia: Paul Greengrass
Cu: Matt Damon, Paddy Considine 
Hollywood Multiplex  12.45, 15.00,
  17.15, 19.45, 22.15
Movieplex  13.15, 15.30, 
 17.45, 20.00, 22.15

VAN WILDER 2: 
AVENTURILE LUI TAJ

SUA, comedie, 2006
Regia: Mort Nathan
Cu: Kal Penn, Lauren Cohan 

Hollywood Multiplex  15.45, 20.15
Cinema Scala  12.00, 14.00, 
 16.00, 18.00, 20.00

VĂ DECLAR SOŢ ŞI… SOŢIE?
SUA, comedie, 2007
Regia: Dennis Dugan
Cu: Adam Sandler, Kevin James
Premieră
Hollywood Multiplex  12.45, 15.15,
  17.45, 20.15, 22.45
Movieplex  12.45, 15.00, 
 17.15, 19.30, 21.45
Cityplex  15.30, 17.45, 
 20.00, 22.15
Cinema Patria  11.00, 13.15, 
 15.30, 17.45, 20.00

VIA}A CA UN PARIU
SUA, comedie, 2005
Regia: D.J. Caruso
Cu: Al Pacino, Matthew 
McConaughey, Rene Russo
CinemaPro  11.30

VREMURI GRELE
SUA, thriller, 2005
Regia: David Ayer
Cu: Christian Bale, Eva Longoria
Hollywood Multiplex  22.15
Movieplex  18.00

EVENIMENTE
CAFENEAUA EROTIC~ TWICE

„Rondo Capricioso”
De Lorena Lupu
Invita]i: Lorena Lupu, 
Michael Haulic`, 
Octavian Soviany, 
Raluca Alexe
Moderator: Miruna Vlada
Twice  19.00
Str. Sfânta Vineri nr. 4

Telefon: 313.55.92
www.twice.ro

EXPOZIŢII
Expoziţie de pictură
„Itinerare greceşti”
De Claudia Popescu
Galeria Simeza
Bd. Magheru nr. 20
Telefon: 659.75.80
Ultima zi - 7 septembrie

Expoziţie de pictură
De Vasile Dohotaru 
Galeria c`minul Artei, parter
Str. Biserica Enei nr. 16
Telefon: 321.67.66
Ultima zi - 10 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
De Nicolae Iorga 
Cercul Militar Naţional
Galeria Artelor
Bd. Regina Elisabeta nr. 20
Telefon: 313.86.80
Ultima zi - 20 septembrie

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

SPECTACOL DE CIRC
„Circo Aquatico“
Spectacol de acrobaţii şi animale 
acvatice
Piaţa Drumul Taberei  18.00, 20.15
Intrarea: 30 lei (lojă), 20 lei (redus)
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Costume colorate, muzic` 
asurzitoare [i alcool
O singur` fraza i-a schimbat via]a Silviei. Acum are la 
dispozi]ie doar o zi pentru a-[i recupera dragostea. De 
aici \ncepe un adev`rat traseu de montaigne-russe prin 
Praga contemporan`. „Restart” este un fi lm modern, cu 
imagini rafi nate, fi lmat prin cluburile din Praga. Pelicula 
prezint` povestea c#torva tineri care \n fi ecare sear` 
se scufund` \n costume colorate, muzic` asurzitoare [i 
alcool. Cu toate c` la prima vedere par f`r` nici o grij`, cu 
to]ii sunt fragili, vulnerabili [i singuri. Stilul vizual original 
al fi lmului este rezultatul cooper`rii dintre debutantul 
ceh Julius Sevcik [i cameramanul fi nlandez Kasimir Lehto. 
Imaginile expresive fi lmate exclusiv din m#n`, conduc 
spectatorul direct \n pielea protagonistului. 
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Dezleg`rile Sudoku din edi]ia de ieri

PONTON-ZIC-ACAR-ADANC-MEU-ACORDA-PATINAJ-OI-AN-LEJERI-S-TOXINA-U-
LEGA-IFOS-IESIRI-TAC-TALCIOC-ZA-ATEI-DEDAT

Rezolvarea rebusului din num`rul trecut

R-D-I-LEZIUNI-PICTOR-VESTITA-F-P-RIAL-D-CIUNGE-RAPI-GREU-PERLA-TU-
ULIU-EA-RS-EURI-CZ-RACORD-AGII-NOD-EXCEDA-STRALUCITOR

Rezolvarea integramei din num`rul trecut

Jocuri 
periculoase 3:
Diamante 
neşlefuite

Deşi şi-ar putea trăi li-
niştită viaţa în luxul pe care 
îl are la dispoziţie, Marie 
Clifton (Sarah Laine, foto) 
este foarte supărată pe tatăl 
său vitreg care o privează 
de o pereche de diamante 
evaluate la peste patru mi-
lioane de dolari, pietre care 
i-au fost lăsate moştenire 
de mama ei. Lucrurile iau 
o întorsătură neaşteptată 
atunci când Elena Sando-
val, zisă  şi „scârba-oraşu-
lui”, îl acuză de viol pe tatăl 
vitreg al lui Marie. 

SUA, 2005; Regia: Jay Lowi
Cu: Sarah Laine, Sandra McCoy, 
Linden Ashby

PRO TV  23.15 AC}IUNEFILMUL SERII |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Teren primejdios
Vusi Madlazi (Ice 

Cube, foto) este un stu-
dent sud-african obligat 
să fugă în SUA din cauza 
legăturii sale cu o mişcare 
anti-apartheid. După mai 
mulţi ani, Vusi revine pe 
meleagurile natale pentru 
a fi  prezent la înmormân-
tarea tatălui său. Apart-
heidul a fost între timp 
abolit şi Nelson Mandela 
a devenit idolul sud-afri-
canilor. Deşi regimul s-a 
schimbat şi confl ictele in-
terrasiale s-au stins, Vusi 
descoperă cu tristeţe că 
ţara sa nu e locul la care 
a visat. Drogurile şi vio-
lenţa stradală sunt acum 
problemele care macină 
capitala Johannesburg 
şi oraşul copilăriei sale, 

Soweto. Vusi va fi  şi mai 
afectat atunci când des-
coperă că fratele său, Ste-
ven, a devenit dependent 
de droguri. 

SUA/Africa de Sud, 1997
Regia: Darrell Roodt
Cu: Thokozani Nkosi, Ice Cube, 
Peter Khubeke

PRO CINEMA  22.00 AC}IUNE

11.00  Trasee europene:
Camino Frances (r)

11.30 Reţete delicioase
12.00 Replay (r)
12.50 Integrame după integrare (r)
13.00  Zack şi Cody, ce viaţă minunată 

(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 Eurodicţionar
18.35 Dribling, şut şi gol
18.45 Tragerile Joker şi Loto 5/40
19.00 Jurnalul TVR
20.20 Clipe de teatru, clipe de viaţă
20.25  Teatru: „Hagi Tudose”, de 

Barbu Ştefănescu Delavrancea
22.35 Sibiu 2007
22.45 Jurnalul TVR
23.20 Frenzy (thriller, Anglia/SUA)

13.00

TVR 2
10.10 Magica legendă a spiriduşilor 
(aventură, coproducţie) 11.50 Cele-
brităţile timpului tău 12.05 Amy (s, 
SUA) 13.00 Aventurile lui Tarzan (s, 
Franţa) 13.30 ABC... de ce? (r) 14.30 
Tribuna partidelor parlamentare 
15.00 Gimnastică: Campionatul 
Mondial 18.00 Jurnalul TVR (r) 18.20 
Descoperă românii 18.30 Replay 
19.00 Arta supravieţuirii 19.30 Uliţa 
spre Europa (s) 20.00 Celebrităţile 
timpului tău 20.10 Farmece (s, SUA) 
21.00 Ora de ştiri 22.10 Călăreţul fără 
cap (aventură, Canada)  

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 Salomé (s, Mexic) 19.30 
Tequila cu suflet de femeie (s, Mexic) 
20.30 Numai iubirea (s, România) 
21.15 Zorro (s) 22.15 Poveştiri de 
noapte 22.45 Clona (s, Brazilia) 
23.45 Montecristo (s) 0.45 Poveştiri 
adevărate (r) 1.45 Numai iubirea (s, 
România) (r) 

4.00 Pe firul apei (dramă, SUA) 6.00 
Odată, de Crăciun (dramă, SUA) 8.00 
Lumi diferite (s, SUA) 9.00 Numai 
dragostea... (dramă, SUA) 11.00 Amy 
(s, SUA) 12.00 Don Quijote (comedie, 
SUA) 15.00 Numai dragostea... 
(dramă, SUA) 17.00 Amy (s, SUA) 18.00 
Don Quijote (comedie, SUA) 21.00 
Lege şi ordine: Intenţii criminale (s, 
SUA) 22.00 Forţa legii (s, SUA) 23.00 
Scarlett (s, SUA/Italia) 1.00 Lege şi 
ordine: Intenţii criminale (s, SUA) 2.00 
Forţa legii (s, SUA) 3.00 Lumi diferite 
(s, SUA) 

11.00 Eurobaschet: Slovenia - Franţa 
(premieră) 13.00 Ştirile Sport.ro 14.00 
Ştirile Sport.ro 14.05 Fotbal (r) 16.00 
Ştirile Sport.ro 16.05 Eurobaschet: 
Rusia - Grecia (premieră) 18.00 Ştirile 
Sport.ro 19.00 Handbal, Supercupa: 
Steaua - HCM (direct) 20.30 Pariu cu 
frica (r) ep. 7 21.30 Ştirile Sport.ro 

11.00 Vieţi de cinci stele (s, SUA) (r) 
12.00 Teo (r) 13.15 Samurai Jack (s, 
SUA) 13.45 Călătoriile lui Sindbad 
(animaţie, Canada) 14.15 Tat` în stil 
american (s) (r) 15.15 Entertainment 
News (r) 15.30 Joey (s, SUA) (r) 16.00 
Haiducii (acţiune, România) 18.00 
Vieţi de cinci stele (s, SUA) 19.00 
Viaţa la Casa Albă (s, SUA) 20.00 
Entertainment News 20.20 Dispăruţi 
fără urmă (s, SUA) 21.30 Joey (s, SUA) 
22.00 Teren primejdios (acţiune, 
SUA/Africa de Sud) 0.00 Boston Legal 
(s, SUA) 

6.00 MTV Wake Up 8.00 Pure Morning 
9.00 My Little Talent Show (r) 9.30 
Music Non Stop 10.30 Why Can’t I Be 
You? 11.00 Music Non Stop 13.00 Next 
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 23.00 Yo! 
0.00 MTV Urban 1.00 Yo Momma 2.00 
Night Zone 

 

 9.15 Tânăr şi neliniştit (s, SUA) (r)
10.15  Furtuna de foc 

(acţiune, SUA) (r)
11.45  Emmerdale - Afaceri de familie 

(s, Anglia)
12.15 Ţaca Paca (r)
13.00 Ştirile PRO TV 
13.45 Zâmbiţi, vă rog! (r)
14.15 Poirot (s, Anglia)
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  Misterul din deşert 

(thriller, SUA)
22.30 Ştirile PRO TV 
23.15  Jocuri periculoase 3: Diamante 

neşlefuite (acţiune, SUA)
 1.15 Misterul din deşert (r)
 2.55 Omul care aduce cartea (r)
 3.00 Ştirile PRO TV

20.30
 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  Anul carbonarilor (dramă, 

Italia/Franţa); Cu: Enrico Maria 
Salerno, Claudia Cardinale 

16.00 Observator
17.00 Agentul VIP
19.00 Observator
20.30  Reality show: Bahmuţeanu şi 

Prigoană - Povestea continuă
22.30 Observator
23.30  Obsesie diabolică

(thriller, SUA)
Cu: William Katt, 
Michele Greene, Roxana Zal 

 1.30 Concurs interactiv

23.30
 6.45 Familia Serrano (s, Spania) (r)
 8.15 Frecvenţa (dramă, SUA) (r)
10.15  Vânătorul de bani (comedie, 

India)
12.15 Bulevard (r)
13.00 Stele de la Hollywood
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  Prinţesa îndărătnică (comedie, 

SUA); Cu: Julie Andrews, Anne 
Hathaway

23.00  Facultatea (horror, SUA); Cu: 
Jordana Brewster, Clea DuVall

 1.00 Playboy (s)
 1.45  Vânătorul de bani (comedie, 

India) (r)

20.30
 7.30 Dragoste şi putere (s, SUA) (r)
 8.00 Sport cu Florentina
 8.05  Spitalul „All Saints” (s, 

Australia) (r)
9.00  Fata din vecini (comedie, 

SUA) (r)
11.30 Casa: construcţie şi design (r)
12.00 Ciao TV (r)
12.30 Camera de râs
13.30 Dragoste şi putere (s, SUA)
14.30 Ameninţarea (thriller, SUA)
16.30  Spitalul „All Saints” (s, 

Australia)
17.30 Trăsniţi \n NATO (s) (r)
18.00 Focus
19.30 S.O.S., Salvaţi-mi casa!
20.45 Super Nanny
22.00 Trăsniţi \n NATO (s)
22.30 Focus Plus
23.30 Totul despre sex (s, SUA)
 0.00  CSI - Crime şi investigaţii (s, 

SUA/Canada)
 1.00 Quizzit - emisiune interactivă

22.00
 4.15 Răzbunarea (thriller, Anglia)
 6.00 Băieţii IV (comedie, Canada)
 8.05 Barcelona (comedie, SUA)
 9.45 Pantera Roz (comedie, SUA)
11.20  Acesta este Elvis (documentar, 

SUA)
13.00 Pe platourile de filmare (s)
13.35  Cartea dragostei 

(comedie, SUA)
15.05  Idilă pentru o piatră preţioasă 

(aventură, Mexic/SUA)
16.50  Stăpâna mirodeniilor (dramă, 

SUA/Anglia)
18.30  A fost sau n-a fost? (dramă, 

România)
20.00  Şcoala seducţiei (comedie, 

Anglia)
21.45 Fără control (thriller, SUA)
23.30  Câinii ucigaşi (horror, 

coproducţie)
 1.00  Şcoala seducţiei (comedie, 

Anglia)
 2.45 Fără control (thriller, SUA)

20.00

TVR 1 PRIMAANTENA 1PRO TV KANAL D HBO
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TVR 2  22.10 AVENTUR~

Călăreţul fără cap
Ichabod Crane (Brent Carver, foto) tocmai a pri-

mit o slujbă la şcoala din Sleepy Hollow, fără să ştie 
că orăşelul e bântuit de fantoma călăreţului fără cap. 
Deşi e privit cu suspiciune de majoritatea localnicilor, 
el reuşeşte să cucerească inima Katrinei, fi ica celui 
mai bogat fermier din împrejurimi. Într-o seară, însă, 
ieşind la promenadă prin pădure, Ichabod dă nas în 
nas cu neobosita nălucă a decapitatului.

Canada, 1999; Regia: Pierre Gang
Cu: Brent Carver, Rachelle Lefevre, Paul Lemelin

Don Quijote
Citind prea multe po-

veşti cu cavaleri, Alonso 
Quijada (John Lithgow, 
foto) începe să se creadă 
Don Quijote. Înarmat şi 
îmbrăcat într-o cămaşă de 
zale, decide că a sosit tim-
pul să pornească la luptă 
împotriva Răului, însoţit 
de loialul lui scutier San-
cho Panza (Bob Hoskins). 
În această călătorie fantas-
tică se luptă cu uriaşi şi alţi 
cavaleri, în speranţa de a 
cuceri inima preafrumoa-
sei Dulcineea.

SUA, 1999; Regia: Peter Yates
Cu: John Lithgow, Bob Hoskins

HALLMARK  18.00 COMEDIE

Frenzy
Filmul lui Alfred Hitchcock are la bază cartea lui Arthur 

La Bern - „Goodbye Piccadilly, Farewell Leicester Square”. Un 
maniac sexual, care ucide femeile prin strangulare, terorizea-
ză Londra. Încă de la început, identitatea acestuia este eviden-
tă. Totuşi, o serie întreagă de nefericite coincidenţe îl indică 
pe fostul pilot Richard Blaney (Jon Finch, foto) ca suspect. În 
consecinţă, poliţia îl arestează şi îl condamnă la închisoare pe 
viaţă. Acesta reuşeşte, însă, să evadeze, iar pe urmele lui por-
neşte inspectorul Oxford.

Anglia/SUA, 1972; Regia: Alfred Hitchcock
Cu: Jon Finch, Alec McCowen, Barry Foster

TVR 1  23.20 THRILLER



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

Vă faceţi noi prieteni, însă este mai bine 
să-i păstraţi şi pe cei vechi. O mică petrece-
re cu toţi amicii ar fi  interesantă. Inauguraţi 
debutul unei activităţi care vă oferă posibi-
litatea de a visa. 
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

Vi se reproşează sentimentalismul şi încre-
derea pe care continuaţi să o aveţi în rudele 
apropiate. E de preferat să nu luaţi în sea-
mă astfel de ironii. Colegii se simt oarecum 
ameninţaţi şi încearcă să vă demobilizeze.
S –   B –   N – 

Norocul vă surâde în domeniul sentimental. 
Vi se confi rmă o teorie referitoare la moşte-
niri importante. V-aţi obişnuit atât de mult 
cu toanele rudelor, încât aveţi senzaţia că 
nu puteţi trăi fără ele. 
S –    B –   N – 

Aţi putea primi vizita protocolară a unor 
foşti şefi , pe care nu i-aţi văzut de mult 
timp. Persoana iubită vă ajută, dar vorbeş-
te mult şi dezvăluie importante secrete de 
familie.  
S –   B –   N –  

Pentru a benefi cia de maximum de energie 
fi zică, e necesar să vă stabiliţi un program 
strict, pe care să-l respectaţi pas cu pas. Vă 
displace monotonia, dar nu veţi reuşi să ie-
şiţi din rutină. 
S –   B –   N – 

Planurile de călătorie sunt contramandate, 
dar se pare că nu acest lucru vă supără cel 
mai tare, ci atitudinea persoanei iubite. De-
cepţiile continuă toată ziua, iar cei din jur 
încearcă să vă consoleze. 
S –    B –   N – 

Climat familial armonios. Toţi nativii vor 
neapărat să li se recunoască meritele, dacă 
se poate în public. Concurenţă profesională 
neloială şi declaraţii fără acoperire. Activi-
tatea profesională planifi cată prinde aripi. 
S –   B –   N –  

Cu toate că sunteţi apreciat ca fi ind o per-
soană originală, nu acceptaţi inovaţiile ce-
lor cu care intraţi în contact şi refuzaţi să 
participaţi la o şedinţă neanunţată. Sunteţi 
prea obosit pentru a accepta vreo invitaţie.
S –   B –   N – 

Cu toate eforturile pe care le faceţi, nu-i 
puteţi determina pe cei din anturaj să vă 
dea informaţii. Curiozitatea nu vă dă pace, 
dar seara renunţaţi. Vă ocupaţi mai mult de 
activităţile altora. 
S –   B –   N – 

Scăpaţi de încurcături, ba chiar reuşiţi 
să-i ajutaţi şi pe cei care au apelat la dv. 
Nu exageraţi făcând iar excese. Primiţi noi 
oferte şi nu mai credeţi că veţi putea face 
faţă atâtor cereri. 
S –   B –   N – 

Aveţi grijă să nu fi ţi păcălit! Atât fondurile 
fi nanciare, cât şi sentimentele dv. sunt în 
schimbare. Veţi aduce carierei modifi cări 
de fond, foarte importante însă şi pentru 
familie. 
S –   B –   N – 

Refuzaţi invitaţia persoanei iubite pentru 
că vă e milă de cineva bolnav din familie. 
Deoarece ştiţi că nu ar aproba reacţia dv., 
preferaţi să nu-i spuneţi adevărul şi intraţi 
în încurcături.  
S –   B –   N – 

LEGEND~: 
             S = Sex; B = Bani; N = Noroc   - sus;  - mediu;  - jos
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BANCURI |||||||||||||||||||||||||||||
Culmea prostiei:
S` stingi lampa [i s` aprinzi un chi-
brit ca s` vezi dac` s-a stins!

Culmea inutilit`]ii:
S` plantezi \n Sahara pl`cu]e cu 
„Nu c`lca]i pe iarb`!”

Culmea marketingului:
S` furnizezi frigidere eschimo[ilor!

Culmea [ofatului:
S` conduci o ma[in` de ras!

Care-i culmea timpului? 
S` te culci la unu’ [i s` te scoli la 
altu’.

Culmea veterinarului:
S` faci injec]ie unui c`]el de ustu-
roi.

Trimise de Alex Boss

Directorul unui internat se adre-
sează băieţilor:
– Dacă mai prind pe unul dintre 
voi că intră în camerele fetelor îl 
voi amenda: prima dată cu 100 lei, 
a doua oară cu 500 lei, a treia oară 
cu 1.000 lei! 
Dintr-un colţ se aude vocea lui 
Bulă:
– Domnule director, dar un abona-
ment cât costă?

Trimis de Daniela T.

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

SUDOKU 
presupune 
completarea 
careului de 
81 de c`su]e 
dup` O 
SINGUR~ RE-
GUL~: orice 
rând, orice 
coloan` 
[i oricare 
p`trat de 
3x3 c`su]e 
s` con]in` 
o singur` 
dat` fiecare 
cifr` cu-
prins` \ntre 
1 [i 9. 

66 77
88 66 55

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

55 88 99
33 66 88

22 66

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

FORMATE
ORIZONTAL: 1) Albia unei ape curgă-
toare – A îndepărta părul de pe piele. 
2) Ataşate – În vază! 3) Plină de apă 
– A trândăvi. 4) Dumneata – Mami-
fere rumegătoare din Africa, cu gâtul 
foarte lung. 5) A delira – Tact. 6) Unii 
care nu mai dorm – Mijloc de ocean! 
7) Supli. 8) Necredincioasă – Deţinere 
sub pază legală a unei persoane. 9) 
Egal cu zero – Rupţi. 10) Cu caracter 
de şaradă, de ghicitoare.

VERTICAL: 1) A încerca să găsească 
– Magazii în port. 2) Vălurit – Arma 
artileriei. 3) Haină la sufl et – Uneltiri 
(fig.). 4) Margini de silex! – Încetări 
organizate ale muncii. 5) Combina-
ţii metalice – Început şi sfârşit de 
forum! 6) Mediu radiofonic – Unii 
care stârnesc râsul. 7) Cutiuţa elevilor 
– Smuls. 8) Eficace. 9) Cârpe de spălat 
– A cunoaşte. 10) Ziua curentă – Ma-
terial care serveşte la chituit.

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