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Primul clopo¡el
aduce ambuteiaje

NA}IONAL

La deschiderea anului colar se a teaptv blocaje în traficul rutier
BUCURE{TI Astzi, pentru aproape 3.500.000 de elevi sun clopo¼elul: începe semestrul întâi
al anului ¹colar 2007-2008.

Dup cum a avertizat Poli¼ia Rutier, încheierea vacan¼ei are ¹i
consecin¼e asupra traficului din
marile ora¹e. Astfel, prin¼ii care
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doresc s-¹i duc la ¹coal copiii
cu ma¹ina sunt sftui¼i s plece
din timp de acas, pentru a evita
Pag. 4
întârzierea.

Start la fondurile
private de pensii
De astuzi, românii sub 45 de
ani \[i pot alege în sistemul de
pensii administrate privat Pag. 6
SPORT

Hunescu pierde
la Open România
În finala de ieri, tenismenul
român a fost depuit de francezul Simon: 6-4, 3-6, 2-6 Pag. 10
PEOPLE

Madonna,
vizitu în Israel

Foto: EVZ

Celebra cânturea¡u americanu
a fost primitu de preedintele
israelian, Shimon Peres Pag.
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Mainurii trusnite la Ziua Zborului
BUCURE{TI

Ieri, la Unirea, aparate de zbor bizare au plonjat în Dâmbovi£a

Pag.
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ULTIMA OR~ ... 23:30 ... Fostul juc`tor de fotbal american O.J. Simpson, arestat de poli]ia din Las Vegas...

BUCURE{TI
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Spargeri în serie în
cartierul „Brâncui”

Studii de fezabilitate
de 16 milioane de lei

APARTAMENTE Cel pu¡in zece
apartamente din cartierul ANL
„Constantin Brâncui” au fost
culcate, în weekend, de ho¡i.
Locuin¡ele prudate sunt în mai
multe blocuri din aceeai zonu,
iar pagubele nu sunt mari, potrivit primelor estimuri neoficiale, dar locatarii s-au speriat
când i-au gusit casele ruvuite,
informeazu Realitatea TV. Dupu
primele cerceturi, poli¡itii spun
cu ho¡ii au profitat de faptul cu
proprietarii nu se cunosc, încu,
între ei. Cerceturile continuu.

METROREX Regia de transport subteran din Bucureti,
Metrorex, va atribui mai multe
contracte, în valoare totalu de
peste 16 milioane lei, pentru
realizarea unor studii de fezabilitate în vederea construc¡iei de noi sta¡ii de metrou i
modernizurii unora existente.
Studiul pentru Magistrala 7,
Rahova - Colentina, va costa
8,4 milioane de lei, în timp ce
pentru Magistrala 5, Gara de
Nord - Progresu, va costa 6,74
milioane de lei. Durata elaborurii studiului de fezabilitate va
fi de trei luni.

Report la
extragerea 6/49
LOTERIE La categoria I a
extragerii „Tragerea Specialu
Aniversaru Loto 6/49”, de ieri,
nu existu nici un bilet câtigutor, aa cu premiul cel mare,
în valoare de 7.557.269 lei se
reporteazu. La categoria
a II-a sunt 11 bilete câtigutoare, câtigul fiind de 35.980 lei,
iar la categoria a III-a sunt 694
de bilete câtigutoare, premiul
fiind de 855,44 lei. La jocul
„Noroc” se înregistreazu report
la primele trei categorii, abia
la categoria a IV-a fiind 28 de
bilete câtigutoare.

Educa¡ie i joc
la muzeu
PROIECT În perioada 25 septembrie - 5 octombrie, Muzeul
Na¡ional al Literaturii Române
deruleaza proiectul „Adlitteram”, finan¡at din Fondul
Cultural Na¡ional. Proiectul propune realizarea unui program
educa¡ional pentru elevi de la
coli generale i coli speciale
pentru copiii cu deficien¡e de
auz, în cadrul a patru ateliere:
„Copiii i alfabetele”, „Copiii
tipografi”, „Copiii restauratori”
i „Copiii cercetutori”.

FII FOTOREPORTER |N CAPITAL~
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Fiecare dintre noi vede Bucure tiul în felul svu.

Al tuu cum aratu?
A teptvm fotografiile tale pe adresa:

Copiii vor rvspunde, astvzi, la chemarea clopo£elului,
i- i vor ocupa locurile în bvnci. Din pvcate, începutul
colii aduce în prim-plan un nou scandal, întrucât
ministrul educa£iei i primarul capitalei nu s-au hotvrât
cine este de vinv cv colile nu au fost reparate.
ACUZE - „Ministrul Cristian
Adomni¼ei ar trebui s-¹i asume responsabilitatea”, sublinia,
într-o conferin¼ de pres, primarul general, Adriean Videanu. Potrivit acestuia, de vin
pentru faptul c, anul acesta,
zeci de mii de copii vor înv¼a
în condi¼ii improprii ar fi apari¼ia inspectoratelor ¹colare în
fluxul de distribuire a fondurilor ctre primrii.
În replic, ministrul educa¼iei, Cristian Adomni¼ei, are o
alt explica¼ie: c procedura
de transferare a fondurilor ctre ¹coli, nu are nicio legtur
cu procedurile de achizi¼ie, „pe
care primriile nu le-au fcut,
multe dintre ele, nici pân în
acest ultim ceas”. Dincolo de
schimbul de „amabilit¼i” la

nivel înalt, în acest moment,
dintre cele 24.063 unit¼i de
înv¼mânt, aproximativ 40%
(10.327) sunt neautorizate, iar
2.274 se afl, înc, în repara¼ii.
În aceast diminea¼, în România, 3.483.461 de elevi încep

¹coala, indiferent dac primarii
s-au ocupat sau nu, peste var,
de repararea cldirilor, a re¼elei
de ap potabil sau a grupurilor sanitare din unit¼ile de înv¼mânt.
Ti asta în condi¼iile în care,
anul acesta, înv¼mântul a
avut parte de o premier: este
primul an în care exist fondurile necesare pentru efectuarea
acestor lucrri.
Dana Lascu ||||

|nceputul anului colar
îngreuneazu circula¡ia
POLI}IE Centrul Infotrafic al Inspectoratului General al Poli£iei
Române atrage aten£ia cv, în aceastv svptvmânv, se a teaptv
cre teri ale valorilor de trafic, pe toate drumurile na£ionale,
întrucât deschiderea noului an colar îi va determina pe mul£i
pvrin£i sv- i „recupereze” copiii din locurile unde ace tia i-au
petrecut vacan£a de varv. Direc£ia Generalv de Poli£ie a Municipiului Bucure ti a anun£at, ieri, cv la festivitv£ile de deschidere
a noului an colar vor participa 220 de poli£i ti de proximitate,
20 de ofi£eri de la Ordine Publicv, opt sociologi de la Prevenirea
Criminalitv£ii i 70 agen£i de circula£ie de la Poli£ia Rutierv.

„Turcu i Cumila”, ruspunsul câtigutor
la concursul „La pas prin Bucureti”

foto@compact.info.ro
Voteazv fotografia preferat`!

O uu mai... „altfel”. Are i vizor...

Foto: Mediafax
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Sunu clopo¡elul!
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Text [i foto: Bogdan Rusu

ITINERAR - În cadrul concursului
itinerar „La pas prin Bucure¹ti”,
sâmbt, au fost desemna¼i câ¹tigtorii. Juriul a fost format din
profesoara Mariana Bo¹ca, muzeograful Dan Falcan, profesorul
universitar Mihai Sorin Rdulescu ¹i jurnalistul Relu¹ Mure¹an,
de la Radio România Cultural.
În final, departajarea câ¹tigtorilor premiului cel mare – o
cin pentru dou persoane la restaurantul Select – s-a fcut în
urma unui test special, întrebarea
cheie fiind: „Care erau poreclele
pe care protipendada vremii le
atribuiser so¼ilor Tu¼u?”. Echipa
format din Luiza Spafiu ¹i Liliana Artnescu a rspuns corect,
„Turcu ¹i Cmila”, clasându-se
pe locul I. Locul II a fost ocupat
de Diana Cristina Iancu ¹i Ioana
Alecsandra Bour, locul III de so¼ii
Rodica Adriana ¹i Victor Ion Bo¼escu, iar pe locul IV s-au clasat

Foto: Dana Lascu
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C#[tig`torii au ]inut s` se fotografieze al`turi de membrii juriului
Mirela Sandu ¹i Ctlina Gheorghe. Ocupan¼ii locurilor II, III ¹i
IV, au primit drept premii pachete
cu cr¼i de la Librria Crture¹ti

¹i câte un exemplar, fiecare, din
ghidul ora¹ului Bucure[ti, tip`rit
de Editura Alcor.
Dana Lascu ||||

BUCURE{TI
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Struzi redeschise traficului
OPTIMIST - Primarul general
al capitalei, Adriean Videanu,
a anun¼at c 50 din cele peste
80 de bulevarde bucure¹tene
aflate în lucru vor fi redeschise, zilele acestea, traficului rutier, restul arterelor urmând s
fie terminate anul acesta.
Primarul a dat chiar cifrele
exacte: din cele 89 de strzi
pentru care au fost programate, anul acesta, lucrri de refacere, pe 51 au fost finalizate lucrrile la sistemul rutier, pe 30
de artere se lucreaz, iar alte

SKATEBOARD A treia edi£ie a
concursului Trick Master Skating
Mountain Dew s-a încheiat,
sâmbvtv, \n Parcul Her`str`u, cu
victoria bra oveanului Tinericv. Pe
locul doi s-a clasat bucure teanul Alex Costin, iar pe locul trei
- Adolf Bodo din Miercurea Ciuc.
Juriul a acordat i premii speciale:
„Best babe” a fost aleasv Dezby, o
bucure teancv de 17 ani; cea mai
tare figurv, „Best trick”, a fvcut-o
Alex Costin, iar premiul „Best
YoungBlood” i-a revenit lui Iosif
Gheorghe, un pu tan de 14 ani,
din Bucure ti, extrem de talentat,
care a reu it sv impresioneze atât
||||
publicul, cât i juriul.

opt strzi sunt pregtite pentru
începerea lucrrilor. Primele
strzi care au fost redeschise
sunt Bd. Iancu de Hunedoara,
{oseaua Ttefan cel Mare, Calea Mo¹ilor, Ion Ionescu de la
Brad ¹i tronsoane din [oselele
Colentina ¹i Olteni¼ei. Declara¼iile lui Videanu au stârnit
nemul¼umirea liderului liberalilor din Consiliul General
al Municipiului, Antonel Tnase, care i-a d`ruit edilului o
bucat de bordur de calitate
||||
superioar.

Cei mai frumo[i [i cei mai ascult`tori c#ini au primit diplome

CANIN - La cea de-a treia edi¼ie
a concursului canin organizat de
Primria Sectorului 2 s-au înscris
70 de proprietari de câini de ras
¹i comunitari, care s-au întrecut
pentru ob¼inerea premiilor substan¼iale puse în joc. De¹i premia¼i au fost c¼eii, premiile le-au
ridicat stpânii.
„C¼elul cu lipici” a fost desemnat patrupedul Nora, ¼inut în
les de Ion Nicu; „Mâncciosul”
a fost ales Ozzy, proprietatea lui
Leonard Costian; „Cel mai metis
dintre meti¹i” este Lucky, câinele lui Mircea Constantinescu, iar
premiul „Suflet mare ¹i trup mic”
i-a revenit lui Pedigree, adus la
concurs de stpânul Iulian Moga.
To¼i concuren¼ii au primit diplome ¹i mâncare pentru c#ini din
partea Prim`riei Sectorului 2. ||||
PUBLICITATE

Foto: EVZ

Zburutori pe Dâmbovi¡a

Bucure¡tenii cu chef de distrac£ie au avut, ieri,
ocazia sv simtv pe propria piele efectele unui
eveniment de talia „Red Bull Flugtag – Ziua
Zborului”.
de pe rampa înalt de
¹ase metri. Edi]ia 2007
a debutat, s-ar spune, cu
dreptul, prima echip,
„Jailbird”, dup o lansare
în for¼, prbu¹indu-se,
gra¼ios, în ap.
Au fost multe aparate
care n-au reuºit nici mcar s` se lanseze de pe
ramp, ele dezintegrându-se în timpul lansrii,
dar au fost ºi echipe care,
prin momentul lor de
prezentare, au reuºit s
ob]in nota maxim din
partea unui juriu câteodat exigent, câteodat generos, dar cât mai
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Campionii „Trick Master Skating”

Premii pentru cei mai buni prieteni: câinii

AVENTUR~ - Cei aproape 50.000 de spectatori
care au vizitat „Muzeul
Aerului” din Pia]a Unirii
s-au amuzat la priveliºtea
colorat a ma¹inriilor ce
aveau preten¼ia c sunt...
avioane. Dâmbovi]a a
fost, ieri, mai limpede ¹i
mai curat ca niciodat,
pentru c organizatorii
s-au chinuit s-o goleasc
de gunoaie.
Ti cum vremea a fost
minunat, pilo]ii ma¹inilor cu preten¼ie de
avion, nu s-au temut de
intrarea la ap ºi au fcut cu plcere plonjoane

www.compact.info.ro

obiectiv. Nota final a
fost calculat în func]ie
de impresia pe care echipele au lsat-o juriului,
distan]a parcurs în zbor
ºi aplauzele spectatorilor. Echipele „Poseidon
Pe¹tosu” ¹i „Flying Pig”
au ob¼inut nota maxim
din partea juriului, iar
cea mai mic not a fost
acordat „ZborBand”.
La finalul concursului,
locul întâi a fost ocupat
de echipa „Goose Riders”,
iar locul doi le-a revenit
pilo¼ilor de la „Poseidon
Pe¹tosu”, iar pe locul trei
s-a clasat echipa „Ttrumful Aviator”. Cele trei
echipe î¹i vor lua zborul,
anul viitor, spre Budapesta, la Red Bull Air Race
Dana Lascu ||||
2008.

PUBLICITATE

Mega Image angajeaz`:
Pentru depozitele din Valea Cascadelor [i Parcul
Logistic Cefin

¾
¾
¾

Manipulan]i
Recep]ioneri
Stivuitori[ti

Oferim:
Salariu motivant, Bonuri de mas`, Bonusuri \n func]ie
de realiz`ri, Transport asigurat (pentru Cefin).
Pentru angajare adresa]i-v` de Mar]i p#n` Vineri \ntre
9.00 [i 16.00 la magazinul Mega Image Militari: Bd.
Iuliu Maniu, nr. 51, sector 6 (zona Lujerului).
Rela]ii la tel.: 021/224.66.77, int: 125.
Transportul pentru interviu se deconteaz`!
V` a[tept`m!
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F`r` junk food
\n [coli
DECIZIE Ministerul Sunutu¡ii
lucreazu la un proiect de lege
care va interzice vânzarea
alimentelor de tip fast-food
în magazinele din incintele
colilor i grudini¡elor. Noul
proiect de lege va con¡ine o
listu cu alimentele considerate nesunutoase, care
urmeaz` a fi interzise. 15%
dintre copiii cu vârste între
5 i 11 ani din Rom#nia sunt
supraponderali, iar 5% dintre
acetia sunt obezi.

Foto: Rompres

Iaht american
salvat de fregata
„Regele Ferdinand”

OPERA}IUNE Un iaht sub pavilion american, dar la bordul
curuia se aflau personalitu¡i din România, a rumas,
sâmbutu, furu combustibil,
în Marea Neagru. Ambarca¡iunea, care risca su fie dusu
de curen¡i în larg, a fost
salvatu de fregata „Regele
Ferdinand”. Iahtul a solicitat
ajutor autorit`]ilor rom#ne [i
bulgare, fregata fiind prima
ambarca¡iune care a ruspuns
apelului.

|nv`]`m#nt
subven]ionat
de stat
REGLEMENTARE Ministrul
educa¡iei, Cristian Adomni¡ei, a declarat, ieri, cu
pentru formarea de personal
specializat în diverse domenii
de activitate, precum turism,
alimenta¡ie publicu [i construc¡ii, din acest an colar,
învu¡umântul postliceal va
fi finan¡at de la bugetul de
stat. Pentru acest an colar,
sunt disponibile 10.700 de
locuri în învu¡umântul postliceal, finan¡ate de la buget.

Nou consulat
rom#nesc în Italia
INAUGURARE România va
inaugura, la sfâritul acestei
luni, un nou consulat la
Torino. Este cel de-al doilea
consulat românesc din nordul
Italiei, dupu cel de la Milano.
Înfiin¡area noului consulat
în provincia Piemont nu
este întâmplutoare, acolo
afl#ndu-se cea mai mare
comunitate compactu româneascu din peninsulu, care
numuru aproximativ 50.000
de oameni.

Luni, 17 septembrie 2007

De ast`zi, se d` startul la
pensiile private obligatorii
Salaria£ii cu vârsta pânv în 35 de ani sunt obliga£i,
începând de ast`zi, sv opteze pentru o societate care
sv le administreze pensiile private obligatorii. Legea
garanteazv salaria£ilor cv, la finalul anilor de cotizare, vor
primi înapoi cel pu£in suma investitv, minus comisioanele
de administrare a fondurilor.
IMPLEMENTARE - Românii cu
vârsta pân în 45 de ani se pot
înscrie, începând de ast`zi, la
unul din fondurile de pensii
private obligatorii, care au fost
autorizate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii
Private (CSSPP). În sistemul de
pensii obligatorii administrate
privat, a¹a-numitul pilon II, trebuie s contribuie persoanele
sub 35 de ani - care contribuie ¹i
în sistemul public-, iar, facultativ,
pot participa ¹i cele de pân în
45 de ani.
Baza de calcul, re¼inerea ¹i
termenele de plat a contribu¼iei
la fondul de pensii sunt acelea¹i
cu cele stabilite pentru contribu¼ia la asigurri sociale. Salaria¼ii
nu trebuie s fac nimic în plus,
îns o cot de 2% din salariul
brut va merge într-un cont individual, pentru a fi administrat
privat, aceast sum fiind, de

fapt, transferat din contribu¼ia
pe care angajatul o plte¹te în
sistemul public de pensii.

17 administratori ai acestor
fonduri
Pân în prezent, CSSPP a autorizat 14 fonduri de pensii pe
pilonul II ¹i 17 administratori de
astfel de fonduri: Omniasig Pensii, Interamerican, Prima Pensie
Fond de Pensii SA, AIG Fond de
Pensii SA, ING Fond de Pensii SA,
Aviva Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Private
SA, BT Aegon Fond de Pensii SA,
Generali Fond de Pensii SA, BRD
Fond de Pensii SA, OTP Fond
de Pensii SA, BCR Administrare Fond de Pensii SA, Bancpost
Fond de Pensii SA, KD Fond de
Pensii SA, AG2R Fond de Pensii
SA, Marfin Fond de Pensii SA ¹i
MKB Romexterra Fond de Pensii
SA ¹i Allianz - Wiriac Pensii Pri-

|n ce m`sur` rom#nii se consider` informa]i
cu privire la pensiile private obligatorii
- Nu se consider`
informa]i

26%
38%
36%

- Sunt
informa]i

- Nu [tiu aproape
nimic despre
acestea
Sursa: www.pensieprivata.info

Pentru a face cea mai bun` alegere, angajatul trebuie s` se informeze
vate SA, ultima companie fiind
autorizat ¹i ca administrator de
fonduri de pensii facultative.
Conform legii, un fond de
pensii trebuie s aib minimum
50.000 de participan¼i ¹i se constituie prin contract de societate
civil. Numrul minim de participan¼i prevzut trebuie realizat
în perioada primilor trei ani de
la data constituirii fondului de
pensii.
Pentru ca participan¼ii în sistem s fie proteja¼i, au fost instituite o serie de garan¼ii pentru
pilonul II de pensii: un fond de

pensii nu poate da faliment, exist fond de garantare, participan¼ilor li se garanteaz cel pu¼in
suma contribu¼iilor minus comisioanele legale, activele fondului
sunt separate de activele administratorului, supravegherea zilnic de ctre CSSPP, existen¼a
depozitarului ¹i a auditorului
independent, crearea obligatorie
a unor provizioane tehnice, calculul periodic al ratei de rentabilitate, obliga¼ia administratorilor
de a informa anual sau la cerere,
în scris, participan¼ii despre actiAnca Petrache ||||
vul personal.

Cei mai tineri pensionari
STATISTIC~ Pentru anul 2008, este estimat un numvr de 2,67 milioane persoane participante în sistem, iar în 2012, 3,55 milioane
persoane. Valoarea contribu£iilor va însuma 710 milioane lei, în
2008, [i 7,9 miliarde lei, în perioada 2008-2012. Din 1990 pânv în
2006, numvrul pensionarilor s-a dublat, de la 2,1 la 4,6 milioane,
numvrul contribuabililor s-a înjumvtv£it, de la 8 la 4,67 milioane,
iar vârsta medie realv a pensionarilor este de 55 de ani, România
având cea mai tânvrv popula£ie de pensionari din Europa.

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

Liderii PIN au surit
cu parauta

87

de euro pentru
trainingul unui
angajat

FONDURI Programul social
„Bani de liceu” a fost extins
i pentru elevii din anul de
completare, iar acetia îi
pot depune cererile pentru
ajutorul lunar de 180 de lei
pânu pe 1 octombrie, conform
Ministerului Educa¡iei, Cerceturii i Tineretului. Ajutorul
se acordu pe bazu de cerere,
formulatu de elevi, cu autorizarea reprezentan¡ilor legali,
la unitatea de învu¡umânt la
care acetia sunt înscrii.

Conform unui studiu realizat
\n perioada mai – august
2007, bugetul mediu de training per angajat, \n firmele din
Rom#nia, este de 87 de euro
pe an. C#t despre trainingul top managerilor, media
anual` este de 247 de euro.
Sursa: Business-Edu

Foto: Rompres

Programul „Bani
de liceu”, extins

CURAJ - Candida¼ii PIN la europarlamentare ¹i-au
testat, sâmbt, curajul, s`rind cu para[uta de la
4.000 de metri, pe aerodromul Strejnic, din Ploie[ti.
Curajo[ii s-au numit Cozmin Gu¹ (foto), Lavinia
Tandru ¹i al¼i 11 membri ai PIN. Au fost, îns, ¹i
candida¼i care au preferat s-¹i urmreasc de la sol

colegii. Liderul PIN a ratat aterizarea, în timp ce Lavinia Tandru s-a descurcat impecabil.
Deputatul Lavinia Tandru a declarat, ieri, într-o
conferin¼ de pres, c liderul forma¼iunii, Cozmin
Gu¹, s-a „autopropus” ¹i a fost validat ca ¹ef de
||||
campanie al partidului la euroalegeri.

INTERNA}IONAL

Luni, 17 septembrie 2007
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Tragedie aviatic`
\n Thailanda
babil c nu a avut o vizibilitate
bun a pistei”, a declarat Chiasak
Angkauwan, directorul general al
avia¼iei civile thailandeze, pentru
postul de televiziune TiTV.
Lista na¼ionalit¼ilor confirmate ale supravie¼uitorilor, întocmit de oficialii thailandezi de
la spitalul Bangkok Phuket, unde
au fost interna¼i rni¼ii, cuprinde opt britanici, doi australieni,
¹apte thailandezi, un irlandez ¹i
un iranian.
Potrivit oficialilor, printre ceilal¼i supravie¼uitori interna¼i în
spital se mai afl cet¼eni germani, israelieni ¹i italieni, de¹i
identit¼ile lor nu au fost confirmate înc.
Anca Petrache ||||

La Sarkozy
\n birou

Foto: Rompres

BANGKOK - Cel pu¼in 88 de persoane, printre care [i str`ini, au
murit într-un accident aviatic \n
Thailanda, ieri, c#nd un avion de
linie al unei companii low-cost
s-a prbu¹it pe aeroportul de pe
insula Phuket. Alte 42 de persoane aflate la bordul avionului au
fost rnite, potrivit viceguvernatorului Vorapot Rajsima.
Aparatul de zbor, de tipul
MD-80, care apar¼inea companiei low-cost thailandeze OneTwo-Go, venea de la Bangkok, cu
peste 130 de persoane la bord. La
impactul cu solul, acesta s-a rupt
\n dou`. „Avionul a cerut permisiunea s aterizeze, dar, din cauza vremii nefavorabile, a vântului
puternic ¹i a ploii, pilotul pro-

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

4.000

PARIS - Mii de oameni au stat,
ieri, la coad` pentru a respira aerul din biroul oficial al
pre[edintelui francez (foto), de
la Palatul Elysee, [i pentru a admira candelabrul sau priveli[tea
de la geamul [efului de stat, Nicolas Sarkozy.
|n ultimele trei zile, francezii
au avut ocazia s` p`trund` \n
\nc`peri pe care, p#n` acum, doar
[i le-au imaginat. Aproximativ
15.000 de astfel de locuri au fost
deschise marelui public, dintr-o
||||
ini]iativ` guvernamental`.

PUBLICITATE

Leasing auto: aprobare doar cu buletinul
Prin

MOTOR INVEST

de piese arheologice
restituite statului
Peru

Foto: Rompres

 Finan]are rapid`

La impactul cu solul, aparatul de zbor s-a rupt \n dou`
PUBLICITATE
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Universitatea Yale va restitui
statului Peru 4.000 de piese
arheologice care, la începutul
secolului al XX-lea, au fost
aduse în SUA din cetatea inca v
Machu Picchu de un arheolog
american.
Sursa: Mediafax
PUBLICITATE

 Promptitudine

La orice fel de venituri: aprobat

Ma[ini livrate \n maxim 5 zile

 1500 euro
Dac` ai acest avans, garant`m finan]area
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
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Abonamente
Orange pe net
SERVICIU Abona¡ii Orange
pot achizi¡iona noi abonamente prin serviciul Web
Shop, accesibil pe internet, care permite i plata
on-line a facturii lunare,
reîncurcarea cartelelor i
achizi¡ionarea de telefoane,
accesorii sau cartele preplutite. Solu¡ia utilizatu are la
bazu serviciile BRD - Groupe
Société Générale, iar partea
tehnicu pentru plata on-line
este furnizatu de GECAD
ePayment.

Firefox, peste 400
de milioane de
downloaduri

PRAG Browserul opensource Mozilla Firefox a
atins pragul de 400 de milioane de downloaduri, dup`
trei ani de la lansare, relev`
Realitatea.net. Aceast` cifr`
nu reprezint` \ns` num`rul
propriu-zis de utilizatori.
Chiar dac` nu se iau \n
calcul downloadurile e[uate,
mul]i useri au desc`rcat mai
multe copii ale browserului.
|n iulie 2006, Firefox ajunsese la 200 de milioane de
desc`rc`ri.

Microsoft \ndeamn`
la upgrade
ACTUALIZARE Microsoft
Corp \[i for]eaz` utilizatorii
de Windows Live [i MSN
Messenger s`-[i descarce
cele mai noi versiuni ale
acestor programe, deoarece
variantele actualizate includ
un update de securitate.
Astfel, cei care folosesc
versiunile 6.2, 7.0 sau 7.5 ale
MSN Messenger ori Windows
Live Messenger 8.0 vor fi
\ndruma]i la procesul de
upgrade, pentru a trece la
Windows Live Messenger 8.1.

{terge-]i
urmele
la serviciu!
La locul de munc` sunt mari [anse ca [eful s` [tie exact
cu ce te ocupi c#nd e[ti \n fa]a calculatorului. {i cum de
multe ori la serviciu este plictiseal`, mul]i \ncearc` s`-[i
omoare programul de lucru cu ajutorul internetului.
Revista „PC World“ v` dezv`luie c#teva modalit`]i de a
evita s` fi prins de [ef.
{IRETLICURI - Nu mai este nicio
surpriz` pentru nimeni faptul
c` istoricul paginilor vizitate pe
web sunt stocate de fiecare dat`
\n browser.
Cu ajutorul comenzilor potrivite, acestea pot fi [terse cu
u[urin]`, \ns` dac` PC-ul este
conectat la re]eaua companiei,
informa]iile pot fi foarte u[or
\nregistrate.
Mai mult, exist` un produs,
numit Locate care coreleaz`

IP-ul cu numele cu care v-a]i
logat la calculator, ceea ce
\nseamn` c` e[ti reperat foarte
u[or.

Intr` \n anonimat!
Cel mai simplu ar fi s` nu intri pe site-urile care nu au legatur` cu munca, dar cum internetul este foarte ademenitor [i
munca destul de plictisitoare \n
multe cazuri, este destul de greu
s` te ab]ii. |n acest caz, cea mai

Ascunde e-mailul
[i mess-ul!
Cum v` proteja]i inboxul [i
conversa]iile de pe mesageriile

instante? Exist` aplica]ii gratuite sau ieftine [i u[or de istalat,
care v` pot cripta e-mailurile
[i mesajele instante, precum
PGP Desktop. Dar pentru asta
trebuie ca interlocutorul s` foloseasc` acela[i tip de produs
pentru a v` cripta [i mesajele pe
care le primi]i. Criptarea ascunde con]inutul mesajelor, \ns`,
\n unele cazuri, afi[eaz` numele
participan]ilor, depinde de cum
au fost f`cute set`rile.
Mai ave]i la dispozi]ie software precum X-IM.PSST [i o
versiune gratuit` a PGP. De
asemenea, serviciul gratuit
Hushmail v` poate g`zdui conturile de e-mail criptate.
Otilia Cristea ||||

Google Maps n-are voie
pe str`zile din Canada
CONTRADIC}II - Dac` va fi lansat
\n Canada, Google Maps va \nc`lca
dreptul la intimitate asigurat de
legile statului, prin imaginile detaliate ale str`zilor [i persoanelor
surprinse \n ipostaze informale,
relev` BizCity.ro.
Google a introdus, \n luna
mai, imagini panoramice \n detaliu de la nivelul str`zii din nou`
ora[e din Statele Unite. |n Canada, astfel de fotografii vor trebui

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

1,5
miliarde
useri on-line
\n 2011

u[oar` metod` de a-]i [terge
urmele este conectarea la unul
sau mai multe servere proxy
anonime care s` v` ascund` originile, precum TheFreeCountry.
com. Mai sunt produsele de la
Anonymizer, anume Total Net
Shield [i Anonymous Surfing.
Acestea dou` cost` 100$,
respectiv 30$ [i v` pot ascunde
identitatea mai bine, dar nu pot
evita programele care capteaz`
activitatea desf`[urat` la calculator, \ns` nu l`sa]i urme pe
site-urile vizitate.

eliminate dac` pot fi recunoscute persoanele fotografiate, pentru a nu intra \n cotradic]ie cu
legisla]ia \n vigoare.
Reprezentan]ii companiei care de]ine cel mai puternic motor
de c`utare au g`sit solu]ia: au
propus ca imaginea unei persoane surprinse \n fotografie s` fie
eliminat`, la cerere, \ns` aceast`
m`sur` n-ar fi suficient` pentru a
||||
respecta legea canadian`.

Colegiul a postat un filmule] pe YouTube drept comunicat de pres`

Curs despre YouTube
la un colegiu din California
|n patru ani, num`rul total
al utilizatorilor on-line va
ajunge la 1,5 miliarde, ceea ce
\nseamn` 22% din popula]ia
lumii. La sf#r[itul anului
trecut, se \nt#lneau pe net \n
jur de 1,1 miliarde de utilizatori.
Surs`: BizCity.ro

PROGRAM~ - Elevii de la colegiul Pitzer vor avea la dispozi]ie,
\ncep#nd din aceast` toamn`, un
curs ce va avea obiectul de studiu
site-ul de video sharing YouTube,
relateaz` CHIP.ro.
|n clas` vor fi 35 de cursan]i,
\ns` majoritatea vor lucra on-line,
pentru a putea urm`ri filmule]e
[i pentru a posta comentarii.

Profesoara de studii media Alexandra Juhasz, autoarea cursului „|nv`]#nd despre YouTube”,
s-a declarat dezam`git` de con]inutul site-ului, \ns` urm`re[te
s` exploreze rolul celebrului site
||||
de video sharing.

Urm`ri]i filmule]ul pe
www.compact.info.ro

O imagine ca aceasta din New York nu poate fi permis` \n Canada

ECONOMIE
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3,35 LEI

Petromservice,
aproape de Petrom
INTEN}II Ac£ionarii Petromservice vor analiza
m#ine propunerea de restructurare i vânzare a firmei de servicii petroliere cvtre Petrom.
S`pt`m#na trecut`, compania Petrom a confirmat, prima dat` \n mod oficial, inten]ia de
a cump`ra Petromservice sau a unor activitv£i asigurate de firma de servicii petroliere.
Petromservice a fost înfiin£atv în 2002, prin
externalizarea unor servicii ale Petrom. Compania desfv oarv activitv£i de servicii petroliere,
precum i în domeniul construc£iilor i este controlatv de Asocia£ia Salaria£ilor Petrom. Petrom
a fost cumpvratv de la statul român de grupul
||||
austriac OMV, la sfâr itul lui 2004.

2,42 LEI

Foto: EVZ

Invazie
de birouri

Oferta de spa]ii de birouri din Bucure[ti
nu acoper` nici pe departe cererea mare
de pe pia]a imobiliar`. De aceea, \nchirierea acestor cl`diri aduce bani frumo[i
proprietarilor.
CONSTRUC}II - Capitala pare ne\nc`p`toare pentru
firmele care \[i doresc sedii impozante, amplasate
c#t mai central, care, de obicei, erau revendicate de
marile companii. Acum, to]i vor cl`diri de sticl`. Un
studiu realizat de ESOP arat` c` 75% dintre firmele
mici [i mijlocii care \[i duceau existen]a \n apartamente de bloc sau vile urm`resc mutarea sediilor \n
cl`diri mari de birouri, arat` The Money Channel.
Astfel se explic` cre[terea semnificat` a cererii pentru spa]ii de birouri.
Cum pre]ul cre[te odat` cu cererea mare, un
metru p`trat \ntr-o cl`dire cu toate facilit`]ile se
\nchiriaz` \n centrul Bucure[tiului cu 18-22 de euro.
Acelea[i tarife sunt percepute [i \n Budapesta sau
Praga. |n zonele semicentrale, pre]ul coboar` cu circa patru euro.
|n urm`torii ani, Bucure[tiul va fi \mp#nzit de al]i
400.000 de metri p`tra]i de spa]ii noi de birouri, astfel \nc#t, la sf#r[itul anului 2009, capitala va avea,
\n total, 1,7 milioane de metri p`tra]i de astfel de
spa]ii, \n condi]iile \n care Praga dispune de 1,4 milioane de metri p`tra]i. Noile construc]ii nu vor putea acoperi \ns` cererea mare. De aceea, speciali[tii
estimeaz` c` pre]urile vor cre[te cu p#n` la 15% \n
Otilia Cristea ||||
urm`torii ani.

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

Ilie N`stase, patron
de McDonald’s
AFACERI - Fostul tenismen
rom#n Ilie N`stase a preluat
\n franciz` trei restaurante
McDonald’s din Chi[in`u.
Acestea sunt singurele magazine sub acest brand din Rebublica Moldova, informeaz`
Antena 3.
„Cump`rarea acestor magazine este mai mult o investi]ie sentimental` pentru mine, \ntruc#t mama
mea este de acolo”, a precizat Ilie N`stase, f`r` a da
||||
detalii \n leg`tur` cu valoarea tranzac]iei.
PUBLICITATE
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4,88 LEI 1 franc elve]ian
1,31 LEI 1 dolar canadian
0,20 LEI 1 gram de aur

2,03 LEI
2,34 LEI
55,01 LEI
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1.026 lei
salariul mediu net

Comisia Na]ional` de Prognoz` [i-a revizuit \n cre[tere
estim`rile privind salariul mediu
net din acest an, la 1.026 lei,
iar anul viitor va ajunge la
1.160 de lei. Anul trecut,
c#[tigul mediu net a fost
de 866 de lei.
Sursa: Mediafax
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|nvins doar \n final`

ETAPA A 7-A
VINERI
Gloria Buz`u - Urziceni

Luni, 17 septembrie 2007

0-0

S^MB~T~
U Cluj
Park (14’), N. Jovanovici (31’)
O]elul
E. Jula (14’, 32’ - penalty),
Szekely (30’)
U. Craiova
Poli Timi[oara
Rusici (23’, 36’)
Poli Ia[i
B#lb` (27’),
Naidin (90+2’ - penalty)

-

Sunt pu]in
dezam`git,
dar am avut
o s`pt`m#n`
extraordinar`. Am
jucat tenis de calitate
[i a fost minunat
s` evoluez acas`

Gloria Bistri]a
2-2 (2-0)
Coroian (52’ - penalty, 90)
Dacia Mioveni
3-1 (3-0)
Vr`jitoarea (67’)

- UTA
0-1 (0-0)
Prepeli]` (51’ - autogol)
- FC Vaslui
2-1 (2-1)
- Ljubinkovici (27’ - penalty)
- Dinamo
2-5 (1-1)
- Adr. Cristea (3’), L. Goian (69’),
- D`nciulescu (71’, 77’, 83’)

Victor H`nescu

IERI
Farul - CFR Cluj
0-2 (0-1)
Fabbiani (34’, 55’)
Ceahl`ul - Pandurii
2-1 (1-1)
Forminte (38’), V. Frunz` (49’) - L. Mihai (15’)
Steaua - Rapid
0-0

7
7
7
7
7
7
6
6
6
7
7
7
7
7
6
7
7
7

5
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
1
1
1
0
1

2
3
2
2
2
3
2
1
1
0
0
2
1
2
1
1
3
0

0
0
1
1
1
1
1
2
2
4
4
3
4
4
4
5
4
6

12 – 5
13 – 7
14 – 8
13 – 8
15 – 12
10 – 9
4–2
11 – 7
9–6
9 – 10
10 – 12
9 – 10
9 – 12
6 – 10
3–9
3 – 14
9 – 13
6 – 11

17
15
14
14
14
12
11
10
10
9
9
8
7
5
4
4
3
3

(+8)
(+6)
(+5)
(+5)
(+2)
(+3)
(+2)
(+1)
(+1)
(-3)
(-3)
(-1)
(-5)
(-4)
(-5)
(-8)
(-9)
(-9)

Etapa viitoare, 21-23 septembrie: Pandurii – Farul, Urziceni
– Ceahl`ul, UTA – Steaua, Gloria Bistri]a – O]elul, Dacia Mioveni
– Poli Timi[oara, Dinamo – „U” Cluj, FC Vaslui – U. Craiova, Rapid
– Gloria Buz`u, CFR Cluj – Poli Ia[i.

Tenismenul rom#n prezint` publicului cupa rezervat` \nvinsului finalei BCR Open Rom#nia
Victor H`nescu a ratat, ieri, titlul la BCR Open Rom#nia,
fiind \nvins \n ultimul act, cu 6-4, 3-6, 2-6, de francezul
Gilles Simon. Pentru H`nescu, aceast` final` a fost prima
din cariera sa la profesioni[ti. Tot ieri, Monica Sele[ [i
Martina Navratilova au sus]inut o partid` demonstrativ`.
TENIS - Din 2001, c#nd Andrei Pavel c#[tiga turneul de
Masters de la Toronto, niciun
rom#n nu mai triumfase \ntr-un
turneu ATP.
Victor H`nescu a avut,
ieri, [ansa s` se \ncoroneze la
Bucure[ti, dar Gilles Simon
i-a r`pit bucuria primului ti-

DEMONSTRATIV Monica Sele[ [i Martina Navratilova (foto) au \ncheiat, asear`, spectacolul
tenisului la Arenele BNR, cu o partid` demonstrativ`. |nso]ite la intrarea pe teren de artificii,
cele dou` sportive, care au c#[tigat \mpreun`
220 de titluri la simplu (53 ale Monic`i) [i 183
la dublu (177 ale Martinei), au \nc#ntat publicul
bucure[tean prezent \n tribune. Monica Sele[, 33
de ani, a recunoscut, asear`, c` exist` posibilitatea s` revin` \n circuitul profesionist.

752.467 de dolari
pentru o minge
de baseball
RECORD O minge de baseball,
cu care jucutorul american Barry
Bonds a reuit su înscrie al
756-lea suu „home-run”, depuind astfel recordul all-time
de¡inut de Hank Aaron, a fost
vândutu la o licita¡ie pentru
suma de 752.467 de dolari. Licita¡ia pe internet, care a început

A murit Colin McRae
TRAGEDIE Cotidianul „The
Times” a notat, în edi¡ia on-line
de ieri, cu fostul campion mondial de raliuri Colin McRae a decedat, împreunu cu fiul suu de
cinci ani, Johnny, i cu alte douu
persoane, dupu ce elicopterul
pe care îl pilota s-a prubuit în
Sco¡ia. Colin McRae a fost primul
britanic care a câtigat Campionatul Mondial de raliuri, în 1995,
pe un Subaru. El a câtigat 25
de Mari Premii i a încheiat de
42 de ori pe podium în cursele
din cadrul CM de raliuri. S-a
retras din competi¡ie, dei avea
numai 39 de ani. Fostul campion
mondial avea un brevet de pilot
i se deplasa în mod regulat cu
elicopterul.

SMS NEWS ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLAB – Adrian Mutu a jucat, ieri, doar 58 de minute \n remiza Fiorentinei, scor 2-2, cu Atalanta Bergamo. Inter, f`r` Chivu, a c#[tigat,
2-0 cu Catania, dar r`m#ne a doua \n Italia, dup` AS Roma.
PREMIU - Elena Isinbaieva i Sanya Richards vor împur¡i un milion de
dolari dup` ce au c#[tigat toate cele [ase etape ale Golden League,
prima la s`ritura cu pr`jina, iar a doua \n proba de 400 de metri.

Foto: Rompres

BASCHET Na¡ionala masculinu
a României a ratat, sâmbutu,
calificarea în grupa A a Campionatului European, dupu ce a fost
învinsu, în deplasare, de reprezentativa similaru a Finlandei,
cu scorul de 111-61, în partida
retur a barajului de accedere în
prima grupu valoricu. În meciul
tur, România învinsese, la Târgu
Mure, pe 11 septembrie, cu scorul de 83-76. Ultima datu când
reprezentativa României a jucat
la acel nivel a fost la Campionatul European din 1987, când a
ocupat locul 12, retrogradând în
Divizia B valoricu.

în luna august, s-a încheiat
sâmbutu, pre¡ul ob¡inut depuind toate previziunile fucute de
specialitii în obiecte de colec¡ie. Matt Murphy, un tânur de 21
de ani, care de¡inea mingea, a
declarat cu i-a fost foarte greu
su o scoatu la licita¡ie, dar cu
l-ar fi costat mai scump dacu o
pustra.

Ciprian Voiculescu ||||

Au jucat legendele

PE SCURT ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umili]i de Finlanda

tlu din carier`. Dup` o semifinal` (jucat` s#mb`t`) \n care
a \nvins, \n dou` seturi, un alt
francez, Gael Monfils, Victor a
sperat s` ia titlul, mai ales c`
a c#[tigat primul set al finalei,
cu 6-4. Apoi, jocul lui Simon
a \nceput s` toace defensiva
rom#nului, care n-a mai reu[it

s` ]in` pasul cu francezul (locul
42 mondial). La finalul meciului, Firicel Tomai, omul care \l
antreneaz` pe H`nescu, punea
\nfr#ngerea pe seama oboselii
[i a unei probleme musculare
la piciorul drept, pe care tenismenul nostru le-a resim]it \n
timpul finalei. Victor H`nescu
termin` onorabil un turneu \n
care a jucat excep]ional, primind aplauzele publicului, 120
de puncte ATP, dar [i un cec de
30.000 de euro.

Grazie signore D`nciulescu!
VICTORIE - Zenga a debutat cu
un succes pe banca tehnic` a
lui Dinamo, 5-2 la Ia[i, dar cele
trei puncte poart` amprenta
clar` a lui Ionel D`nciulescu,
c`ruia italianul a avut de ce s`-i
mul]umeasc` (foto).
Atacantul „c#inilor” a reu[it
un hat-trick curat (71’, 77’,
83’), duc#nd scorul la 5-1. P#n`
atunci, Adrian Cristea (3’) [i Lucian Goian (69’) duseser` Dinamo \n avantaj de un gol, reu[ita
gazdelor apar]in#ndu-i, din ofsaid, lui B#lb` (27’). Pe final,

Îi felicit pe jucvtori
pentru modul în care au
evoluat, mai ales în repriza
a doua. Sunt fericit cv am
debutat cu aceastv victorie,
mai ales cv am întâlnit o
echipv bunv. La primul meci
pe banca lui Dinamo este
clar cv am avut emo£ii,
este normal
Walter Zenga

mul]i spectatorii au p`r`sit arena, mura]i de ploaie [i sup`ra]i
din cauza scorului.
Astfel, mul]i ie[eni n-au fost
martorii golului doi al lui Poli,
reu[it de Naidin (90+2’), dintr-un penalty u[or acordat. Debut cu o victorie concludent`,
m`car \n ceea ce prive[te scorul,
a lui Walter Zenga la Dinamo,
tehnicianului d#ndu-i o m#n`
de ajutor [i fo[tii s`i elevi de la
Steaua, Opri]a [i Bo[tin`, ambii
cu c#te o pas` decisiv` pentru
C.V. ||||
D`nciulescu.

POLI IA{I 2:5 DINAMO
LA PAUZ~: 1-1 STADION: „Emil Alexandrescu” SPECTATORI: 9.000
AU MARCAT: B#lb` (27’), Naidin (90+2’ - penalty) - Adr. Cristea (3’),
L. Goian (69’), D`nciulescu (71’, 77’, 83’)
POLI IA{I: Brune¡ - Onu¡, R. Ciobanu, Ad. Ilie - Buta (Pulimaru 71’),
Naidin, Cr. Munteanu, Sfârlea, Paruolo - R. Miclea (Silvuan 46’), Bâlbu
(Bakovici 74’). Antrenor: Ionu¡ Popa.
DINAMO: Romanovs - Galliquio, It. Radu, L. Goian, Izvoranu - Adr.
Cristea (Opri¡a 60’), Murguritescu, Ropotan, C. Munteanu (Botinu 67’)
- Dunciulescu (Fernandes 85’), Cl. Niculescu. Antrenor: Walter Zenga.
ARBITRU: Augustus Constantin

Foto: Mediafax

CFR CLUJ
Rapid
FC Vaslui
Urziceni
Poli Timioara
Gloria Bistri¡a
Steaua
Dinamo
Pandurii
Ceahluul
O¡elul
UTA
Poli Iai
Dacia Mioveni
Farul
Gloria Buzuu
„U” Cluj
U. Craiova

Foto: Mediafax

CLASAMENT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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F`r` gol \n derby
Steaua [i Rapid au remizat asear` \n Ghencea, scor 0-0,
un rezultat care permite lui CFR Cluj s` se instaleze pe
primul loc al campionatului. |naintea partidei s-au
\nregistrat incidente, at#t \n afara, c#t [i \n interiorul
stadionului.

S-a remarcat Zapata
Actul secund n-a f`cut nicio
galerie s` exulte, chiar dac`
Hagi a for]at cu doi atacan]i,
Surdu [i Victora[ Iacob. Mai
mult, Steaua \i poate mul]umi
lui Zapata, portarul columbian

salv#nd alte c#teva [uturi bune
ale giule[tenilor. Finalul a adus
o remiz` alb`, care urc` Rapidul
pe locul doi, la dou` puncte de
liderul Ligii I, CFR Cluj. Miercuri [i joi, Steaua [i Rapid las`
orgoliile interne deoparte, ele
evolu#nd \n Liga Campionilor,
respectiv Cupa UEFA.
Ciprian Voiculescu ||||

FANI Aproximativ 1.300 de fani
rapidi ti au avut locuri rezervate la peluza a doua i au fost
înconjura£i de plase de fiecare
parte, dar i deasupra. |nainte
de \nceperea meciului, fanii
au rupt plasele, fiind necesarv
interven£ia jandarmilor, care au
folosit gaze lacrimogene pentru
restabilirea ordinii. |n afara
arenei, steli[tii [i rapidi[tii s-au
\nfruntat pe str`zi, pe numele
a trei dintre ultra[i \ntocmindu-se dosare penale.

STEAUA 0:0 RAPID
STADION: „Steaua” SPECTATORI: 21.000
STEAUA: Zapata – Golanski, D. Goian, Rada, P. Marin – Nicoli]`,
Ov. Petre (73’), Lovin, N. Dic` - Neaga (Surdu 46’), Zaharia (V. Iacob
61’). Antrenor: Gheorghe Hagi
RAPID: Coman – S`punaru, Maftei, M. Constantin, Bozovici –
Grigorie (Herea 67’), N. Grigore (Buga 79’), E. Dic` (M`ld`r`[anu 56’)
- Cesinha, Mazilu, Burdujan.
Antrenor: Cristiano Bergodi.
ARBITRU: Alexandru Deaconu

Ferrari a luat titlul la constructori

Foto: Rompres

FORMULA 1 - Weekend excelent pentru scuderia Ferrari, care a c#[tigat titlul mondial la
constructori, dup` rezultatele de ieri, c#nd a
reu[it dubla \n Marele Premiu al Belgiei, disputat la Spa-Francorchamps. Kimi Raikkonen (foto) a condus cursa de la un cap`t la
altul, pe locul secund \ncheind coechipierul
s`u, Felipe Massa. Podiumul a fost completat
de campionul en-titre Fernando Alonso. |n
clasamentul pilo]ilor, prima pozi]ie r`m#ne a
lui Lewis Hamilton (97 de puncte), urmat de
Alonso (95 de puncte), locul trei fiind ocupat
de Raikkonen (84 de puncte).
Cu trei etape înainte de sfâr¹itul sezonului, Ferrari a acumulat 161 de puncte ¹i nu
mai poate fi ajuns de echipa BMW-Sauber,
care are 90 de puncte. Scuderia a devenit
campioan, pentru a 15-a oar`, profit#nd de
decizia Federa]iei Interna]ionale de Automobilism, care a retras toate punctele ob¼inute
de McLaren-Mercedes în acest an, în urma
||||
scandalului de spionaj din Formula 1.
PUBLICITATE

PUBLICITATE

Foto: Rompres

LIGA I - Ambi]ii mari, reu[ite
pu]ine, asear`, \n primul derby
al campionatului, \ntre Steaua [i
Rapid. Prima ocazie a apar]inut
oaspe]ilor, dar [utul lui Burdujan (12’) a fost parat de Zapata. Steaua a replicat printr-o
ac]iune legat`, la cap`tul c`reia,
Nicolae Dic` l-a pus la \ncercare
pe Coman cu o lovitur` de cap
(‘19). Repriza s-a \ncheiat egal,
0-0, Cesinha, pentru Rapid, [i
Nicoli]`, pentru Steaua, irosind
ocazii bune.

Au rupt plasele

Secven]` de dans surprins` asear` \n partida din Ghencea
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BLITZ |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Jamie Foxx,

J. Lo, în deschidere la Spice Girls
Cânturea¡a latino JENNIFER LOPEZ va sus¡ine un recital în deschiderea concertelor pe care forma¡ia Spice Girls le va avea în cadrul
turneului din America, informeazu EntertainmentWise.com. Solista
va avea prima apari¡ie în deschiderea trupei britanice, la Los
Angeles, pe 7 decembrie. Prietenia cu Victoria Beckham a determinat-o pe Jennifer su accepte propunerea de a cânta pentru Spice
Girls. „Chiar i înainte de a fi prietene, Posh era preferata mea”, a
declarat Lopez. Una dintre cele mai de succes trupe ale showbizului interna¡ional, Spice Girls s-au despur¡it în urmu cu ase ani.

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

DISTINC}IE Actorul i muzicianul
Jamie Foxx, câ tigvtor al unui
premiu Oscar, a primit, sâmbvtv, o stea pe bulevardul Walk of
Fame, din Hollywood, informeazv BBC News Online. Foxx, în
vârstv de 39 de ani, a declarat cv
„aceasta este una dintre cele mai
minunate zile” din via£a sa. De
asemenea, el a adus un omagiu
bunicii sale, cea care l-a crescut.
Într-un interviu acordat dupv
ceremonia de la Walk of Fame,
Foxx a svrit în apvrarea cântvre£ei Britney Spears, al cvrei recent
recital de la MTV Video Music
Awards a fost intens criticat.
Jamie Foxx a primit steaua pe
Walk of Fame cu douv svptvmâni
înainte de lansarea celui mai nou
||||
film al svu, „The Kingdom”.

Alina

Sencovici,
noua
achizi]ie
a postului
Kanal D

{anse duble de câtig
cu „Libertatea pentru femei”
Revista „LIBERTATEA PENTRU FEMEI” face din ce în
ce mai multe surprize plucute. Concursul cu premii
instant merge mai departe, iar, în numurul de ast`zi,
se dubleaz` premiile, pentru ca tu su ai mai multe
anse de câtig. Citete revista, ruzuiete tichetul i
vezi dacu ai câtigat. Dacu nu ai descoperit câtigurile
instant, adunu tichetele i trimite-le într-un plic.




Serialul „Roma”, sezon nou
Cel de-al doilea sezon al serialului „ROMA” va fi
difuzat la HBO începând din 5 octombrie. Noua serie
va prezenta evenimentele care precedu sfâritul lui
Caius Iulius Caesar (Cezar). Vom fi martorii unei lupte
violente pentru de¡inerea puterii i pentru controlul
imperiului. „Roma” este una dintre cele mai costisitoare produc]ii TV ale tuturor timpurilor.


Helen Mirren va juca
într-un film despre familia sa

Leonardo DiCaprio,
în rolul unui rege irlandez
LEONARDO DICAPRIO va apurea în filmul istoric de
aventuri „Freedom Within the Heart”, în care va juca
rolul legendarului rege al Irlandei Brian Boru, devenit simbol al rezisten¡ei irlandeze în fa¡a amenin¡urii
vikingilor, în secolul al XI-lea, informeazu allocine.
fr. În film, aluturi de DiCaprio, va apurea fostul fotbalist englez convertit în actor Vinnie Jones.


Noapte ruseasc` la Bucure[ti
|n urma succesului ob]inut cu spectacolul „Cazacii Zbur`tori”, din
luna noiembrie 2006, Compania Russian Cossacks, \mpreun` cu
Asocia]ia Viitorului European al Rom#niei, ne propun pentru
1 octombrie 2007, la Teatrul Na]ional Bucure[ti, un spectacol muzical grandios, care va readuce \n aten]ie cultura rus`. Evenimentul, intitulat „NOAPTE RUSEASC~”, va excela printr-o montare de
excep]ie, cu muzic` [i costume tradi]ionale cazace.

ÎNTREVEDERE - Madonna s-a întâlnit, sâmbt, cu pre¹edintele Israelului, Shimon Peres, informeaz BreakingNews.iol.ie. Aflat în Israel
pentru a participa la o conferin¼ despre Cabala, vedeta a fost vzut
intrând în re¹edin¼a pre¹edintelui Peres, din Ierusalim, împreun cu
so¼ul ei, Guy Ritchie. Madonna studiaz Cabala din 1997, ¹i-a luat nuIulia Roman ||||
mele evereiesc Esther ¹i respect ritualurile iudaice.

Echip` nou`
de [tiri
la Kanal D
GRIL~ - Cu o
echip` nou`, de
patru ori mai
mare dec#t p#n`
acum, [tirile Kanal D vor c`p`ta
identitate pe
pia]a media
rom#neasc`.
{tirile de diminea]` vor cuprinde dou` jurnale, de
la 7.30 [i 8.30, care vor
fi difuzate \n cadrul
emisiunii matinale,
D-Diminea]`, de luni
p#n` vineri. Acestea
vor fi prezentate de
Alina Sencovici [i
se vor adresa celor care vor s` fie

Organizatorii concertului pe care trupa PET SHOP BOYS \l va
sus]ine, \n aceast` toamn`, la Bucure[ti, au anun]at schimbarea
locului de desf`[urare al acestui eveniment. Ini]ial programat s` se
desf`[oare la Arenele Romane, spectacolul va avea loc la Sala Palatului. |ns`, data, 19 octombrie, [i ora, 19.30, r`m#n neschimbate.



Madonna, în vizitu
la Shimon Peres

|n aceast` toamn`, echipa [tirilor de la Kanal
D are o nou` formul`. Una din surprizele
noului sezon o reprezint` apari]ia la pupitrul
[tirilor matinale a Alinei Sencovici.

Pet Shop Boys vor c#nta la Sala Palatului

Actri¡a britanicu HELEN MIRREN, câtigutoare a unui premiu Oscar,
va juca într-un film care prezintu povestea bunicului suu, un
aristocrat ¡arist care a fugit în Marea Britanie în timpul revolu¡iei bolevice, informeazu hellomagazine.com. Dei s-a nuscut la
Londra, Helen Mirren, are origini ruseti, iar numele suu real este
Ilyena Vasilievna Mironov.

Foto: Mediafax

stea pe
Walk of Fame

TOP 10 MUZICAL

informa]i \nc` de la primele
ore ale dimine]ii. Aceste jurnale vor cuprinde [tiri de ultim`
or`, date despre vreme, business, utilitare, divertisment,
oferte pentru timpul liber. Reporterii Kanal D, at#t cei din
Bucure[ti, c#t [i cei din ]ar`,
vor fi prezen]i \n toate punctele importante din Rom#nia.
|n ceea ce prive[te [tirile de
la 18.30, acestea vor fi prezentate de Dana R`zboiu, de luni
p#n` vineri, iar s#mb`t` [i duminic`, de George Dumitrescu.
Nout`]i de pe scena politic`,
evenimente, economie, [tiri
externe - toate se vor reg`si
\n programele de [tiri de
la Kanal D, din aceast`
Laura Dud`u ||||
toamn`.

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Rihanna – Shut Up And Drive
Frumoasa Rihanna a plecat acasu cu douu trofee de la MTV Video Music Awards!
 Mika – Relax, Take It Easy
Pe www.mikasounds.com vei putea urmuri making of-ul noului videoclip al solistului.
 Fergie – Big Girls Don't Cry
Fergie a lipsit de la VMA: era în Israel, concertând cu The Black Eyed Peas.
 Andreea B. – Prinde-mv, aprinde-mv
Andreea B., uor, uor, câtigu succesul de altu datu!
 Maroon 5 – Wake Up Call
Turneul mondial „It Won't Be Soon Before Long” începe pe 29 septembrie.
Andreea Bvnicv – Rendez-vous
„Fanii mei vor decide care va fi single-ul meu în aceastu toamnu”, a spus Andreea.
 Morandi – Afrika
„Noul LP Morandi va cuprinde în jur de 15 piese originale”, ne-a dezvuluit Randi.
 Sunrise Avenue – Fairytale Gone Bad
Sunrise Avenue îi încep primul turneu european în octombrie!
¡ James Blunt – 1973
James Blunt i Paris Hilton au cântat împreunu la o petrecere privatu.
¢ Nelly Furtado – Do It
Artistul anului: Nelly a vândut pânu acum 6,1 milioane de exemplare din „Loose”!
Top realizat de

Rihanna
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Au promis
c` vor reveni!

Black Eyed Peas au f`cut
s` danseze miile de tineri

Trupa americanv Black Eyed Peas a concertat, sâmbvtv,
pe Arenele Romane. Evenimentul a f`cut parte din turneul
mondial „Black, Blue & You Tour”. Celor patru cântvre£i
le-a plvcut atât de mult Bucure tiul, încât au promis cv vor
reveni pentru un nou concert.

Fotografii: Pleon Gra´ti

EVENIMENT - Trupa ¹i stafful
concertului organizat de Pepsi
au ajuns la Bucure¹ti cu o sear
înainte, vineri. Will.i.am, Apl.
de.ap, Taboo ¹i Fergie ¹i-au început vizita prin Bucure¹ti, la
doar trei ore dup ce-au coborât din avion, cu o petrecere în
Bamboo. Bie¼ii au fost atât de
impresiona¼i de românce încât,
la conferin¼a de pres ¹i pe scen, au subliniat c aici sunt cele
mai frumoase fete din lume ¹i c
le-ar lua cu ei acas. Cei patru au
primit, în România, un disc de
platin pentru albumul „Monkey
Business”, iar Fergie, separat, a
mai primit unul pentru albumul
ei solo, „The Dutchess”.
Concertul a debutat cu un
open-up al trupei Simplu, care
a reu¹it s aprind publicul cu
melodia „Oficial îmi este bine!”.
Audien¼a, format din aproximativ 7.000 de oameni, a „luat
foc” o or mai târziu, când pe
scen au urcat Black Eyed Peas.
Will.i.am, fondatorul trupei, a

Fanii, pe scenu
cu idolii
SPECIAL În ultima parte
a concertului, arti tii i-au
chemat alvturi de ei pe
scenv, pe cei cinci câ tigvtori
ai promo£iei „Urcv pe scenv
cu Black Eyed Peas”. Dintre
ace tia, Cvtvlina Ciobanu, o
bucure teancv de 17 ani, a fost
cea care a interpretat, alvturi
de trupv, piesa „More”, ceilal£i
patru doar dansând.
PUBLICITATE

PUBLICITATE

dorit s` dedice doamnelor piesa „My Humps”. Fiecare dintre
membrii trupei au fost pu¹i, pe
rând, în valoare: Will.i.am a
cântat dou piese de pe albumul solo pe care-l va lansa; Apl.
de.ap, care este filipinez, a cântat o pies în limba sa matern;
Fergie a interpretat câteva piese
de pe „The Duchess”, dar ¹i o
bucat din piesa „Sweet child o’
mine”, a trupei Guns N’ Roses.
Fergie, solista trupei, a fcut
senza¼ie pe scen. Extrem de
energic, ea a cântat ¹i dansat
încontinuu, fr s dea semne
de oboseal. La conferin¼a de
pres declarase c a vrut s se
fac gimnast datorit Nadiei
Comneci ¹i c ar fi vrut chiar
s ia lec¼ii de la campioan. Pe
scen, cântrea¼a a ¼inut s-¹i
demonstreze condi¼ia fizic
de invidiat, executând, de mai
multe ori, roata într-o mân, în
timp ce, în cealalt ¼inea microfonul ¹i cânta.
Dana Lascu ||||
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CONCERT &
PARTY

FILME

„Rotterdam Philharmonic
Orchestra”
Dirijor: Valery Gergiev
19.30

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

20.00

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

20.00

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

21.00

21.00

21.00

SUA, dramu, 2006
Regia: Emilio Estevez
Cu: Anthony Hopkins, Helen Hunt
15.15

SUA, comedie, 2007
Regia: Garry Marshall
Cu: Jane Fonda, Lindsay Lohan,
Felicity Hu¬man

20.00
Movieplex
CinemaPro

14.00, 16.30,
19.00, 21.30
13.00, 17.45, 20.00, 22.15
14.00, 16.30, 19.00, 21.30

21.00

21.00

SUA, horror, 2007
Regia: Mikael Hafström
Cu: John Cusack, Samuel L.
Jackson, Mary McCormack
Hollywood Multiplex
17.15, 19.45
Movieplex
14.45, 19.15, 21.45

CEI PATRU FANTASTICI:
ASCENSIUNEA LUI SILVER
SURFER

Oldies Party

SUA-Germania, ac¡iune, 2007
Regia: Tim Story
Cu: Ioan Gru¬udd, Jessica Alba,
Chris Evans

Oldies Club
Calea Mo¹ilor nr. 91
Telefon: 0723.666.551

Cityplex

Party pentru cei rumai
pe-acasu
El Comandante
Str. Sfântul Ttefan nr. 13
Telefon: 0728.555043

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

21.00

21.00

Glendale Studio

18.00, 20.30

CU TOKII LA SURF!

Avanpremier
Hollywood Multiplex

19.45

DEMON PE DOU ROKI

VooDoo People's Night
Revenge
Str. Telari nr. 9-11
Telefon: 0722.331.226

Rusia, fantastic, 2006
Regia: Nikolai Lebedev
Cu: Oksana Akinina, Aleksandr
Domogarov

SUA, anima¡ie, 2007
Regia: Chris Buck, Ash Brannon
Voci: Shia LaBeouf, Je¬ Bridges

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

19.30, 21.30

CLANUL LUPILOR
21.00

20.30

SUA, ac¡iune, 2007
Regia: Mark Steven Johnson
Cu: Nicolas Cage, Peter Fonda,
Eva Mendes
Festival

PUBLICITATE

Hollywood Multiplex
Movieplex

13.00, 20.30
18.15, 20.00

F R REZERV RI,
F R REKINERI
SUA, comedie, 2007
Regia: Scott Hicks
Cu: Catherine Zeta-Jones, Aaron
Eckhart
Avanpremier
Hollywood Multiplex
Movieplex

22.00
20.30

HAIRSPRAY – INTRIGI
DE CULISE

Hollywood Multiplex
Movieplex

13.45
16.00

HARRY POTTER
II ORDINUL PHOENIX

OMUL CU GÂNDACII
SUA, dramu, 2006
Regia: William Friedkin
Cu: Ashley Judd, Michael Shannon,
Harry Connick Jr.
Premier
Hollywood Multiplex
18.00, 21.45
Movieplex
14.30, 18.30, 20.30

14.30, 17.00, 19.30

Norvegia-Islanda,
comedie, 2006
Regia: Jens Lien
Cu: Trond Fausa Aurvaag,
Petronella Barker, Per Schaaning
15.00, 17.15

ORA DE VÂRF 3

Premier
Hollywood Multiplex
14.15, 16.15,
18.30, 20.45, 22.45
Movieplex
12.45, 14.30, 16.30,
18.30, 20.30, 22.30
Cinema Patria
11.00, 13.15, 15.30,
17.45, 20.00

ORAIUL IUBIRII
Coproduc¡ie, romantic, 2006
Regia: Olivier Assayas,
Frédéric Auburtin
Cu: Nick Nolte, Willem Dafoe,
Natalie Portman
20.30

PARFUMUL: POVESTEA
UNEI CRIME
Coproduc¡ie, dramu, 2006
Regia: Tom Tykwer
Cu: Ben Whishaw, Dustin Ho¬man,
Rachel Hurd-Wood
13.00, 16.00, 19.00

PLOAIE DE VAR
SUA, dramu, 2007
Regia: Antonio Banderas
Cu: Raul Arevalo, Alberto Amarilla
Hollywood Multiplex
Movieplex

19.15
12.45, 17.15

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

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

22.30
18.15, 22.30

SUA, anima¡ie, 2007
Regia: David Silverman
Voci: Dan Castellaneta, Nancy
Cartwright
Hollywood Multiplex
15.45
Gloria
13.00, 15.00, 17.00, 19.00

Avanpremier
Hollywood Multiplex
Movieplex
Cityplex

22.30
21.30
20.30

THE GRUDGE 2: CAPCANA
SUA, horror, 2006
Regia: Takashi Shimizu
Cu: Arielle Kebbel, Amber Tamblyn
Hollywood Multiplex
Movieplex

22.45
16.30, 22.30

ULTIMATUMUL LUI BOURNE
SUA, ac¡iune, 2007
Regia: Paul Greengrass
Cu: Matt Damon, Paddy Considine,
Julia Stiles
Hollywood Multiplex

16.15, 18.45,
21.15
15.00, 19.30, 21.45

Movieplex

V DECLAR SOK II… SOKIE?

SUA, comedie, 2007
Regia: Brett Ratner
Cu: Jackie Chan, Chris Tucker

Europa

Hollywood Multiplex
14.45, 17.00
Movieplex
13.45, 16.00
Cityplex
13.15, 15.30
Corso 11.00, 13.00, 15.00, 17.15, 19.30

SUSPICIUNEA

Hollywood Multiplex 14.00, 16.45, 19.45
Movieplex
13.00, 16.45

Cinema E-Uranus

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

SUA, thriller, 2007
Regia: D. J. Caruso
Cu: Shia LaBeouf, Carrie-Anne
Moss, David Morse

SUA, aventuri, 2007
Regia: David Yates
Cu: Daniel Radcli¬e, Emma
Watson, Rupert Grint

Cityplex

SUA, anima¡ie, 2007
Regia: Brad Bird
Voci: Virgil Ian¡u, Horia Brenciu,
Alexandru Arinel

SIMPSONII - FILMUL

SUA, comedie, 2007
Regia: Adam Shankman
Cu: John Travolta, Nicole Blonsky

OMUL-PROBLEM

CAMERA 1408

Lounge Urban
Grdina E-Uranus
Str. Uranus nr. 144
Telefon: 313.45.27

13.30

Premier
Hollywood Multiplex

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

ACUM SUNT 13
SUA, ac¡iune, 2007
Regia: Steven Soderbergh
Cu: Brad Pitt, George Clooney, Matt
Damon

BUNICA-I IEFA

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

12.45, 15.15,
17.45, 20.15
Movieplex
11.15, 13.30, 15.15,
17.30, 19.45, 22.00
Cityplex
13.00, 15.15,
17.30, 19.45, 22.00
Scala 10.00, 12.30, 15.00, 17.30, 20.00
Studio
10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00

Movieplex

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

Premier
Hollywood Multiplex

BOBBY

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

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

Hollywood Multiplex

RATATOUILLE (DUBLAT)

România, dramu, 2007
Regia: Cristina Ionescu
Cu: Drago Bucur, Anca Florea

4 LUNI, 3 S PT MÂNI
II 2 ZILE

MUZIC CLASIC

Sala Palatului

DUP EA
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15.00, 17.30,
20.00, 22.15
13.00, 15.15,
17.30, 19.45, 22.00
17.45, 20.00, 22.15

SUA, comedie, 2007
Regia: Dennis Dugan
Cu: Adam Sandler, Kevin James
Hollywood Multiplex
Movieplex
Cityplex

14.30, 17.00,
19.30, 22.00
15.00, 17.15, 19.30, 21.45
13.45, 16.00, 18.15, 22.30

TEATRU

La Editura Nemira a ap`rut de cur#nd romanul „Alchimia
dorin]ei”, al celebrului jurnalist [i eseist Tarun J. Tejpal.
Cartea prezint` povestea de dragoste dintre un tânur
indian (naratorul cur¡ii) i musulmanca Fizz, pe care o
cunoa[te la Chandigarh, un ora[ universitar din nordul
Indiei. Atunci când cei doi mo[tenesc o cas` la poalele
mun]ilor Himalaya, g`sesc într-unul din pere]ii acesteia
un cuf`r ce con]ine jurnalele intime ale lui Catherine,
o american` exilat` în India. Fascinat de confesiunile erotice ale acestei stranii amazoane, naratorul se
îndr`goste[te de fantoma diabolicei Catherine.
Bd. Unirii nr. 15
Telefon: 201.09.00
Ultima zi - 20 octombrie

Bd. Dacia nr. 12
Telefon: 212.58.46

Expozi¡ie de desene i gravuri
„Descoperirea peisajului.
Începuturile modernitu¡ii
româneti”

„Tosca”
De: Giacomo Puccini
Regia: Ognian Draganov
Scenografia: Dumitru Popescu
Cânture¡i: Nadia Michael, Carmen
Gurban, Veronica Fizean

De: Itefan Peca
Regia: Ana Murgineanu
Cu: Isabela Neam¡u, Cosmin Selei,
Daniel Popa
20.00

EVENIMENTE
APARI}IE NOU~ DE CARTE
„Alchimia dorin]ei”
De Tarun J. Tejpal
Editura Nemira
Pre]: 36,90 lei

Expozi¡ie de costume de la 1850
i pânu astuzi
„Retro”
De Adina Nanu
Centrul Cultural Metropolitan Pentru
Tineret
Bd. Poligrafiei nr. 4
Telefon: 0724.226.447
Ultima zi – 27 noiembrie

Expozi¡ie de picturu
De Mihai Potcoavu
Institutul Irecson
Calea Victoriei nr. 2
Telefon: 314.18.90
Expozi¼ie permanent

Galeria Senso

PUBLICITATE

„Avenida populista”
De Emil Mladin
Invita¡i: Mircea Ghi¡ulescu, Ioan
Cristescu, Horia G#rbea
Editura Muzeul Literaturii Române
Muzeul Na¼ional al Literaturii Române
Sala Rotond
15.00

PUBLICITATE
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Centrul Cultural al M.I.R.A
Foaierul Nicolae Grigorescu
Str. Mihai Vod nr. 17
Telefon: 314.62.19

17.00

Dezleg`rile Sudoku din edi]ia
de vineri

LANSARE DE CARTE

Expozi¡ie interna¡ionalu de artu
femininu contemporanu
„Poduri europene-tradi¡ie i
continuitate”

VERNISAJ
Picturu
„Peisaj lugojan”
De Gheorghe Vucuru

ZIDAR-COCS-VOAL-SIROPACCENTUARE-R-EROIC-PC-CC-TINUTT-OVE-AGREGA-LODENE-SEC-IRITECARO-RUTA-TELAL-EMANCIPARE

Galeria 115
Str. Mihai Eminescu nr. 115
Telefon: 210.19.69

Galeria Galateea
Calea Victoriei nr. 132
Telefon: 659.38.14
Ultima zi - 19 septembrie

Opera Na¼ional din Bucure¹ti
18.00
Bd. Mihail Koglniceanu nr. 70-72
Telefon: 313.18.57

Rezolvarea rebusului
din num`rul trecut

Expozi¡ie de artu digitalu
„Art: PartTwo”

EXPOZI}II
Expozi¡ie de picturu
De Anca Diaconu

REDAC}IE

OPER

Muzeul Na¼ional de Art
Calea Victoriei nr. 49-53
Telefon: 313.30.30
Ultima zi - 4 noiembrie

THE SUNSHINE PLAY

Teatrul Luni de la Green Hours
Telefon: 0788.452.485
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TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

21.50 Neveste disperate

23.15 Prison Break

17.00

11.00 Sunutate pentru to¡i! (r)
11.30 Grudini de vis
12.00 Teleenciclopedia (r)
13.00 Casa magicianului (s, Anglia/
Canada)
13.30 Bali
14.00 Jurnalul TVR
15.30 Krónika
17.00 Misterele din Sankt
Petersburg (s)
18.00 Un european ca mine (r)
18.30 Expedi¡ie în Borneo
19.00 Jurnalul TVR
20.20 Forsyte Saga (s, Anglia)
21.20 Reflector (s)
21.50 Neveste disperate (s, SUA)
22.45 Jurnalul TVR
23.20 Nocturne (r)
0.15 Curarea Împuru¡iei (r)
0.45 Pelerin (r)
1.15 Un european ca mine (r)
1.45 Jurnalul TVR (r)

TVR 2
10.00 Verdict crimu (s, SUA) 10.50
Divertisment 11.35 Noi începuturi
12.35 Aten¡ie, se cântu! 13.30
Hollywood: Necenzurat (r) 14.30
Autocritica (r) 15.00 Împreunu
în Europa! 16.00 Jurnalul Euronews pentru România (r) 16.20
Celebritu¡ile timpului tuu 16.30
Autostrada TVR 18.00 Jurnal
Regional 18.30 Fotbal Liga 2, Etapa
5: FC Na¡ional- FCM Bacuu 20.35
Dincolo de hartu 21.30 Ora de
tiri 22.30 Romy i Michele: anii
tinere¡ii (comedie, SUA)
PUBLICITATE

10.00 La Bloc (r)
10.30 Jugaru Shukaru (r)
11.00 Zâmbi¡i, vu rog (r)
11.15 Caravana „Dansez pentru
tine” (r)
11.30 Emmerdale - Afaceri de
familie (s, Anglia)
12.00 Tânur i nelinitit (s, SUA) (r)
13.00 Itirile PRO TV
13.45 Rebel în California (s, SUA) (r)
14.45 Om surac, om bogat (s,
România) (r)
16.00 Tânur i nelinitit (s, SUA)
17.00 Itirile PRO TV
17.45 Via¡a sub presiune (s, SUA)
18.50 Itirile sportive
19.00 Itirile PRO TV
20.30 Mamu la 16 ani (dramu, SUA)
22.30 Itirile PRO TV
23.15 Prison Break (s, SUA)
0.15 Supernatural - Aventuri în
lumea întunericului (s, SUA)

ACAS~
9.00 Cupuni cu zahur (s, Portugalia) 10.15 Uzurpatoarea (s,
Mexic) 12.30 Împotriva destinului
(s, Mexic) 13.30 Mama vitregu (s,
Mexic) 15.30 Iubiri (s, Columbia)
16.30 Vuduva Blanco (s, SUA) 17.30
Povetiri adevurate 18.30 Ruzboiul
sexelor (s) 19.20 Vremea de acasu
19.30 Tequila cu suflet de femeie
(s, Mexic) 20.30 Clona (s, Brazilia)
22.30 Povetiri de noapte 23.00
Montecristo (s, Argentina) 0.00
Ruzboiul sexelor (r) 0.45 Povetiri
adevurate (r)

9595 - Te \nva]`
ce s` faci!

5.30 7 zile (r)
6.00 În gura presei
7.00 Diminea¡a devreme
9.00 În gura presei (r)
10.00 Xena, prin¡esa ruzboinicu
(s, SUA); Cu: Lucy Lawless,
Renee O' Connor, Hudson
Leick
12.00 Lege i ordine: Brigada
specialu (s, SUA)
13.00 Observator
13.45 Cavalerii Texasului (western,
SUA) (r)
16.00 Observator
17.00 9595 – Te \nva]` ce s` faci!
19.00 Observator
20.30 Test de fidelitate
22.30 Observator
23.30 Inimi furate (comedie, SUA);
Cu: Denis Leary, Sandra
Bullock, Shaun R. Clarke
1.30 Concurs interactiv
2.30 Observator (r)

HALLMARK
8.00 Dinastia: În culisele serialului
(dramu, SUA/Australia) 10.00 Amy
(s, SUA) 11.00 Fiicele lui McLeod
(s, Australia) 12.00 Domnul muzicu
(comedie, SUA) 14.00 Amy (s, SUA)
15.00 Dinastia: În culisele serialului
(dramu, SUA/Australia) 17.00 Fiicele
lui McLeod (s, Australia) 18.00
Locuri ascunse 20.00 Lege i
ordine: Inten¡ii criminale (s, SUA)
21.00 Medium (s, SUA) 22.00 Lege
i ordine: Brigada specialu (s,
SUA) 23.00 Lege i ordine: Inten¡ii
criminale (s, SUA)

www.compact.info.ro

KANAL D

PRIMA

HBO

\n Beverly
19.30 Peripe]ii
Hills

16.30

22.50 Marele Raid

7.00 D-Diminea¡a
10.15 Pierdut în Calcuta (romantic,
India); Cu: Anil Kapoor, Rani
Mukherjee
12.15 Bulevard (r)
13.30 Triunghiul amoros (romantic,
SUA); Cu: Andrew McCarthy,
Isabel Rose
15.30 Prizonierii (comedie, SUA);
Cu: David E. Baisley, Vic Chao
17.30 Intrigi la modu (s, SUA);
Cu: Robert Buckley, Nicole
Pulliam
18.30 D-Itiri
19.30 Peripe£ii în Beverly Hills
(comedie, SUA); Cu: Nick
Nolte, Bette Midler
21.30 Vacan¡a Mare (s)
22.30 Alesul diavolului (dramu,
SUA); Cu: Martin Donovan,
Edward Furlong
0.30 Playboy – Cancun (s)
1.15 Intrigi la modu (s) (r)

SPORT.RO
7.00 Boxbuster (exploziv) 8.00
NASCAR (premier`) 9.00 Pariu cu
frica, ep. 7 10.00 Special 11.00
Fotbal Liga 2: Rm. V#lcea - FC
Bihor 13.00 Fotbal Liga 2: Dun`rea
Gala]i - CS Otopeni 15.00 Special
16.30 Rulmentul Bra[ov - Roman
(premier`) 18.00 {tirile Sport.ro
19.00 Special: Steaua – Rapid 20.30
Golden League Berlin (premier`)
22.30 Eurobaschet, Finala: Rusia
- Spania 00.10 Fotbal Brazilia:
Atletico PR - Palmeiras (premier`)
PUBLICITATE

Spitalul „All Saints”

8.00 Sport cu Florentina
8.05 Spitalul „All Saints” (s,
Australia) (r)
9.00 Levintza prezintu (r)
9.30 Tot ce tiu despre burba¡i (s,
SUA) (r)
10.00 Jake i Grusanul (s, SUA) (r)
11.30 S.O.S., Salva¡i-mi casa! (r)
12.30 Facvideo.ro (r)
13.30 Dragoste i putere (s, SUA)
14.30 Rosamunde Pilcher (s,
Germania)
16.30 Spitalul „All Saints” (s,
Australia)
17.30 Trusni¡i \n NATO (s) (r)
18.00 Focus
19.30 Ciao TV (r)
20.00 Poli¡ia în ac¡iune
21.00 Truda¡i în dragoste
22.00 Trusni¡i \n NATO (s)
22.30 Focus Plus
23.30 Totul despre sex (s, SUA)
0.00 Medium (s, SUA)

PRO CINEMA
13.15 Samurai Jack (s) 13.45 Culutoriile lui Sindbad (anima¡ie,
Canada) 14.15 Entertainment
News (r) 14.30 Fii pe fazu! (s, SUA)
15.00 Dragoste, sex i carieru (s,
SUA) (r) 16.00 Arsenio (s, SUA)
(r) 16.30 Kelsey Grammer Show
(comedie, Anglia) 17.00 Seinfeld
(s) (r) 18.00 Vie¡i de cinci stele (s,
SUA) 19.00 Via¡a la Casa Albu (s,
SUA) 20.00 Entertainment News
20.20 Smallville (s, SUA) 21.30 Joey
(s, SUA) 22.00 So¡ia astronautului
(thriller, SUA)

15

5.25 Cinema, cinema, cinema (s)
6.00 Dilema (comedie, SUA)
7.40 Ui roii (dramu, SUA)
9.15 Patru prietene i o pereche
de blugi (comedie, SUA)
11.15 Triplu X - 2 (ac¡iune, SUA)
13.00 So¡ia partenerului meu
(poli¡ist, Fran¡a)
14.40 Aniversarea (dramu, SUA)
16.15 Aranjamentul (comedie, SUA)
17.50 Varu indianu (comedie,
SUA/Canada)
19.30 Pe platourile de filmare (s)
20.00 La hotarul dintre via¡u i
moarte (dramu, Canada/SUA)
22.50 Marele Raid (dramv, SUA/
Australia)
1.00 Vremuri grele (ac¡iune, SUA)
3.00 La hotarul dintre via¡u i
moarte (dramu, Canada/SUA)

MTV
15.00 Music Non Stop 16.00 MTV
News 16.30 Music Non Stop 17.00
MTV Vaults 17.30 Music Non Stop
18.30 Cribs 19.00 Music Non Stop
19.30 MTV News 20.00 Best Of...
21.00 TRL Top 10 22.00 Making The
Band 22.30 I'm From Rolling Stone
23.00 The Rock Chart
SURS~ PROGRAME TV:

16
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HOROSCOP ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERBEC

21 MARTIE - 20 APRILIE

În anturajul apropiat se vor ivi unele probleme, iar implicarea dvs va fi apreciatu
aa cum se cuvine. Evita¡i su lua¡i decizii
sub impulsul de moment, cuci a¡i putea
grei.
S – V B – V N – V
TAUR
21 APRILIE - 20 MAI
Situa¡ia familialu se îmbunutu¡ete, ceea
ce vu face mai relaxat, mai încrezutor. Investi¡iile vu pot aduce unele câtiguri. În
schimb, cheltuielile vor trebui fucute cu
chibzuin¡u.
S–W B–V N–Q
GEMENI
21 MAI - 20 IUNIE
Energia dvs este la limita superioaru, dar
sunte¡i cam superficial i a¡i putea grei
cu uurin¡u. Gândi¡i-vu de douu ori înainte de a spune ceva, altfel vu pute¡i certa
cu cineva.
S–V B–V N–V
RAC
21 IUNIE - 22 IULIE
Din punct de vedere mintal func¡iona¡i la
limita superioaru, ceea ce vu poate ajuta
su vu face¡i remarcat la serviciu. Sunutatea nu este punctul dvs forte în aceastu
perioadu.
S–W B–Q N–Q
LEU
23 IULIE - 22 AUGUST
Pe acasu sunt multe de fucut i orice amânare nu face decât su complice lucrurile.
O discu¡ie cu partenerul de suflet vu va
pune pe gânduri. Nu este cazul su vu exprima¡i suspiciunile.
S–V B–Q N–V
FECIOAR~
23 AUGUST - 22 SEPTEMBRIE
Ar fi de dorit su vu manifesta¡i cu pruden¡u, altfel a¡i putea avea o surprizu mai
pu¡in plucutu. Este o zi potrivitu pentru
a vu implica în activitu¡i intelectuale c#t
mai diverse.
S – Q B – V N – W
BALAN}~
23 SEPTEMBRIE - 22 OCTOMBRIE
Din punct de vedere financiar, a¡i putea
avea o micu bucurie. Va fi nevoie de un
dialog cu rudele apropiate pentru a pune
la punct [i a rezolva o chestiune de interes comun.
S–Q B–Q N–V
SCORPION
23 OCTOMBRIE - 21 NOIEMBRIE
Nu ve¡i primi sprijinul pe care îl atepta¡i,
dar ve¡i reui su vu descurca¡i foarte bine
de unul singur. Dupu-amiazu este posibil
su vu revede¡i cu o mai veche cunotin¡u
de care v` este dor.
S–Q B–Q N–Q
S~GET~TOR
22 NOIEMBRIE - 21 DECEMBRIE
Pentru a vu pune în practicu proiectele pe
care vi le-a¡i fucut va trebui su vu agita¡i
mai mult decât vu atepta¡i. Iansa vu va
surâde i ve¡i încheia ziua mai mul¡umit
dec#t v` a[tepta]i.
S–QB–Q N–V
CAPRICORN
22 DECEMBRIE - 19 IANUARIE
La serviciu ave¡i parte de multu agita¡ie.
Va fi necesar su vu descurca¡i furu sprijinul colegilor, dar superiorii ierarhici vor
aprecia tot ce ve¡i întreprinde în aceastu
perioadu.
S–V B–V N–Q
V~RS~TOR
20 IANUARIE - 18 FEBRUARIE
Sunt slabe speran¡e su rezolva¡i tot ce
v-a¡i propus; este nevoie de mai multu
perseveren¡u. Activitu¡ile de divertisment
vu vor ajuta su mai uita¡i de neplucerile
cotidiene.
S – Q B – Q N – V
PE{TI
19 FEBRUARIE - 20 MARTIE
Rela¡ia cu partenerul de via¡u nu este
aa cum vu dori¡i, dar problemele cu care
vu confrunta¡i se vor rezolva mai repede
decât vu atepta¡i. Un prieten va avea o
realizare.
S–W B–Q N–W
LEGEND~:
S = Sex; B = Bani; N = Noroc
V - sus; Q - mediu; W - jos

DIVERTISMENT

Rubric` realizat`
de Cristina Vanea
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SUDOKU presupune completarea careului de 81
de c`su]e dup`
O SINGUR~ REGUL~: orice rând,
orice coloan` [i
oricare p`trat
de 3x3 c`su]e s`
con]in` o singur`
dat` fiecare cifr`
cuprins` \ntre 1
[i 9.

6

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

CANDIDATURI

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

ORIZONTAL: 1) Casv de bani – Stv lângv noi. 2) Nenorociri
– A avea în mâini. 3) Case de nebuni. 4) Hrisov – Admirator
al unei vedete. 5) Capete de ceapraz! – Gaz de sondv – Ieit! 6) Sufragiu – Gaz din aer. 7) Brvzdat cu plugul – Zicere
de bine. 8) Transmis prin puncte i linii. 9) Amvgiri – Care
î£i apar£ine. 10) Conducvtor roman – Ridicare de scurtv duratv de la sol.
VERTICAL: 1) Aflat sub apv. 2) Epocv geologicv – Adormi£ele.
3) Casv de ghea£v – Teren în pantv. 4) Animale svlbatice
– Lucrare de doctorat. 5) A copia gesturile cuiva – Garan£ie. 6) Vechi decrete. 7) Limitv a unei în iruiri – So£ia fiului
în raport cu pvrin£ii acestuia. 8) Smoc de pvr – Lesvturv
de mvtase. 9) A deveni mai hain – Monedv din Iran. 10)
Nedepv it.

INTEGRAM~ ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subven]ii

A merge
\n ap`

Fuga
calului

Cuib!

Acela!

Care pot
fi r`nite

Perle!

Ve[nice

Cele de aici

Ilicite

Diafane

R`c`nel

Larg

Ciolan

Atrac]ie
feminin`
Rigide

Insul`
de corali

Glastr`
Z`vor

Copil
de ]#]`

Poezie
de laud`

Individ
Azota]i
Mere!

Indispensabili

Punct
\n spa]iu

Jurnal
A]e de
\ns`ilat

BANCURI ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se treze[te unul de diminea]` din cauza unor zgomote ciudate: se cr`pa de
ziu`. O caut` pe nevast`-sa \n pat [i
n-o g`se[te: o furase somnul. Se duce la
baie [i se uit` \n oglind`, dar oglinda se
face ]`nd`ri: aruncase o privire. Pleac` la
serviciu [i pe drum vede dou` tipuri de
oameni: unii care sc`deau \n \n`l]ime
(pe `ia \i rodeau pantofii) [i al]ii care
disp`reau pur [i simplu (pe `ia \i fura
peisajul). Ajunge la serviciu [i \[i vede to]i

colegii lipi]i de tavan: purtau discu]ii la
nivel \nalt. La un moment dat, se dezlipesc [i cad to]i deodata: c`zuser` de comun acord. Se enerveaz` [i pleac` de la
serviciu. Pe drum, \l vede pe unul lipit de
asfalt [i vreo doi care tr`geau de el s`-l
dezlipeasc`: era s`rac lipit p`m#ntului!
Trimis de Mircea Lauren]iu Turcescu



- Domnule, am venit s` cer m#na fiicei

dumneavoastr`.
- Pe care? Pe cea mic` sau cea mare?
- Cum, m#inile fiicei dumneavoastr`
nu sunt la fel?



O nevast` \i spune so]ului ei:
- Iubitule, suntem c`s`tori]i [i tu nu
mi-ai cump`rat niciodat` nimic!
- Dar, ce? se mir` so]ul. Ai ceva de
Trimise de Je_Rivall
v#nzare??

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

