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Michael
Jackson,
apari]ie
– [oc

Steaua,
arat` ce
po]i!
Ast`-sear`, de
la 21.45, \n direct
la Pro TV, Steaua
– Sevilla, meciul
adev`rului pentru
steli[ti \n Liga Campionilor

Controversatul star
american a pozat
pentru coperta unei
reviste [i e mai alb
ca niciodat`
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Cinci milioane pe net

AUTO

Numărul utilizatorilor de internet de la noi a crescut, dar e mult sub media UE
NA}IONAL Totalul
navigatorilor
pe internet din România, după
primele opt luni ale anului 2007,
a ajuns la 5,06 milioane de uti-

lizatori, respectiv 23,9% din
populaţie, dezvăluie o statistică
dată publicităţii ieri. Ţara noastră
continuă să aibă, însă, cea mai

scăzută rată de penetrare a serviciilor de internet din întreaga Uniune Europeană, unde media este
Pag. 5
de 51,8%.

Mireas`
etno pe
podium

Anul viitor, \nc`
un model Dacia
În 2008, constructorul autohton
va face o maşină derivată din
modelul Renault Sandero Pag. 12
NA}IONAL

Bucureştenii au
savurat luni seară o
defilare inedită

PEOPLE

Foto: Cristian Simion
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Gates ne dotează
bibliotecile
Miliardarul american finanţează
informatizarea bibliotecilor
Pag. 5
publice din România

ULTIMA OR~ ... 23:40 ... |naltul Comisariat ONU pentru Refugia]i denun]` intoleran]a din Italia ...
PUBLICITATE
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COMPACT |N BENZIN~RII |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
„Compact”, în sta]iile MOL
DISTRIBUŢIE Ziarul nostru este distribuit şi prin intermediul a 16
benzinării MOL (marcate, mai jos, cu litere \ngro[ate) din capitală.
În fiecare dimineaţă, ne găsi]i în cutiile portocalii amplasate \n:
SECTOR 1
SECTOR 4
Chişcani, str. Chişcani, intersecIriceanu, str. Serg. Ion Iriceanu
ţie cu Podul Grant
Berceni, str. Măriuca
Gara de Nord, str. Dinicu Golescu
Giurgiului, Şos. Giurgiului
SECTOR 5
Odăi, Şos. Odăi
SECTOR 2
13 Septembrie,
Colentina, Şos. Colentina
Calea 13 Septembrie
SECTOR 6
Fundeni, Şos. Fundeni
Giuleşti, Calea Giuleşti
Barbu Văcărescu, str. Barbu
Iuliu Maniu, str. Iuliu Maniu
Văcărescu
SECTOR 3
Lujerului, str. Lujerului FN
Pallady nr. 66, Bd. Theodor
Militari, Bd. Iuliu Maniu
ALTE BENZIN~RII
Pallady
Otopeni 1 – AMOCO,
Pallady nr. 117-199, Bd. Theodor
Şos. Bucureşti-Ploieşti
Pallady
Otopeni 2 - Mc Donald’s, DN1
Postăvarul, str. Postăvarul
Turnu Măgurele,
Râmnicu Vâlcea, str. Rm. Vâlcea
str. Turnu Măgurele
Corneliu Coposu, str. C. Coposu

„Istoria artei“, lansat` la t#rgul
anual „Gaudeamus“
VOLUME Pro Editura va lansa, la 21 noiembrie, dat` la care va avea
loc [i deschiderea t#rgului de carte „Gaudeamus”, cartea „Istoria
artei”, de Ernst Gombrich. Cartea este editat` \ntr-un tiraj limitat, de
3.000 de exemplare, \n limba rom#n`. Târgul Internaţional de carte
„Gaudeamus” va avea loc, în acest an, în perioada 21 - 25 noiembrie,
la Pavilionul Central Romexpo. „Istoria artei” a lui Ernst H. Gombrich
este una dintre lucr`rile despre art` cele mai celebre, cele mai populare [i cele mai traduse dintre cele care au fost publicate vreodat`,
spun organizatorii.
A.D. ||||
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Vedetele s-au distrat la „Studenţiada”
PETRECERE - După ce Ilinca Vandici, Simona Sensual, Costin
Deşliu şi Emil Mitrache au deschis programul „O vedetă în cămin”, la festivalul „Studenţiada”,
s-au alăturat „găştii” Ani Creţu şi
Mugur Mihăescu.
Ani, simpatica prezentatoare
a emisiunii D-Dimineaţă de la
Kanal D, a f`cut show, luni seară,
la petrecerea organizată de studenţii din Regie.
În zece minute a reuşit să se
împrietenească cu tinerii, le-a
vizitat camerele şi i-a învăţat
să danseze hore. La petrecere a
ajuns şi Mugur Mihăescu, foarte bine dispus şi cu chef de distracţie, deşi venea direct de la
filmări. El şi-a amintit cum,
pe vremea c#nd era student şi
locuia într-unul din căminele

Foto: Dana Lascu
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Mugur Mih`escu s-a sim]it bine printre studen]ii din c`min
studen]e[ti, mergea la chefuri în
fiecare seară. „Să vă bucuraţi cât
de mult se poate de viaţa asta de
student. Niciodată nu o să mai

Lui Videanu nu-i plac
prim`riile de sector
INTEN}IE - Primarul general al
Capitalei, Adriean Videanu, a declarat ieri, într-un interviu acordat Rompres, că actuala organizare administrativă a capitalei
este neconstituţională, deoarece
primăriile de sector sunt, potrivit
Constituţiei, instituţii fără personalitate juridică.
Din acest motiv, spune el, primarii de sector nu pot fi ordonatori principali de credite. „O să
începem de săptămâna viitoare

o luptă incredibilă legată de neconstituţionalitatea organizării
administrative”, a anunţat Videanu.
El crede că este anormal ca
un singur oraş să fie gestionat
de şapte primari, în condiţiile
în care nu există o subordonare a primarilor de sector faţă de
Primăria Generală. „Primarii de
sector au mai multe prerogative
decât mine”, a explicat edilul-şef
D.L. ||||
decizia pe care a luat-o.

aveţi timpul pe care îl aveţi acum
pentru a vă trăi viaţa la intensitate”, le-a recomandat Mugur
D.L. ||||
studenţilor.

Bal de caritate
DONAŢII A şaptea ediţie a Balului de Caritate „Floare de Colţ”
va avea loc pe 17 noiembrie, la
Athenee Palace Hilton, Salonul
Le Diplomate. Manifestarea are
ca scop str#ngerea de fonduri
pentru un proiect al Funda]iei
Hospice „Casa Speranţei”. Acest
proiect urmăreşte construirea
unei clinici în Bucureşti care să
asigure spitalizarea pacienţilor
în fază terminală, dar şi formarea cadrelor medicale specializate ce vor activa aici. La ediţia
de anul trecut a balului au fost
str#nşi 91.000 de euro. A.D. ||||

Skaterii promoveaz`
sportul prin film

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

Fiecare dintre noi vede Bucureştiul în felul său.

Al tău cum arată?
Aşteptăm fotografiile tale pe adresa:

foto@compact.info.ro

Foto: Cristian Simion

Votează fotografia preferat`!

Echipa PSC ne-a f`cut o vizit` la redac]ie pentru a ne povesti despre viitoarele proiecte
Paul, Tibi şi Andrei, care-[i mai spun [i PSC (www.
potsasaceva.com), sunt trei skateri cărora le-a venit
ideea de a realiza un film despre skateboarding.

Ieri dimineaţă, în staţia RATB Aviatorilor. „Încă trăim în Rom#nia“.
Text [i foto: Manuel Cornateanu

DISTRAC}IE - L-au lansat \n
2006 şi nu s-au putut abţine
să nu filmeze un al doilea film.
Tinerii promit să-l filmeze şi pe
al treilea, \n afara ]`rii, însă, de
această dată, filmările şi montajul vor fi făcute de un profesionist. Primul film a fost lansat pe 28 decembrie 2006, iar
al doilea, pe 2 noiembrie anul
acesta. Au filmat pentru „Atenţie intră Regele!” din iunie

p#n` \n noiembrie [i se declar`
mul]umi]i de primele reac]ii pe
care le-a st#rnit filmul \n r#ndul
tinerilor.
Echipa PSC [i-a dorit s` demonstreze c` pot promova skateboardingul \n Rom#nia.
Cei trei au \ncercat s` creioneze un profil al skaterului,
\ns` au decis c` v#rsta, sexul,
muzica ascultat` sau banii
nu conteaz`. „Conteaz` s` \]i

plac`, s` ai atitudine [i personalitate”, sus]ine echipa PSC.
Ca orice sport, skateboardingul
are [i avantaje, [i dezavantaje. „Te po]i r`ni, lovi, dar este
spectaculos. Problema este c`
nu avem locuri adev`rate unde
s` ne putem distra, de aceea ne
d`m cu placa pe strad`, \n parcuri”, explic` b`ie]ii de la PSC.
Acum se g#ndesc cum s` filmeze partea a treia a filmului [i
a[teapt` propuneri din partea
celor care sunt pasiona]i de
skateboarding.
Alexandra Du]ulescu ||||
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Festival
la Palatul
Copiilor
MUZIC~ - Pe scena Palatului Naţional al Copiilor, din capital`, vor
urca, pe 9, 10 şi 11 noiembrie,
47 de tineri talentaţi, care îşi vor
demonstra calităţile de cântăreţi.
Ei vor concura în cadrul celei
de-a treia ediţii a Festivalului
Naţional de Muzică pentru Copii
„Contrapunct“.
Copiii vor parcurge, vineri şi
sâmbătă, începând cu ora 18.00,
cele trei etape din concurs: proba de interpretare, proba muzicală fulger (de recunoaştere a unui
fragment dintr-o operă clasică) şi
proba de dans de societate. Duminică, de la ora 17.00, va avea
loc Gala laureaţilor.
Festivalul „Contrapunct“ este
un eveniment care promovează interpretarea live şi muzica
atât în rândul copiilor, cât şi al
părinţilor. Intrarea este liberă în
toate cele trei zile ale concursuA.D. ||||
lui.
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Parcul de la Casa Presei
va fi refăcut cu bani priva]i
La iniţiativa Primăriei sectorului 1 a fost lansat, ieri, un
parteneriat public-privat pentru reamenajarea parcului
din faţa Casei Presei Libere.
MEDIU - Primăria Sectorului 1,
alături de Agenţia de Monitorizare a Presei (AMP) şi trei mari
companii private, a lansat o campanie pentru reamenajarea parcului din faţa Casei Presei Libere,
investiţia fiind de peste 130.000
de euro. În cadrul parteneriatului, Primăria Sectorului 1 s-a
angajat că va asfalta aleile din
parc şi va monta bănci noi, iar
AMP va dona 32 de copaci care
vor fi plantaţi în parc de angajaţii celor trei companii, de Ziua
Voluntarului. „Sigur că puteam
să-l facem şi singuri, (...) dar am
dorit să implicăm şi cetăţenii”, a

subliniat Andrei Chiliman, primarul sectorului 1. Lângă parc
vor fi amenajate parcări, iar străzile vor avea sensuri unice, ca
să asigure fluidizarea traficului
în zonă. La ceremonia de lansare a parteneriatului a luat parte
ambasadorul Marii Britanii la
Bucureşti, Robin Barnett, care
s-a declarat plăcut impresionat
de amploarea pe care au luat-o,
în ultimul timp, proiectele şi parteneriatele destinate protecţiei
mediului înconjurător, „un lucru
bun, deoarece spaţiile verzi sunt
esenţiale pentru o viaţă sănăDana Lascu ||||
toasă“.

Fa]a Pie]ei Casei Presei Libere va fi cosmetizat`

Studenţii, chemaţi să doneze sânge

Foto: Rompres

CAMPANIE - O nouă campanie de donare de sânge a
început, ieri, în Bucureşti. De
data aceasta este vorba despre o iniţiativă a Societăţii
Studenţilor în Medicină din
capital`, în parteneriat cu
Institutul Naţional de Transfuzii. Campania va avea mai
multe etape. În primă fază,
6 - 8 noiembrie şi 12 - 15
noiembrie, studenţii ce vor
să doneze s#nge trebuie să
vină în incinta Facultăţii de
Medicină, din bd. Eroilor
Sanitari nr. 8. În perioada
27-30 noiembrie, campania

Tinerii, implica]i \ntr-o nou` campanie

Conferinţ` TNB
cu Marie-Rose Mociorniţa
DISCUŢII - Conferinţele Teatrului
Naţional continuă duminică, de
la ora 11.00, la Sala Amfiteatru,
cu un invitat special, Marie-Rose
Mociorniţa, care va vorbi despre
tema zilei, „Alba-neagra”.
Discuţia va fi despre „moralitate şi imoralitate în societatea
românească de astăzi, dar şi despre adevăratele valori morale,
în spiritul cărora a fost educată

Sistem nou de
supraveghere
în şcoli
VIDEO Prefectul Capitalei,
Cătălin Deaconescu, particip`
ast`zi, de la ora 10.00, la {coala
nr. 110 „George Topârceanu”,
din str. Argeşelul nr. 6, la
inaugurarea celui mai modern
sistem de supraveghere şi
control al accesului în această unitate de învăţământ.
Proiectul de securizare, finanţat
de Primăria Sectorului 4, este
compus dintr-un sistem video
cu 29 camere de supraveghere
exterioară şi interioară, pe timp
de zi şi noapte, şi un sistem de
control pentru acces pe bază de
cartelă. |n Bucure[ti, cele mai
mari investi]ii de acest fel au
fost f`cute \n [colile din sectoA.D. ||||
rul 3.
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doamna M.R. Mociorniţa”, au explicat organizatorii. Pentru informaţii legate de bilete puteţi suna
la numărul de telefon 314.71.71.
Marie-Rose Mociorniţa este moştenitoarea uneia dintre cele mai
importante familii de industriaşi
din perioada interbelică [i a urmat numeroase cursuri la cele
mai importante universităţi din
A.D. ||||
lume.
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va avea loc în Facultatea de
Construcţii Civile, din Bd.
Lacul Tei. O persoană poate
dona sânge de cinci ori pe
an. Primeşte, în schimb, câte
şapte tichete de masă, o zi
liberă şi o reducere de 50%
pe mijloacele de transport în
comun. Iniţiativa studenţilor
medicinişti vine pe fondul
scăderii dramatice a stocurilor de sânge din spitale. Potrivit organizatorilor, obiectivele campaniei se leagă de
informarea şi sensibilizarea
populaţiei în legătură cu actul donării sangvine. A.D. ||||

RADET face investi]ii
\n Drumul Taberei
LICITA}IE Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice (RADET), aflată în
subordinea Primăriei Capitalei, va investi
15,58 milioane euro pentru modernizarea
sistemului de alimentare cu energie termică în cartierul Drumul Taberei. Lucrările
vizează înlocuirea conductelor şi vor fi
derulate pe o perioadă de doi ani de la
atribuire, conform unui anunţ al Regiei.
Pentru participarea la licitaţie, companiile
interesate vor putea să depună oferte până
la 5 decembrie. Ofertele vor fi deschise în
A.D. ||||
aceeaşi zi.
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Mega Image angajeaz`

P^N~ LA 15 NOIEMBRIE,
GRATUIT TAPI}ERIE DIN PIELE
DOT~RI INCLUSE |N PRE}:
Dublu airbag
ABS + EBD + EPS
Proiectoare cea]`
Aer condi]ionat
|nchidere centralizat` cu
avertizare portiere deschise
Geamuri electrice fa]`/spate
Telecomand` cu “follow me
home”
Jen]i de aliaj
Oglinzi electrice [i \nc`lzite
Radio CD cu 6 incinte
acustice
Consol` central`
Volan reglabil pe \n`l]ime
Bare de protec]ie \ncorporate
\n u[ile laterale

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

cu program \ntreg sau program redus
Pentru noile magazine din zonele Carol (Pia]a Latin`),
Obregia (cinema Cultural) [i Br#ncoveanu (Budimex)

¾
¾
¾
¾

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

Oferim pentru program \ntreg:
Salariu motivant, Bonuri de mas`, Bonusuri \n func]ie
de realiz`ri, Transport pentru interviu decontat.
Angaj`rile se fac s`pt`m#nal, luni, mar]i [i miercuri la
Mega Image Tineretului (Bd. Tineretului, nr. 1, sec. 4),
\ntre orele 9.30 - 17.30. Transport: 7, 19, 116, 312, 313, 381
sau metrou - Tineretului. Rela]ii la tel.: 021/224.66.77,
0725.148.954
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Festival de cultur` urban`

Pentru copii

MANIFEST - Trupa Luna Amar`
(foto) concerteaz`, \n aceast`
sear`, de la ora 01.00, \n clubul
Suburbia, al`turi de Tep Zepi,
primul proiect de stoner rock din
muzica rom#neasc`, Voodoo [i
Oliver. Manifestarea marcheaz`
deschiderea festivalului de cultur` urban` Urban Blast, care va
continua m#ine, \n clubul Expirat.
Concertul Lun` Amar` de la noapte dureaz` o or` [i jum`tate [i este
urmat de o sesiune de discu]ii libere cu to]i arti[tii participan]i. Fes-

CULTURAL Săptămâna
suedeză, dedicată centenarului Astrid Lindgren, se va
deschide, pe 12 noiembrie,
la Biblioteca Metropolitană
din capital`. Manifestarea va cuprinde lansări de
carte, spectacole de teatru
şi poveşti [i se va \ncheia pe
17 noiembrie. Ac]iunea va
fi realizat` în colaborare cu
Ambasada Suediei la Bucureşti şi Editura Vremea şi face
parte din proiectul „Diversitate culturală”.

Bilete la Angela
Gheorghiu
OPER~ Biletele pentru
concertul pe care soprana Angela Gheorghiu îl va
susţine, pe 20 decembrie, la
Sala Palatului din Bucureşti,
au preţurile cuprinse între
200 şi 750 de lei, \n func]ie
de categorii. Concertul va
include arii şi duete din opere celebre, desfăşurându-se
sub titlul „Angela Gheorghiu
şi prietenii”. Pe scena de la
Sala Palatului va c#nta, ca
invitat al sopranei, tenorul
Massimo Giordani.

Jazz cu
Anca Parghel

SOLO Interpreta de jazz Anca
Parghel (foto) sus]ine, m#ine,
de la ora 19.00, un concert, la
Sala Auditorium a Muzeului Na]ional de Art`. Dup`
ce a \nc#ntat publicul din
Belgia, Germania [i Olanda,
c#nt`rea]a se al`tur`, astfel,
Prietenilor Muzeului Na]ional
de Art`, asocia]ie non-guvernamentală, înfiinţată în
urm` cu nou` ani. Biletele
cost` 50 de lei, la pre] \ntreg,
[i 25 de lei, pentru studen]i [i
profesori.

Nou album Andrie[
FOLK C#nt`re]ul Alexandru
Andrie[ \[i lanseaz`, ast`zi,
albumul „Live la Sala Auditorium a Muzeului National de Art` al Rom#niei”.
CD-ul a fost \nregistrat pe 4
decembrie, anul trecut, c#nd
artistul de folk a sus]inut
un spectacol acompaniat
de trupa Electric Cotcodac.
Pe album, se reg`sesc 20 de
piese, iar printre melodii se
num`r` „Felix, motanul”,
„Beatles la plaj`” [i „Am o
problem`”.

Student-magician
DIVERTISMENT Un spectacol
de iluzionism inedit este
pus \n scen`, ast`zi, de la
ora 20.00, la sala POD din
Casa de Cultură a Studenţilor Bucureşti. Show-ul este
sus]inut de Paul Lungu, un
student \n anul al II-lea
la ASE, care [i-a propus s`
le arate bucure[tenilor c`
magia nu \nseamn` numai
asistente, tigri [i cutii.
Spectacolul de divertisment
sus]inut de t#n`rul magician
presupune [i participare din
partea publicului. Intrarea
este liberă.
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tivalul se dore[te o scen` pentru
diversitatea formelor de dezvoltare ale culturii urbane. M#ine, de la
ora 22.30, manifestarea continu`
\n clubul Expirat, cu trupele Israel
Lights, Les elephants Bizarre, cu
DJ Sister Candy [i, de la ora 2.30,
cu DJ Gojira, p#n` diminea]a.
Pre]ul unui bilet valabil pentru o
zi este de 15 lei, iar abonamentul
pentru cele dou` zile este de 20
de lei. Biletele [i abonamentele pot fi cump`rate numai de la
B.S. ||||
intrare.

Weekend londonez indie
Fanii muzicii brit-indie
se vor reuni, weekendul
acesta, de la ora 20.00,
\n clubul Fabrica, la
UnderLondon Fest.
LIVE - Dou` zile de muzic` londonez` underground \i a[teapt`
pe bucure[tenii dornici de
concerte brit-indie. The Dead
Sexy Inc., Deluka [i Battant vor
urca pe scena clubului Fabrica,
al`turi de The Mood, Guillotines
[i v`duvaBOB, reprezentante
ale noului val autohton de britrock. Membrii trupei The Dead
Sexy Inc. au ajuns, ast`zi, \n capital`, pentru a da un tur prin
cluburile bucure[tene. Potrivit
organizatorilor, ei [i-au manifestat dorin]a de „a lua pulsul”
vie]ii de noapte a capitalei.
Festivalul se deschide vineri, c#nd \n spatele platanelor
se va afla Emmanuel de la The
Dead Sexy Inc., iar s#mb`t`,
atmosfera va fi \nc`lzit` cu un
DJ set semnat de Camil a.k.a.
Shake Sauvage. Fiecare sear`
a festivalului va fi urmat` de
un afterparty. De proiec]iile video se va ocupa unul dintre cei
mai aprecia]i VJ autohtoni, TV
Crash, care a mixat [i la Vama
Veche, \n cadrul celei de-a treia
edi]ii a UnderLondon Fest. Abonamentul pentru ambele zile de
festival cost` 40 de lei, \n timp
ce biletul pentru o singur` sear`
este de 25 de lei, \n presell, [i de
30 de lei, \n seara evenimenBianca St`nescu ||||
tului.

Trupa The Dead Sexy Inc. vrea
s` dea o rait` prin cluburile
„cool" din Bucure[ti

UNDE MERGEM ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Cum ne îngrijim tenul
ESTETICĂ - Toamna este anotimpul schimbărilor şi în ceea ce priveşte tenul. Dacă vacanţa la mare
v-a lăsat urme pe faţă, mici pete
maronii, sau dacă aveţi un ten
acneic, plin de cicatrice, acum
este momentul pentru estomparea imperfecţiunilor estetice. În
sezonul rece, datorită faptului
că razele UV, responsabile pentru apariţia petelor pigmentare,
nu mai sunt atât de puternice,
în cabinetele dermato-cosmetice
se poate efectua un peeling profund al tenului, operaţiune care
permite ştergerea cicatricelor.
Pentru interven]ii estetice
complexe de acest gen, centrul
estetic The Care Zone este o
alegere bună. Doctorul Adina
Alberts, medic specialist în chirurgie plastică şi microchirurgie

reconstructivă, asistat` de un
personal specializat, execută
aceste operaţiuni cosmetice de
estompare a cicatricelor în condiţii optime. Pentru a scăpa de micile neplăceri cauzate fie de soare, fie de acnee sau înaintarea în
vârstă, puteţi apela la intervenţii
estetice precum peelingul chimic
facial, masajul cu vacuum sau injectarea cu preparate cortizonice.
Iulia Roman ||||

Informa]ii:
Adresa: Bd. Banu Manta, nr.
31, sector 1, Bucure[ti
Telefon: +40 21 316 1213
Program: luni-vineri 09.0021.00, Sâmbătă 10.00-17.00
E-mail: oﬃce@carezone.ro,
info@carezone.ro
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Peste cinci milioane
de internau]i, \n Rom#nia
România are, în continuare, cea mai scăzută rată de
penetrare a serviciilor de internet din Uniunea European`
(25%), unde media este de 51,8%.
CERCETARE - Numărul utilizatorilor de internet din România a
depăşit pragul de cinci milioane
în luna august, iar rata de penetrare se apropie de 25%, cu
circa o jumătate de punct procentual peste nivelul înregistrat
la sfârşitul primului trimestru.
Cu toate acestea, indicele
reprezint` cea mai scăzută rat`
din UE. După primele opt luni
ale anului 2007, totalul navigatorilor pe internet din România
a crescut cu circa 120.000 de
persoane faţă de primul trimestru, ajung#nd la 5,06 milioane
de utilizatori, respectiv 23,9%
din totalul populaţiei, estimată
la 21,15 milioane de locuitori,
conform datelor InternetWorldStats, preluate de Mediafax.
România continu` s` aib`
cea mai scăzută rată de penetrare a serviciilor de internet
din UE, unde media este 51,8%.

Mihaela R`ileanu ||||

Suntem din ce \n ce mai mul]i pe net, dar mult sub media din UE

Circa 80% dintre americani sunt on-line
SUA Patru din cinci americani sunt utilizatori de
internet, potrivit unui sondaj recent, publicat de Reuters. Potrivit cercet`rii, 79% dintre
adul]i, aproximativ 178 milioane de persoane,
obi[nuiesc s` intre pe internet [i petrec on-line
\n medie 11 ore pe s`pt`m#n`. Interesant este
c` num`rul utilizatorilor de internet a crescut

Foto: Mediafax

PUBLICITATE

tanţii Fundaţiei au fost prezenţi
în România pentru a discuta cu
directori din bibliotecile publice
şi reprezentanţii Ministerului
Culturii [i Cultelor despre acest
proiect-pilot.
Acesta va fi eşalonat pe etape.
Astfel, până la 1 decembrie, se
vor stabili exact bibliotecile din
cele cinci judeţe care vor fi informatizate, iar procurarea echipamentelor se va derula în perioa||||
da ianuarie - martie 2008.

JURNAL „Supravieţuirile 6 - În
jungla unui bloc de gheaţă”,
ultimul volum din jurnalul lui
Radu Cosaşu, va apărea, în
această săptămână, la Polirom. Volumul conţine şi textul
revăzut din romanul „Un
august pe un bloc de gheaţă”,
distins cu Premiul Uniunii
Scriitorilor.

TEM~ |n edi]ia de m#ine a
emisiunii „D-Diminea]`”, de
la Kanal D, de la ora 8.00,
prezentatoarele Ani Cre]u [i
Mirela Stoian vor discuta, cu
invita]ii lor, despre opera]iile
estetice. Mirela Stoian crede
c` „persoanele care tr`iesc
doar pentru a-[i face opera]ii
\ncontinuu au ni[te frustr`ri
majore [i sunt foarte superficiale”.

constant \n ultimii ani. Dac`, \n 2000, 57%
dintre adul]ii americani declarau c` foloseau
internetul, \n 2006 procentul a crescut la 77.
Numai 31% dintre americani au declarat c` nu
intr` pe internet acas` sau la birou. Sondajul
a fost realizat pe 2.062 persoane, \n perioada
iulie-octombrie 2007.

Doru Giugula,
dovedit de CNSAS

SPRIJIN - Fundaţia „Bill şi Melinda Gates” va acorda o finanţare
de 1,4 milioane de dolari, în cadrul programului „Global Libraries”, care vizează informatizarea bibliotecilor publice.
Suma reprezintă o finanţare nerambursabilă pe un an şi
face parte dintr-un proiect-pilot
de informatizare a 13 biblioteci
publice din cinci judeţe - Ilfov,
Hunedoara, Iaşi, Sălaj şi Tulcea. Timp de un an, reprezen-

„Supravieţuiri 6”,
la Polirom

Opera]ii estetice
la Kanal D!

L#ng` Rom#nia sunt Bulgaria
(28,7%) şi Ungaria (30,4%).
La polul opus, Suedia are o
rată de 75,6%, fiind urmată de
Portugalia (73,8%) şi Olanda
(73,3%).
În UE, rata de penetrare
s-a majorat cu aproape 3%,
până la 54,2%, numărul total de
utilizatori de internet ajung#nd,
\n luna august, la aproximativ
267,45 milioane de persoane,
din totalul de 493,1 milioane
de locuitori ai UE.

Bill Gates finan]eaz`
bibliotecile rom#ne[ti
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DOSAR - Colegiul CNSAS a decis, în şedinţa de ieri, cu majoritate de voturi, că Doru
Giugula, avocat şi fost şef al grupului PSD în
Consiliul General al Municipiului Bucureşti,
a fost colaborator al Securităţii. Conform
Mediafax, numele lui Giugula apare în mai
multe dosare care se găsesc în arhiva fostei
Securităţi, în care se precizează că acesta a
fost chiar ofiţer de Securitate. Conform siteului PSD, Doru Giugula este prim-vicepreşedintele Comisiei Naţionale de Arbitraj şi
||||
Integritate Morală a partidului.

Traseele
din Făgăraş, închise
DECIZIE Traseele turistice din munţii Făgăraş
situate la peste 1.500 de metri altitudine
vor fi închise pe toată durata iernii, chiar
dacă vremea se va îmbunătăţi. Decizia a fost
luată de conducerea Serviciului Salvamont
Argeş, informeaz` Mediafax. Hotărârea este
motivată de condiţiile meteo din zona de
creastă a judeţului Argeş, care pot favoriza
producerea avalanşelor sau a căderilor de
zăpadă pe văi. Pe turiştii care vin la munte
la altitudini mai mici de 1.500 de metri,
salvamonti[tii arge[eni îi sfătuiesc să aibă
asupra lor echipament adecvat sezonului de
iarnă: bocanci, pulovere groase [i pelerine
de ploaie, hrană, apă, ceai, medicamente,
||||
lanterne şi telefoane mobile.

PUBLICITATE

Shakin’ Stevens,
la Timi[oara
CONCERT Shakin’ Stevens
va sus]ine un concert la
Timişoara, pe 20 decembrie,
anun]` Mediafax. Concertul
de la Timi[oara, ca [i cel de
la Bucure[ti (din 18 decembrie), face parte din turneul
internaţional de promovare a
celui mai recent album al său,
intitulat „Now Listen”.
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Culorile toamnei americane
Apus spectaculos \n Tarrytown, situat la
o or` de mers cu ma[ina fa]` de New York

Natura \[i schimb` straiele [i pe Upstate, de pe Hudson Valley

Fotografii: Carmen Nistor

Sper#nd c` [i voi ve]i uita de stresul cotidian [i v` ve]i aminti
c#t de frumoas` este natura toamna, chiar nemiloas`, cum
pare s` fie zilele acestea la noi, cititoarea noastr` Carmen
Nistor, „avansat`” \n func]ia de „Fotoreporter Compact”,
ne-a trimis c#teva instantanee tomnatice inedite, surprinse la
mii de kilometri distan]`, \n \mprejurimile New Yorkului.

Peisaj tomnatic de l#ng` Monhonk, la dou` ore distan]` de New York
PUBLICITATE

CULOARE - Eficien]i [i extrem de
aten]i cu timpul, newyorkezii \[i
planific` foarte bine activit`]ile
curente. Zilele de la sf#r[it de
s`pt`m#n` sunt cele mai exploatate pentru activit`]i de recreere.
Cei mai mul]i aleg s` petreac`
s#mb`ta \n \mprejurimile New
Yorkului, \n localit`]i lini[tite [i
cochete, unde pot ajunge repede
cu ma[ina. Dup` o c`l`torie de
dou` ore, se bucur` de priveli[ti
foarte diferite de peisajul urban

cotidian, practic` sporturi nautice
sau, pur [i simplu, se plimb` \n aer
liber.
|n perioada de toamn` t#rzie,
exist` obiceiul de a admira culorile schimb`toare ale copacilor.
Fenomenul este at#t de popular
\nc#t se organizeaz` festivaluri de
toamn`, iar toate site-urile de web
[i ziarele locale anun]` care sunt
zonele unde are loc a[a-numita
„Fall foliage”. |ncep#nd cu parcurile din New York [i termin#nd cu

dealurile din \mprejurimi, foioasele ofer` un spectacol cromatic deosebit. De la verde stins, trec#nd
prin galben auriu [i culmin#nd cu
ro[u \nfl`c`rat, peisajul se transform` \ntr-o mare de tor]e colorate, care ard \n lumina soarelui de
toamn`.
|n afar` de plimb`rile lungi
\n natur`, mul]i newyorkezi prefer` s` petreac` weekendul pe
ambarca]iuni cu vele, de-a lungul Hudson River. Plimb`rile pe
sub podurile suspendate ofer` o
panoram` unic` asupra ora[ului,
mai ales la ceas de sear`, c#nd se
aprind luminile Manhattanului.
Carmen Nistor ||||

Trimite fotografii la:
turistcompact@compact.info.ro
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3,36 LEI

2,31 LEI

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

4,83 LEI 1 franc elve]ian
1,33 LEI 1 dolar canadian
0,20 LEI 1 gram de aur

2,02 LEI
2,49 LEI
60,94 LEI

O pia]` care „toarce”
Pia]a de hran` special` pentru animale a crescut
semnificativ \n ultimii ani. Acest lucru arat` c`
mentalitatea st`p#nilor de „prieteni necuv#nt`tori” s-a
schimbat, mul]i prefer#nd produsele petfood, \n locul
resturilor de m#ncare.
ANALIZ~ - Un sondaj recent
arat` c` 40,3% din casele
rom#nilor ad`postesc cel pu]in
un animal de companie, comparativ cu anul 2003, c#nd
ponderea era de 30,9%. Acesta
ar fi un motiv important pentru
care pia]a petfood a crescut de
aproape zece ori \n perioada
1999-2006, reiese dintr-un studiu de pia]` realizat de revista
„Capital”.
Aderarea la Uniunea European` a adus beneficii [i acestei
pie]e, prin eliminarea taxelor
vamale de import de 18,2%,
\n condi]iile \n care 90% din
oferta de petfood de pe pia]a
rom#neasc` este importat` din
]`rile UE. Asta a f`cut s` se diversifice oferta [i s` \ncing`
competi]ia, cump`r`torii av#nd
posibilitatea s` cumpere hran`
pentru animale \n func]ie de
buget. Exist` segmentele economic, standard, premium [i
chiar super-premium, pentru

anim`lu]ele „aristocrate”. Prietenul cel mai bun \l cost` lunar
pe st`p#n, \n medie, 75 de lei,
sum` care acoper` cheltuieli
pe m#ncare, juc`rii, recipiente
[i alte accesorii. Cei mai mul]i
rom#ni (45,7%) cheltuie \ns`
mai pu]in de 50 de lei pe lun`,
relev` un studiu f`cut de Daedalus Consulting.
V#nz`rile produc`torilor au
fost ridicate [i de concep]iile
schimbate ale iubitorilor de animale, care au mai renun]at la
hr`nirea amicului care latr` sau
miaun` cu resturi de la mas` [i
au \nceput s` intre \n petshopuri.
Totu[i, de[i v#nz`rile de
m#ncare special` au avut un
ritm anual de cre[tere de 2030%, pia]a autohton` este \nc`
mic` fa]` de ]`rile europene.
Cei mai fideli clien]i ai acestei
pie]e sunt st`p#nii de animale
din mediul urban, cu venituri
Otilia Cristea ||||
medii [i mari.

PRIVATIZARE Preşedintele
Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, Teodor
Atanasiu, şi cel al companiei Al-Arrab Contracting,
Said Bahjat, au semnat ieri
contractul prin care firma din
Arabia Saudită preia 62,82%
din acţiunile Electroputere
Craiova. Valoarea tranzacţiei se ridic` la peste 120 de
milioane de euro.

Animalele de cas` din Rom#nia au meniuri din ce \n ce mai variate

B`taie pe bur]ile „bl`no[ilor”
JUC~TORI Cei mai importan]i competitori pe aceast` pia]` sunt
Mars Rom#nia [i Nestlé, companii ale c`ror produse de]in cea mai
mare pondere a v#nz`rilor de hran` pentru c#ini [i pisici. Mars
Rom#nia are \n portofoliu brandurile Pedigree, Whiskas, Chappi,
Kitekat, Sheba [i Caesar, iar Nestlé de]ine m`rcile Pro lan, Dog
Chow/Cat Ghow, Dog Menu/Cat Menu, Purina Veterinary Diets.

703,6
milioane
lei
valoarea restan]elor
la creditele \n lei
Restan]ele la creditele \n lei au urcat, \n luna septembrie, cu 129% fa]`
de aceea[i perioad` din 2006, ajung#nd la 703,6 milioane de lei. Avansul
restan]elor la \mprumuturile \n valut` a fost mai lent, cresc#nd cu 97%, valoarea lor
ajung#nd la echivalentul a 285,5 milioane de lei.
Sursa: Mediafax

Legea asigur`rii locuin]ei trece de Senat
de Camera Deputa]ilor. Astfel, rom#nii
vor fi obliga]i s`-[i asigure locuin]ele
\mpotriva dezastrelor naturale. Ei vor
fi nevoi]i s` pl`teasc`, anual, o prim`
de 10 sau 20 de euro, \n func]ie de tipul
||||
locuin]ei.

Foto: Mediafax

Cre[teri rapide de pre] la legume
STATISTICI - Pre]urile la legumele
[i fructele de pe pia]a autohton` au
avut, \n acest an, printre cele mai rapide cre[teri din Uniunea European`
(UE), conform datelor Eurostat.
Din punct de vedere al ritmului
de cre[tere al pre]urilor la legume, \n
perioada iunie-septembrie, Rom#nia
ocup` locul al treilea, dup` Cipru [i
Malta. Pre]urile fructelor de pe pia]a
local` au avut un ritm de cre[tere [i
mai alert, plas#ndu-ne pe locul al
doilea \n UE, dup` Letonia.
În ansamblu, România este a
treia economie din UE în funcţie
de creşterea preţurilor la produsele
alimentare, \n perioada men]ionat`,
||||
după Bulgaria şi Malta.

STRATEGIE Compania de
telecomunicaţii prin cablu
RCS&RDS a decis să renunţe,
pentru moment, la listarea
certificatelor globale de depozit pe bursa de valori din
Londra. Compania anun]ase,
\n octombrie, că vrea să obţină 500 de milioane de dolari
din listarea unui pachet de
circa 15% din capital la bursa
din Londra.

Electroputere are
proprietar nou

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

ADOPTARE Proiectul de lege al Guvernului privind asigurarea obligatorie a
locuin]elor a fost adoptat de Senat cu
73 de voturi „pentru” [i unul „\mpotriv`”, a anun]at NewsIn. Decizia
final` privind acest proiect va fi luat`

RCS&RDS am#n`
listarea la bursa
din Londra

PUBLICITATE

Curse din Cluj
cu Lufthansa
ZBORURI Compania aeriană
german` Lufthansa a decis
ca, din primăvara anului
2008, să opereze zboruri de
pe Aeroportul Internaţional
Cluj-Napoca, rutele de zbor şi
celelalte condi]ii de colaborare urmând a fi stabilite
între reprezentanţii Lufthansa
şi cei ai aeroportului clujean.
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„Fiara” vrea s` ia prim

Bute \[i ap`r` titlul la Montreal
BOX Campionul mondial la categoria supermijlocie, versiunea IBF,
Lucian Bute, \[i va pune \n joc centura cu diamante pe data de 29
februarie 2008. A[a cum a dorit, gala se va desf`[ura \n ora[ul de
adop]ie, Montreal, unde rom#nul este adulat de public. Adversarul
lui Bute va fi stabilit la \nceputul lunii viitoare.

PE SCURT ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chevanton
la CFR Cluj?
INTERES Atacantul uruguayan
al echipei FC Sevilla, Ernesto
Chevanton, ar putea ajunge la
CFR Cluj. Chevanton face parte
din lotul echipei FC Sevilla, însă
nu evoluează deoarece a fost
nevoit să elibereze un loc de
jucător extracomunitar pentru
înscrierea ivorianului Arouna
Kone. Atacantul uruguayan mai
este curtat de Racing Santander
[i Benfica.

Las` atletismul
pentru box
CARIER~ Sportiva germană Nadine Kleinert, vicecampioană
olimpică la aruncarea greutăţii
în 2004, la Atena, va renun]a
la atletism pentru a trece la
box după Jocurile Olimpice din
2008, de la Beijing, unde speră
să obţină o nouă medalie.
„Boxul mă fascinează. După
Beijing vreau să debutez într-o
a doua carieră, ca pugilistă”,
a spus Kleinert, care a ocupat
al treilea loc la Campionatele
Mondiale de la Osaka, din luna
august.

Figo, indisponibil
dou` luni

indisponibil aproximativ dou`
luni. Portughezul a fost operat
ieri [i va putea reveni pe teren
\n luna ianuarie.

Ferguson, 21 de ani
la Manchester
LONGEVIV Managerul grupării
Manchester United, Sir Alex
Ferguson, a s`rb`torit, ieri, 21
de ani la conducerea tehnică
a formaţiei engleze, perioadă
în care a câştigat 20 de trofee
majore. De la venirea sa,
Manchester United a câştigat o
dat` Liga Campionilor, de nou`
ori titlul de campioană a Angliei, cinci Cupe ale Angliei, două
Cupe ale Ligii Angliei, Cupa
Cupelor, Supercupa Europei şi
Cupa Intercontinentală.

Hagi, locul 35 \n lume
TOP Fostul fotbalist rom#n
Gheorghe Hagi ocupă locul 35
într-un top al celor mai buni
fotbalişti din ultimii 100 de ani,
realizat de Asociaţia pentru
Statistica Fotbalului, clasament
în care se mai află Gheorghe
Popescu, pe locul 81, informează cotidianul „The Sun”. Cel mai
bun fotbalist a fost desemnat
brazilianul Pele, urmat de compatrioţii săi Ronaldo şi Romario.
Portughezul Luis Figo ocupă
locul patru, în timp ce poziţia
a cincea a revenit francezului
Zinedine Zidane. Maradona se
g`se[te abia pe locul [ase.

Foto: Mediafax

Victorie pentru
Asesoft

ACCIDENTAT Atacantul lui
Internazionale Milano, Luis
Figo (foto), a suferit, duminic`,
\n timpul partidei cu Juventus
Torino, scor 1-1, din etapa a
XI-a a campionatului Italiei,
o fractur` de peroneu [i va fi

BASCHET Echipa de baschet
masculin CSU Asesoft Ploieşti a
învins, ieri, la Ploie[ti, scor 8073 (33-34) pe Hanzevast Capitals
Groningen (Olanda), în prima
etapă a Grupei C din Cupa ULEB.
La un moment dat, Asesoft era
condus` cu 13 puncte, dar pe
final a reu[it s` revin` [i s` se
impun` clar. Ploie[tenii vor juca
următorul meci din Cupa ULEB
pe 13 noiembrie, în deplasare,
cu Spirou Charleroi.

LIGA CAMPIONILOR - Lotul
Stelei a efectuat, ieri, antrenamentul oficial \naintea partidei
cu Sevilla, pe terenul 7 al complexului sportiv din Bulevardul
Ghencea. La [edin]a condus`
de Marius L`c`tu[ au lipsit doar
R`doi, Ple[an [i Ghionea, fiind
prezen]i, \n schimb, Bicfalvi [i
Vali Badea, menaja]i la meciul
cu Timi[oara.
Dup` antrenament, L`c`tu[,
Lovin [i Rada au ]inut o conferin]` de pres`, \n care [i-au
declarat obiectivul pentru acest
meci. „Sunt sigur c`, dac` vom
reu[i s` facem fa]` jocului ofensiv al Sevillei, vom putea ob]ine
un rezultat bun. Vom face tot ce
]ine de noi s` ob]inem primele
puncte \n Liga Campionilor”,
a spus tehnicianul Stelei, care
consider` c` este mult mai u[or
pentru Steaua s` ob]in` calificarea \n Cupa UEFA.
|n ceea ce prive[te formula

Ghici cine
testeaz`
pentru Ferrari?
PILOT Germanul Michael
Schumacher va pilota, săptămâna viitoare, un monopost
de Formula 1 pentru prima
oară după ce s-a retras din
activitate, la finalul sezonului
2006, în cadrul testelor oficiale
pe care le va efectua echipa
Ferrari, informează AFP. „Am
spus întotdeauna că, dacă
Michael Schumacher îşi va exprima această dorinţă, o astfel
de sesiune este posibilă”, a
declarat purtătorul de cuvânt al
echipei Ferrari, Luca Colajanni.
Acesta a menţionat însă că nu
se poate vorbi despre o revenire
în Formula 1 a fostului campion
mondial, care acum are 38 de
ani. Şedinţa de teste oficiale va
avea loc pe circuitul de la Barcelona, o a doua sesiune putând
avea loc la Jerez. La \nceputul
acestei s`pt`m#ni, agentul lui
Michael infirmase posibilitatea ca fostul pilot s` revin` \n
Formula 1 ca pilot McLaren.

Foto: Mediafax

Foto: Rompres

Steaua \nt#lne[te ast`zi FC
Sevilla, \n grupa H a Ligii
Campionilor. Meciul se va
juca \n Ghencea, de la ora
21.45, fiind transmis de
Pro TV. Con[tient c` unica
[ans` a Stelei r`m#ne locul
trei, care duce \n Cupa
UEFA, L`c`tu[ vrea s` nu
piard` cu Sevilla.

de echip` cu care L`c`tu[ are
de g#nd s` \nceap` meciul din
aceast` sear`, noutatea fa]` de
meciul de la Timi[oara o reprezint` titularizarea lui Vali Badea
[i revenirea lui Lovin. |n aceste
condi]ii, „unsprezecele” de start
al vicecampioanei Rom#niei
ar putea ar`ta astfel: Zapata
– Emeghara, Rada, Goian, Ne[u
– Nicoli]`, Lovin, Ov. Petre, Croitoru – Dic` - Badea
Badea.
Ciprian Voiculescu ||||

CLASAMENT GRUPA H
1.
2.
3.
4.

Arsenal
Sevilla
Slavia
Steaua

3
3
3
3

3
2
1
0

0 0 11-0 9
0 1 6-6 6
0 2 4-12 3
0 3 2-5 0

URM~TOARELE MECIURI
27 NOIEMBRIE
Sevilla - Arsenal
STEAUA - Slavia

12 DECEMBRIE
Arsenal - STEAUA
Slavia - Sevilla

Robert Mure[an va concura
pentru Kiefer Racing
MOTOCICLISM - Pilotul Robert
Mureşan va concura pentru echipa germană Kiefer Racing, în
sezonul 2008 al Campionatului
Mondial de Motociclism Viteză,
la clasa 125 cc, pe o motocicletă
Aprilia.
În acest an, Mureşan a concurat pentru echipa finlandeză
Ajo Motorsport, pe o motocicletă
Derbi. „A fost un sezon destul de
greu, dar şi foarte bun, în care
am acumulat multă experienţă.
Cred că va fi foarte bine pentru
anul viitor, deoarece, la începutul acestui sezon, 70 la sută din
circuite nici nu le cunoşteam, pe
când acum le ştiu foarte bine, iar
acesta va fi un atu faţă de alţi piloţi noi”, a declarat Mureşan.

Fan Rossi
Robi Mureşan a recunoscut că
se aştepta la clasări mai bune în
sezonul care tocmai s-a încheiat.
„Pentru mine, anul acesta a fost
puţin sub aşteptări, din punc-

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

100
euro
sold` lunar`

Tenismenul finlandez Jarkko Nieminen a \nceput, luni, stagiul
militar, el urm#nd s` primeasc`, timp de [ase luni, c#te o sut` de
euro din partea statului finlandez.
Sursa: Mediafax

tul de vedere al clasamentului,
pentru că nu am reuşit să adun
punctele pe care mi le-am dorit”, a afirmat el, adăugând că
îl admiră foarte mult pe pilotul
italian Valentino Rossi. El pune
şi pe seama ghinionului faptul
că nu a reuşit să acumuleze vreun punct în 2007. „De două ori
am căzut, de două ori am avut
probleme tehnice, dar sezonul
viitor sigur va fi mai bine”, a spus
||||
pilotul.

Nu am încă foarte
multe date despre
noua echipă, dar este
bună, este profesionistă.
Sezonul viitor vreau ca la
sfârşit de an să fiu între
primii 15 piloţi, adică
majoritatea clasărilor
mele să fie între
locurile 10 şi 15
Robert Mure[an

Henin [i
{arapova,
victorii la debut
TENIS Turneul Campioanelor,
disputat la Madrid, a debutat,
ieri, cu dou` victorii a[teptate. |n
grupa galben`, favorita principal`, belgianca Justine Henin, a
\nvins-o clar pe rusoaica Anna
{akveda]e, \n dou` seturi, scor
6-1, 7-6. Nici Maria {arapova nu
a avut mari probleme cu slovaca Daniela Hantuchova, pe care
a dep`[it-o, \n grupa ro[ie, cu
||||
scorul de 6-4, 7-5.

SPORT

Din p`cate, pu]inele
bilete v#ndute pentru
m#ine (azi, n.r.) sunt vina
noastr`. Dac` ob]ineam un
rezultat bun la Timi[oara,
sunt sigur c` stadionul ar
fi fost arhiplin
L`c`tu[

Steaua este cu mult
superioar` Slaviei
Praga iar \n meciurile
pe care le disput` pe
teren propriu poate
fi superioar` chiar [i
Sevillei. De aceea, echipa
mea va fi precaut` \n
jocul cu Steaua
Jose Maria Del Nido,
pre[edinte FC Sevilla

AZI |N LIGA CAMPIONILOR
GRUPA E
Lyon - Stuttgart
Barcelona - Glasgow Rangers
Sport.ro
GRUPA F
Manchester Utd. - Dinamo Kiev
Sporting - AS Roma
GRUPA G
Internazionale - }SKA Moscova
Fenerbahce - PSV Eindhoven
GRUPA H
STEAUA - FC Sevilla
Pro TV
Slavia Praga - Arsenal
Meciul Slavia – Arsenal va fi difuzat \nregistrat de Sport.ro (ora 0.00).

8.864 de bilete
DEZAM~GITOR „Steaua a
vândut până în acest moment
8.864 de bilete pentru meciul
cu Sevilla, inclusiv pachete”,
a precizat, ieri, Iulian Ghiorghişor, directorul economic
al clubului Steaua. Interesul
sc`zut pentru acest meci era
vizibil [i ieri, la casele de
bilete ale stadionului fiind
doar c#]iva suporteri interesa]i
de achizi]ionarea unui tichet.
Cei care doresc s` vad` meciul
din tribunele stadionului pot
cump`ra bilete [i ast`zi, p#n`
la ora 18.00. Preţurile biletelor pentru meciul cu FC Sevilla
sunt: 75 lei la peluze, 150 lei
la tribuna a doua, 200 lei la
tribuna întâi, 300 lei la tribuna
zero şi 400 lei la fotolii.

Arsenal, doar
o formalitate
GRUPA H Liderul grupei \n
care evolueaz` Steaua, Arsenal Londra, joac` \n aceast`
sear` la Praga, \mpotriva
Slaviei. Pentru a-[i consfin]i
calificarea \n optimile
competi]iei, „tunarilor” le
ajunge un punct. Partida
dintre Slavia [i Arsenal poate
fi vizionat` \n aceast` noapte, de la ora 0.00, \nregistrat`, la Sport.ro.

Foto: Rompres

22 de ani \n 320 de pagini

Hamilton, z#mbind fotografilor prezen]i la lansarea biografiei sale
BIOGRAFIE - Pilotul britanic de Formula 1
Lewis Hamilton a fost prezent la Londra,
luni sear`, la lansarea biografiei sale, editura Harpers Collins plătind pentru drepturile de publicare suma de dou` milioane
de dolari, informează presa engleză.
Cartea, intitulată „Lewis Hamilton: My
story”, are 320 de pagini şi prezintă povestea sportivului în vârstă de 22 de ani,
care a fost la un pas de a deveni campion mondial la debutul său în Formula 1.
În carte, care va costa 18,99 de lire sterline, sunt descrise relaţiile pe care Lewis

le are cu tatăl său, cu fratele său şi cu
patronul de la McLaren-Mercedes, Ron
Dennis, dar şi cu pilotul spaniol Fernando
Alonso.
Pe de altă parte, presa engleză anunţă că oficialii de la McLaren-Mercedes
nu îl vor consulta pe Hamilton în privinţa celui de-al doilea pilot al echipei, dar
acesta are deja c#]iva pilo]i prefera]i.
„Rosberg, Sutil, Kovalainen”, le-a răspuns
vicecampionul mondial jurnaliştilor care
l-au întrebat cine ar putea fi viitorul său
||||
coechipier.
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Lucescu, \ngenuncheat
din nou de AC Milan

mele puncte \n Lig`
Goian (\n ro[u) \l va \nfrunta din nou
pe Capel, omul care a terorizat
la Sevilla flancul drept al Stelei

www.compact.info.ro

Kaka (\n alb) a adus
lini[tea pentru „diavoli“

Foto: Rompres

Miercuri, 7 noiembrie 2007

LIGA CAMPIONILOR - Dup` ce \n
urm` cu dou` s`pt`m#ni a cedat
categoric la Milano, scor 1-4,
asear`, echipa lui Mircea Lucescu, {ahtior Done]k, a pierdut,
acas`, cu scorul de 3-0. Chiar
dac` au atacat mai mult, ucrainenii, cu Ra] printre titulari, nu
au reu[it s`-l \nving` pe experimentatul Dida, clac#nd \n partea

a doua a meciului.
Filippo Inzaghi a deschis
scorul la c#teva minute dup` ce
a intrat pe teren, din pasa excelent` a lui Pirlo (66’), Kaka a
m`rit avantajul, [ase minute mai
t#rziu, cu un [ut ce a \nt#lnit bara
\nainte de a intra \n plas`, [i, din
nou, Inzaghi a \nchis tabela, \n
||||
prelungiri, la un sec 3-0.

IERI |N LIGA CAMPIONILOR
GRUPA A
Liverpool - Be[ikta[
FC Porto - Marseille

GRUPA B
Valencia - Rosenborg
Schalke - Chelsea

0-2 (0-1)
0-0

GRUPA C
Lazio - Werder Bremen
Olympiakos - Real Madrid

2-1 (0-0)
0-0

GRUPA D
Celtic - Benfica
{ahtior - AC Milan

PUBLICITATE

8-0 (2-0)
2-1 (1-0)

1-0 (1-0)
0-3 (0-0)
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Rapsodia m`t`sii,
cu Liza Panait
Creatoarea de mod` Liza
Panait [i-a prezentat,
luni sear`, la World Trade
Plaza, noua colec]ie,
intitulat` „Silk Rhapsody”.

Prezentatoarea rubricii Meteo de la Pro TV, MAGDA PĂLIMARIU,
a început să ia lecţii de zbor la Aerodromul din Cluj, unde merge
ori de câte ori are puţin timp liber. Vedeta Pro TV şi-a descoperit
pasiunea pentru zbor după ce şi-a însoţit prietenul, în mai multe
rânduri, la cursurile pe care acesta le frecventa pentru obţinerea
brevetului de pilot.

PE SCURT |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keanu Reeves, dat în judecată
de un paparazzo
Actorul american KEANU REEVES a fost dat în judecată de un paparazzo pe care l-a rănit, în martie, în timp ce rula cu maşina, cu viteză
redusă, potrivit autorităţilor din Los Angeles, transmite AFP. Fotograful
Alison Silva spune că a fost rănit în incident şi că a avut nevoie de
spitalizare. Fotograful l-a dat în judecată pe Reeves şi i-a cerut despăgubiri a căror valoare nu a fost dată publicităţii.


Pe noul album, Amadeus are [i glas
Trupa AMADEUS a lansat pe pia]` albumul „The Island”, proiect ce
reprezint` [i revenirea Cristinei, Andreei, Alexandrei [i Patriciei \n
peisajul muzical autohton. Noutatea materialului discografic este
c`, pe l#ng` melodiile interpretate de trup` la instrumente, apar
c#teva piese vocale.

Fotografii: Cristian Simion

Magda Pălimariu ia lecţii de zbor

MOD~ - Peste 80 de ]inute de
zi [i de sear`, semnate Liza
Panait, au fost prezentate, luni
sear`, la World Trade Plaza, pe
fundalul sonor al unui recital
sus]inut de Marius Mihalache
[i trupa sa. Inova]ia crea]iilor a
constat \n folosirea materialului inovator. M`tasea, deosebit`
de cea clasic`, avea un aspect
de in sau c#nep`, colec]ia „Silk
Rhapsody” remarc#ndu-se prin
elegan]` [i rafinament.
Mireasa colec]iei a fost manechinul Corina Zugravu (foto
dreapta) care nu a purtat o rochie tradi]ional`, ci una aurie,
cu un pronun]at accent etno.
Un aspect inedit al defil`rii a
constat \n apari]ia pe podium a
Mariei Panait, fata cea mic` a
creatoarei. Printre invita]ii serii
s-au aflat Monica Columbeanu, înso]it` de Iulia Albu, so]ia
lui Mihai Albu, Gh. Dinic` [i
so]ia, Miori]a Videanu \nso]it`
de fiic`, Monica Anghel [i
Iulia Roman ||||
Crina Matei.

PUBLICITATE

Recompens` pentru Jimmy Page
ONOARE Jimmy Page, chitaristul trupei Led Zeppelin, a fost recompensat cu titlul
de „Legendă vie”, la gala premiilor anuale oferite de publicaţia „Classic Rock”,
informează BBC. Manifestarea s-a desfăşurat luni seară, la Londra. În faţa unui
public format din staruri ale muzicii rock, fiica lui Jimmy Page, Pearl Aday, a primit
în numele acestuia, de la Steven Tyler, solistul trupei Aerosmith, o chitară vintage
semnată Gibson Les Paul.

La 40 de ani, Julia Roberts vrea
s` fie doar mam` [i so]ie
INTERVIU - Una dintre cele mai de succes
actri]e de la Hollywood, Julia Roberts,
a împlinit, luna trecut`, 40 de ani. Cu
aceast` ocazie special`, vedeta a acordat un interviu revistei „Vanity Fair”,
oferind declara]ii care mai de care mai
surprinz`toare. Deşi cariera sa numără
multe succese, Roberts spune că, în prezent, aspiră doar la rolul de mamă şi soţie:
„Visul meu este să fiu împlinită şi să am

o viaţă productivă de mamă şi soţie. Cea
mai mare răsplată a mea ar fi să-mi produc
singură alimentele”, a spus aceasta, adăugând că i-ar plăcea să aibă „propriul colţ
creativ, chiar dacă se ocupă acolo doar de
tricotat sau lucruri de acest gen”. Actri]a
are trei copii, Henry Daniel, în vârstă de
patru luni, şi gemenii Hazel şi Phinnaeus,
în vârstă de trei ani, [i a m`rturisit c` nu
L.D. ||||
intenţionează să aibă alţi copii.
„Frumu[ica“ arat` mai bine
ca niciodat`, \ntr-o [edin]`
foto aniversar`
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Michael Jackson,
mai alb ca niciodat`

Daniel şi Laura (medalion), parteneri pe scenă şi în viaţă

Daniel Radcliﬀe, \ndr`gostit
IDILĂ - Actorul Daniel Radcliffe,
interpretul celebrului personaj Harry Potter, si-a găsit perechea, informează dailymail.co.uk. Cea care l-a
sedus pe „adolescentul milionar”, în
vârstă acum de 18 ani, este actriţa
Laura O’Toole, în vârst` de 22 de
ani. Zvonurile au fost întărite când
ei au fost zări]i în preajma casei lui
Radcliffe.
Cei doi s-au cunoscut şi s-au împrietenit anul trecut, când piesa de
teatru „Equus” a fost montată de
teatrul londonez West End. Daniel
şi Laura au interpretat rolurile prin-

cipale. La vremea respectivă, piesa
de teatru a stârnit un adevărat scandal, întrucât Daniel apărea în câteva
scene nud. „Daniel s-a în]eles bine
cu echipa din «Equus», însă cu Laura
a comunicat cel mai bine, deoarece
vârstele lor sunt apropiate”, a declarat o sursă din anturajul actorului.
Idila lui Radcliffe le-a dezam`git,
însă, pe numeroasele sale admiratoare. La premiera ultimului său
film, „Harry Potter şi Ordinul Phoenix”, care a avut loc în luna septembrie, la Londra, actorul mărturisea
I.R. ||||
că nu are prietenă.

Cele dou` fe]e ale lui Britney

IMAGINE - Cântăreaţa în vârstă de 25 de ani, Britney Spears,
afi[eaz` \n pictoriale o imagine
care nu are deloc leg`tur` cu realitatea. Dac`, \n via]a de zi cu zi
(foto st#nga), solista are un look
ne\ngrijit [i penibil, ce ne trimite
cu g#ndul la o artist` de 40 de ani
ce [i-a \ncheiat de mult cariera, nu
acela[i lucru se poate spune despre
ultimele sale fotografii care promoveaz` noul album „Blackout” (foto
dreapta).
}inute sexy, form` fizic` de
invidiat, peruci brunete prezint`
o alt` fa]` a c#nt`re]ei. |ns`, \n
ultimul timp, Britney este din ce

\n ce mai palid`, plin` de co[uri
[i cearc`ne pe care \ncearc` s` le
acopere cu ochelari de soare cu
lentile mari.

Din nou Number One
|n ciuda lookului, dar [i a comportamentului s`u dezastruos,
Britney a reu[it s` se bucure de critici, \n general pozitive, privind cel
mai recent album al s`u, lansat pe
30 octombrie. Mai mult, „Blackout” a ajuns pe prima pozi]ie \n
topul celor mai desc`rcate albume de pe site-urile muzicale [i
printre cele mai bine v#ndute pe
amazon.com.
L.D. ||||

INSOLIT - Fosta legendă a muzicii
pop Michael Jackson a şocat din
nou publicul, după ce a apărut pe
coperta unei publicaţii americane
destinate persoanelor de culoare,
informează presa britanică. Mai
alb ca niciodată, controversatul
solist apare într-o ipostază melancolică pe coperta revistei „Ebony”,
îmbrăcat într-un costum alb şi purtând o cravată aurie. Faţa palidă şi
obosită a superstarului nu mai are
nimic din farmecul pe care acesta
îl avea, în tinereţe, pe vremea când
dădea spectacole alături de fraţii
săi, în trupa Jackson Five.
Cu ocazia sărbătoririi a 25 de
ani de la lansarea albumului de
succes „Thriller”, celebrul artist
apare în paginile pictorialului
îmbrăcat într-un frac, asemenea
idolului său, Fred Astaire.
În ciuda numeroaselor acuzaţii, conform cărora megastarul
şi-ar fi schimbat culoarea pielii
\n urma numeroaselor intervenţii
estetice, Jackson susţine, în continuare, că albirea pielii nu a fost
intenţionată. Michael pretinde că
este victima unei boli rare de piele, vitiligo, care se manifestă prin
I.R. ||||
decolorarea pielii.
PUBLICITATE
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Explica]ii \n cazul
Automobile Craiova
CLARIFICARE Rom#nia va
trimite zilele urm`toare o
scrisoare Comisiei Europene, prin care v` r`spunde
la investiga]ia \nceput`
de c`tre organul executiv al Uniunii Europene,
\n leg`tur` cu privatizarea
Automobile Craiova. Investigaţia a fost ini]iat` pentru
a se verifica dacă anularea
datoriilor şi impunerea unor
condiţii la privatizarea Automobile Craiova reprezintă
ajutoare de stat.

Desenatorul lui
Fiat 500, avansat

PROMOVARE Succesul pe
care noul Fiat 500 \l are
\n r#ndurile publicului i-a
determinat pe [efii de la
Fiat s` \l promoveze pe
Roberto Giolito, designerul
responsabil cu acest proiect,
\n func]ia de [ef al biroului
de design. Giolito este cel
care a creat ini]ial conceptul
Trepiuno, transformat ulterior \n versiunea de serie a
lui 500. Ca [ef al Sectiei de
Design la Grupul Fiat, Giolito
va superviza activitatea de
crea]ie a unor m`rci precum
Fiat, Alfa Romeo, Lancia [i
Maserati.

PUBLICITATE
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Un nou model de la Dacia
Constructorul autohton
de automobile Dacia va
\ncepe din 2008, produc]ia
unui nou automobil, \n
dou` volume, derivat din
modelul Renault Sandero.
HATCHBACK - Grupul francez
Renault are planuri mari la Automobile Dacia pentru anul
viitor. |n cadrul unui seminar
organizat pe tema pie]ei auto, directorul general Dacia,
Francois Fourmont, a anun]at
lansarea unui nou model, \n
dou` volume, [i investi]ii \ntre
150 [i 160 de milioane de euro
\n uzina de la Mioveni.
Viitorul model Dacia va fi varianta rom#neasc` a hatchbackului Renault Sandero, prezentat
de francezi la Salonul auto de la
Frankfurt. „Produc]ia noului model va \ncepe \n a doua jum`tate
a anului viitor, iar numele [i preţul vehiculului le vom anunţa la
momentul respectiv”, a declarat
Fourmont.
Declara]ia directorului general de la Dacia confirm` spusele
lui Patrick Pelata, vicepre[edinte
la Renault, care afirmase la
prezentarea lui Sandero c` acesta va fi v#ndut pe B`tr#nul Continent sub marca Dacia. Renault
Sandero este un hatchback cu
cinci u[i construit pe platfor-

Renault Sandero creat pentru America de Sud va fi comercializat [i \n Europa, dar sub marca Dacia
ma lui Logan, care aduce foarte
mult cu modelul Renault Clio.
Are o lungime de 4,02 metri [i
un spa]iu de depozitare de 320
litri. Ma[ina va fi fabricat` la uzina din ora[ul brazilian Curitiba,
urm#nd a fi comercializat` \n
Brazilia, din decembrie, [i apoi \n
Argentina. Pe l#ng` noul model,
la Mioveni va \ncepe, anul viitor, produc]ia modelului Logan
Bogdan Biszok ||||
Pick-up.

Mai multe Dacii din 2009
SUCCES Uzina Dacia de la Mioveni \[i va dubla capacitatea de
produc]ie p#n` \n anul 2009, potrivit reprezentan]ilor companiei.
Dac` anul acesta num`rul de autoturisme fabricate se va ridica la
aproximativ 220.000 de automobile, peste doi ani cifra va ajunge
la 400.000 de unit`]i. Din totalul producţiei pe anul acesta, 55%
va fi destinată exportului, urmând ca, anul viitor, procentul să
crească până la 60-65%, iar în anul 2009 acesta s` ajung` la
70%. Vânzările Dacia la nivel mondial au crescut cu 12% în primele nouă luni, comparativ cu perioada similară a anului trecut,
ajung#nd la 165.500 de unităţi.

Parc tematic Ferrari
\n Abu Dhabi

INAUGURARE Pre[edintele Ferrari, Luca di
Montezemolo, [i prin]ul saudit Ahmed Ali
Al Sayegh au turnat placa de temelie la
Parcul tematic Ferrari care va fi construit
la Abu Dhabi, conform automarket.ro. Cu
aceast` ocazie, a fost \ngropat` o „capsul`

a timpului”, care con]ine un cilindru [i un
piston de la monopostul F2007, ma[ina
campioan`-mondial` \n acest an \n Formula 1. Aceasta va fi dezgropat` \n anul 2047,
atunci c#nd Ferrari va s`rb`tori 100 de ani
||||
de existen]`.

Investi]ii de sute de milioane de euro
\n industria auto rom#neasc`
FONDURI - Industria auto din ]ara noastr`
va beneficia de un capital serios anul viitor, zece companii străine anun]#ndu-[i
inten]ia de a investi p#n` la 500 de milioane de euro \n diverse proiecte, potrivit directorului Agenţiei Române pentru Investiţii Străine (ARIS), Sorin Vasilescu. Cele

zece companii se afl` deja \n Rom#nia [i
vor \ncepe recrutarea de personal p#n` la
sf#r[itul acestui an la noi \n ]ar`.
|n primele zece luni ale acestui an, alte
cinci companii au investit deja 770 milioane de euro şi au generat peste 6.000 de
locuri de muncă, potrivit lui Vasilescu. ||||
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Obezitatea, o problemă mondial`
Unul dintre cele mai ample
studii asupra obezităţii la
nivel mondial, publicat
în revista Asociaţiei de
cardiologie americane, a
scos la iveală faptul că un
sfert dintre bărbaţi şi femei
sunt obezi.
AVERTISMENT - Cercetarea la
care au participat 168.159 de
persoane, dintre care 69.409
bărbaţi şi 98.750 femei, cu vârste cuprinse între 18 şi 80 de ani,
a relevat faptul c` 40% dintre
bărbaţi şi 30% dintre femei suferă de supraponderalitate.
O persoană este considerată
obeză atunci când indicele său
de masă corporală (IMC), calculat prin împărţirea greutăţii
(în kilograme) la pătratul înălţimii (în metri), este egal sau
mai mare cu 30. Astfel, un IMC
cuprins între 25 şi 30 indică supraponderalitatea, informeaz`
AFP.
Obezitatea este o problem`
de sănătate întrucât grăsimea
acumulată la nivel abdominal
creşte riscul apariţiilor maladiilor cardiovasculare sau a diabetului. „Circumferinţa taliei este
un indicator clinic mai fiabil
pentru riscul de maladii cardiovasculare şi diabet decât IMC”,
este de părere Beverley Balkau,

Recomandări
nutriţioniste

Exerci]iul fizic ajut` la combaterea obezit`]ii

unul dintre autorii studiului.
Astfel, la bărbaţi, creşterea circumferinţei taliei cu 14 centimetri contribuie la creşterea cu
36% a riscului apariţiei maladiilor cardiovasculare.
La femei, riscul creşte cu 40%
pentru o talie mai mare cu 15
centimetri decât cea normală.
Mărirea circumferinţei taliei contribuie la creşterea riscului de
I.R. ||||
diabet cu 59% - 83%.

INFO COMPACT

27,7%

dintre copiii \ntre 2-10 ani
sunt supraponderali
În Europa, unul din cinci copii este
supraponderal. Obezitatea tinde să
devină o problemă de sănătate şi pentru copiii din România. Sursa Reductostart

Băuturile energizante
combinate cu votcă
pot fi fatale
RISC - Cocteilul preparat din
băuturi energizante şi votcă se
poate transforma într-o ameninţare mortală, informează
dailymail.co.uk.
Efectele acestui preparat
sunt asemănătoare combinaţiei
de cocaină şi heroină, conform
primului studiu realizat asupra
acestui subiect. Combinaţia dintre cele două tipuri de băuturi
poate fi letală, întrucât alcoolul
este un depresant al sistemului
nervos care afectează judecata,
activitatea motorie voluntară,
putând provoca astfel confuzie
şi chiar comă.
Cofeina conţinută de băuturile energizante accentuează
efectul alcoolului, fiind un pu-

ternic stimulent
al sistemului nervos.
Studiul efectuat
asupra unui grup de
4.271 de studenţi din
zece universităţi americane a relevat faptul că tinerii
care consumă acest cocteil
prezintă de două ori mai
multe riscuri de a fi răniţi şi
de a necesita îngrijire medicală.
Mai mult, conform statisticilor, 40% dintre tinerii care
consumă această combinaţie
de băuturi ajung să se interneze în clinicile de dezintoxicare pentru
abuz de alcool. ||||

Supliment alimentar pentru imunitate
PROFILAXIE - Răcelile pot fi prevenite şi
evitate în sezonul rece cu ajutorul suplimentelor alimentare care întăresc imunitatea organismului. Produsul Imunactiv,
recent lansat în farmaciile din România de
compania Walmark, stimulează sistemul
de apărare al organismului datorită celor
patru substanţe active pe care le are în
compoziţie: beta glucan, vitamina C, zinc
şi bioflavonoide.
Printre alte efecte ale acestui preparat se
numără reducerea efectului toxic al diverşilor poluanţi din apă şi aer şi asigurarea unei
bune condiţii generale a organismului.
Remediile de acest tip sunt recomandate toamna şi iarna, c#nd virozele apar cel
||||
mai des.

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

PUBLICITATE

SFATURI Oricât ar părea de
tentant, săritul peste mese nu
reprezintă o soluţie pentru evitarea problemelor de
greutate, avertizează specialiştii în nutriţie. O alimentaţie
echilibrată presupune existenţa
celor trei mese principale de pe
parcursul unei zile. La acestea
se pot adăuga una sau două
gustări pe zi. Mesele luate
în timpul zilei trebuie să ne
asigure elementele nutritive
de bază: proteine, glucide,
lipide, vitamine şi elemente
minerale. Cea mai importantă
masă a zilei trebuie să fie micul
dejun, care furnizeză energia
necesară desfăşurării activităţilor din prima parte a zilei. O
soluţie atât pentru asigurarea
substanţelor nutritive necesare
în timpul zilei, cât şi pentru
evitarea senzaţiei de foame o
reprezintă consumul de cereale
integrale. „Se recomandă cereale integrale la micul dejun
datorită conţinutului crescut
de fibre, fortifierii cu vitamine
şi minerale şi aportului scăzut
de calorii şi grăsimi saturate”,
a explicat medicul Gabriela
Radulian de la Institutul de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice
„Nicolae Paulescu”, în cadrul
conferinţei de presă susţinute
recent de Nestle.
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CONCERT &
PARTY

Wednesday Nights of Salsa
Malibu Club
Pia]a Amzei nr. 1-3
Telefon: 231.32.23

21.00

CURAJ NEB~NUIT

ROCK ALTERNATIV
KARAOKE

Luna Amar`

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

22.30

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

20.00

MUZIC~ LIVE PIAN
Live Piano Music
Cremcaffe Espresso Bar
Str. Toma Caragiu nr. 3
Telefon: 313.97.40

20.00

Piano & Classic Guitar

23.30

PARTY
21.00

FILME
4 LUNI, 3 SĂPTĂMÂNI
ŞI 2 ZILE

Cityplex

România, dramă, 2007
Regia: Cristian Mungiu
Cu: Anamaria Marinca, Adi
Cărăuleanu, Luminiţa Gheorghiu
18.15

21.00

18.00

Picasso Café
Str. Francez` nr. 2-4
Telefon: 312.15.76
23.00

Cotton Club
Calea Victoriei nr. 48-50
Telefon: 313.13.13

21.00

Oldies Club
Calea Moşilor nr. 91
Telefon: 0723.666.551
21.30

19.00

Selectro Every Wed
22.30

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

21.00

Vamayoth Party
Stuf Vama Veche
Str. Berzei nr. 25A
Telefon: 316.22.42

21.00

V.I.P. Party
Twice
Str. Sfânta Vineri nr. 4
Telefon: 313.55.92

21.00

11.00, 13.00, 15.00,
17.15, 19.30

SUA, comedie, 2007
Regia: Bobby Farrelly, Peter
Farrelly
Cu: Ben Stiller, Jerry Stiller,
Michelle Monaghan

21.00

16.00

SUA, horror, 2007
Regia: Rob Zombie
Cu: Malcolm McDowell, Brad Dourif
13.45, 18.30
15.15, 19.30
22.15

HANNIBAL: |N SPATELE
M~{TII

Hollywood Multiplex
17.00
Movieplex
14.00, 16.45
Cinema Studio
10.00, 12.30, 15.00

|NGERUL NECESAR

15.00, 17.30,
20.00, 22.30
Movieplex
12.45, 15.00,
17.15, 19.30, 21.45
Cityplex
15.00, 17.15, 19.30, 21.45
Cinema Patria
11.00, 13.15,
15.30, 17.45, 20.00
CinemaPro 13.45, 16.15, 18.45, 21.15

CEL MAI BUN PRIETEN
AL MEU
Fran]a, comedie, 2006
Regia: Patrice Leconte
Cu: Daniel Auteuil, Dany Boon
16.00

SUA, animaţie, 2007
Regia: Chris Buck, Ash Brannon
Voci: Shia LaBeouf, Jeﬀ Bridges,
James Woods

Marea Britanie/Fran]a, ac]iune,
2007
Regia: Edgar Wright
Cu: Martin Freeman, Simon Pegg,
Nick Frost
Hollywood Multiplex

14.30, 22.00

SUA, fantastic, 2007
Regia: Matthew Vaughn
Cu: Robert De Niro, Charlie Cox
Hollywood Multiplex

13.45, 16.30,
19.15, 22.15
14.00, 16.30, 19.00, 21.30
17.15, 19.45

PUZZLE MORTAL 3
SUA, horror, 2007
Regia: Darren Lynn Bousman
Cu: Tobin Bell, Shawnee Smith
Cityplex

Rom#nia, dram`, 2007
Regia: Gheorghe Preda
Cu: Anca Florea, Constantin
Florescu
14.45

Movieplex

16.15

RESIDENT EVIL: DISPARI}IA

Movieplex
Cinema Gloria

SPERAN}A MOARE ULTIMA

Hollywood Multiplex
16.15, 21.00
Movieplex
15.30, 20.00, 22.15

SUPER-R~I

Movieplex

Movieplex
Cityplex

Avanpremier`
Hollywood Multiplex
Movieplex

ORA DE VÂRF 3
SUA, comedie, 2007
Regia: Brett Ratner
Cu: Jackie Chan, Chris Tucker
Hollywood Multiplex
19.00
Movieplex
14.45, 18.30, 22.30

|N ROLUL VICTIMEI
De Vladimir [i Oleg Presnyakov
Regia: Felix Alexa
Cu: Marius Manole, R`zvan Vasilescu
Teatrul Tineretului Metropolis
Telefon: 210.42.81

19.00

OUIBADA

Teatrul de Comedie
Sala Mare
Telefon: 315.91.37

19.00

20.15
21.30

TRASEUL MOR}II

Avanpremier`
La Scena
Telefon: 320.35.67

EVENIMENTE
EXPOZI}II

22.30

Expoziţie de pictură
„Pink and Green”

Galeria „Căminul Artei“
Str. Biserica Enei nr. 16
Telefon: 312.67.66
Ultima zi – 12 noiembrie

Expoziţie de pictură
„Lumini şi umbre“
De Marcel Lupşe
Veroniki Art
Intr. Murmurului nr. 2-4
Telefon: 0722.357.222
Ultima zi - 18 noiembrie

OPER~
Nabucco
Spectacol \n limba italian`
Regia: Horia Lupescu
Scenografia: George Doro[enko
Coregrafia: Doina Andronache
Cu: Eduard Tumagian,
Gabriel N`stase
Opera Na]ional`
Bd. M. Kog`lniceanu nr. 70-72
Telefon: 313.18.57

SPECTACOL DE MAGIE
Casa de Cultur` a Studen]ilor
Calea Plevnei nr. 61
Telefon: 312.25.42

21.00

Bd. Dimitrie Pompeiu 6,
20337 Bucure[ti 2
www.compact.info.ro
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18.30

Prezint`: Daniel Lungu

De Eugene Ionesco
Regia: Dan Victor
Cu: Mihai Baranga, Geta Marin

SUA, horror, 2005
Regia: Greg McLean
Cu: Cassandra Magrath, John
Jarratt
Cityplex

TEATRU

TABLOUL

TRANSFER DE CAPTIVI

Hollywood Multiplex

17.15, 20.00,
22.30
14.45, 19.15, 21.45
14.00, 16.30, 19.00

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

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

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

Expoziţie de grafică
De Magda Isăcescu

Hollywood Multiplex

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

Hollywood Multiplex

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

12.45, 16.30

UN PIC |NS~RCINAT~

Hollywood Multiplex

Avanpremier`
Hollywood Multiplex
Movieplex

SUA, ac]iune, 2007
Regia: Michael Davis II
Cu: Clive Owen, Monica Bellucci

Movieplex

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

Cinema Scala

H'Art Gallery
Str. Mihai Eminescu nr. 105-107
Telefon: 210.83.51
Ultima zi - 11 noiembrie

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

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

SUA, comedie, 2007
Regia: Greg Mottola
Cu: Michael Cera, Jonah Hill

LICHIDA}I-I!

De Ştefan Triﬀa

UN ASASIN NEMILOS

SUA, animaţie, 2007
Regia: Brad Bird
Voci: Janeane Garofalo, Patton
Oswalt

SUA, comedie, 2007
Regia: Shari Springer Berman
Cu: Scarlett Johansson, Chris Evans
19.30
20.30

Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa” v`
invit` ast`zi, \ncep#nd cu ora 12.00, la vernisajul expozi]iei
„Expediţii Ştiinţifice Româneşti în Bazinul Mediteranean”.
Expoziţia va prezenta, în imagini şi materiale, o parte din
rezultatele expediţiilor comune, organizate până astăzi,
în cadrul programelor Explorator [i Transafrica, de către
organizaţia Oceanic. Exponatele sunt noi pentru Muzeul
Antipa, f`c#nd parte din fauna marin`, din lumea divers`
a insectelor, a scorpionilor, a [erpilor venino[i [i a unor
mamifere din de[ert. Totodat`, vizitatorii vor putea afla
informa]ii despre speciile noi decoperite [i imagini inedite.

20.00

RATATOUILLE

SUA/Marea Britanie, biografic,
2007
Regia: Michael Winterbottom
Cu: Angelina Jolie

JURNALUL UNEI D~DACE

Premier`
Hollywood Multiplex

14.00

POLI}IST MESERIA{

Movieplex

Hollywood Multiplex

CU TOŢII LA SURF!

We Got The Jack
The Jack Bar & Rock
Calea Griviţei nr. 55
Telefon: 312.80.56

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

Cinema Union

FATA F~R~ ZESTRE
Rusia, dram`, 1984
Regia: Eldar Riazanov
Cu: Alice Freindlich, Larisa Guzeeva

SUA, thriller, 2007
Regia: Peter Webber
Cu: Li Gong, Gaspard Ulliel

C^T DUREAZ~ O C~SNICIE

Roots Reggae Garden

Expirat
Str. Brezoianu nr. 24
Telefon: 0726.804.142

18.00, 20.30

Expedi]ii [tiin]ifice

PARADA CEA MARE

Movieplex
Cityplex

SUA, horror, 2007
Regia: Sebastian Gutierrez
Cu: Lucy Liu

Hollywood Multiplex
Movieplex
Cityplex

Fran]a, documentar, 2005
Regia: Luc Jacquet
Cu: Charles Berling, Romane
Bohringer

Cinema Corso

14.00

EVADARE DIN MOR}I

HALLOWEEN
16.00

CAMERA 1408

Party Zone cu MC Stevie Bass

Kaya Caffe
Str. Sfânta Maria nr. 24
Telefon: 0723.200.048

SUA, dram`, 2006
Regia: Simon West
Cu: Camilla Belle

Glendale Studio

Rom#nia, dram`, 2007
Regia: Cristina Ionescu
Cu: Drago[ Bucur, Anca Florea
Cinema Union

EVENIMENT ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

15.15, 17.45
13.15, 17.45

PULBERE DE STELE

Cinema Eforie

CALEA |MP~RATULUI

Oldies Party

Cafeneaua Actorilor
Bd. Nicolae Bălcescu nr. 2
Telefon: 0721.900.842

15.15
13.00, 15.00,
17.00, 19.00

Cityplex

Girl's Exclusive

17.00

Hollywood Multiplex 13.00, 20.15, 22.30
Movieplex
13.00, 17.30, 21.45

APEL MISTERIOS

Gentleman's Night
Cesky Club
Str. Dianei nr. 11
Telefon: 314.14.79

Anglia, comedie, 2007
Regia: Oliver Parker
Cu: Neve Campbell, Alexandra
Maria Lara, Oana Pellea
Cityplex
Cinema Europa

Chill & More

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

DUP~ EA

Spania, comedie, 2006
Regia: Daniel Sanchez Arevalo
Cu: Marta Etura, Quim Gutierrez

Hollywood Multiplex
Movieplex

Cinema Eforie

14.00

Hollywood Multiplex

ORA{UL T~CERII
SUA, thriller, 2006
Regia: Gregory Nava
Cu: Antonio Banderas, Jennifer
Lopez

SUA, film mut, 1925
Regia: King Vidor
Cu: John Gilbert, Renee Adoree

SUA, horror, 2004
Regia: Zack Snyder
Cu: Ving Rhames, Sarah Polley

AM O SLUJBĂ NAŞPA RĂU
Studio Bar
Str. Col. Iosif Albu nr. 62B
Telefon: 0724.935.076

16.30, 21.15
16.30, 19.00

DIMINEA}A MOR}II

Cinema Union

Blind Date

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

ALBASTRU |NCHIS
APROAPE NEGRU

Attaque Surprise
Revenge
Str. Şelari nr. 9-11
Telefon: 0722.331.226

Suburbia
Str. {elari nr. 19
Telefon: 0723.314.164

Hollywood Multiplex

Cafepedia
Pia]a Alba Iulia nr. 2
Telefon: 320.26.00

Hollywood Multiplex
13.30, 15.30
Movieplex
17.30
Cityplex
14.15, 16.15, 20.15

Miercuri, 7 noiembrie 2007

PROGRAM TV

Miercuri, 7 noiembrie 2007

TVR 1

21.15

Poporu’ zice!

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA

HBO

Champions
21.45 UEFA
League: Steaua-Sevilla

s` fiu vedet`.
20.30 Vreau
Prezint` Dan Negru

22.30 Ziua nedrept`]ii

1.30 Regii comediei

22.20 Alien vs. Predator

9.10 Omul care aduce cartea
9.15 Pe locuri, fiţi gata, gătiţi!
(documentar, Anglia)
10.15 Ţaca Paca (r)
11.00 Poirot (s, Anglia)
12.00 Tânăr şi neliniştit (s, SUA) (r)
13.00 Ştirile PRO TV
13.45 Salvarea vine din adâncuri!
(S.F., SUA)
16.00 Tânăr şi neliniştit (s, SUA)
17.00 Ştirile PRO TV
17.45 Happy Hour
18.55 Ştirile sportive
19.00 Ştirile PRO TV
20.30 Expertul (s, SUA)
21.45 UEFA Champions League:
Steaua - Sevilla
0.00 Rezumat Champions League
1.55 Omul care aduce cartea (r)
2.00 Ştirile PRO TV cu Andreea
Esca (r)
3.00 UEFA Champions League:
Steaua - Sevilla (r)

9.45 Cântec de iubire (s, Mexic)
11.00 Împotriva destinului (s,
Mexic) 12.00 Trupul dorit (s, SUA/
Columbia) 14.00 Inimă de ţigan
(s) (r) 15.20 Reţeta de acasă 15.30
Văduva Blanco (s, SUA) 17.30
Poveştiri adevărate 18.30 Cele
două feţe ale Anei (s) 19.30 Răţuşca
cea urâtă (s) 20.30 Inimă de ţigan
(s) 21.30 Clona (s, Brazilia) 22.30
Poveştiri de noapte 23.00 Războiul
sexelor (s) 23.30 Montecristo (s,
Argentina) 0.00 Războiul sexelor
(s) (r) 0.30 Poveştiri adevărate (r)

FILMUL SERII ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.00

THRILLER

Linişte apăsătoare
Îndureraţi de recenta moarte a fiului lor,
soţii John şi Rae Ingram
(Nicole Kidman) pornesc
într-o lungă croazieră pe
mare cu un iaht. Într-o zi,
ei întâlnesc epava unui
mic vas care stă să se scufunde şi îl iau la bord pe
singurul supravieţuitor,
Hughie Warriner. Explicaţiile încâlcite ale acestuia,
care susţine că persoanele
de pe vas au murit din
cauza alimentelor stricate, nu-l mulţumesc pe
John. Aşa că acesta se
duce din nou pe epavă
unde găseşte cadavrele
măcelărite ale celorlalţi
membri ai echipajului.
Chinuită de coşmaruri de
la moartea copilului, Rae
nu e deloc încântată să
rămână singură cu aparent inofensivul Hughie

6.00 În gura presei
7.00 Dimineaţa devreme
9.00 În gura presei (r)
10.00 Concursul interactiv
11.00 Xena, prinţesa războinică
(s, SUA); Cu: Lucy Lawless,
Renee O' Connor, Hudson
Leick
12.00 Sub acoperire (s, SUA);
Cu: Peter Dobson, Melora
Hardin, Cameron Richardson
13.00 Observator
13.45 Din dragoste (r)
16.00 Observator
17.00 9595
19.00 Observator. Cu Lucian
Mândruţă şi Alessandra
Stoicescu
20.30 Vreau să fiu vedetă.
Prezintă Dan Negru
22.30 Observator
23.30 Marius Tucă Show
1.00 Sub acoperire (s, SUA) (r)

HALLMARK

ACAS~

10.10 Tonomatul DP2 11.40 Noi
începuturi (s, Italia) 12.40 Familii în
impas (r) 13.30 Lumea de aproape
(r) 14.30 E Forum 15.00 Împreună în
Europa! 16.00 Jurnalul TVR (r) 16.15
Jurnalul Euronews pentru România
(r) 16.30 Alegeri europene 2007
16.40 Autostrada TVR 18.00 Jurnal
regional 18.35 Elisa (s, Italia) 20.00
Bugetul meu 20.35 În căutarea
Ameliei Earhart 21.30 Ora de ştiri
22.30 Eu sunt David! (dramă, SUA)
0.10 Replay 0.35 Charlie Jade (s,
Africa de Sud/SUA)

PROCINEMA

şi pe bună dreptate, căci
acesta se dovedeşte a fi
un psihopat violent.
Australia/SUA, 1989
Regia: Phillip Noyce
Cu: Sam Neill, Nicole Kidman,
Billy Zane (foto)

HALLMARK

18.00

COMEDIE

Da, dar mai
degrabă ba

Lauren Crandell (Denise
Richards, foto) se ocupă cu
mult succes de pregătirea
în cele mai mici amănunte
a nunţilor altora, însă,
când vine vorba de propria-i viaţă sentimentală,
nu se poate lăuda cu mari
realizări. Acum, când se
apropie ceea ce trebuie să
fie cea mai fastuoasă nuntă
a anului, Lauren constată
că nu ştie ce să aleagă, între
carieră şi propriile aspiraţii
romantice.
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6.30 Bulevard
7.30 Ştiri cu Alina Sencovici
8.00 D-Dimineaţa
8.30 Ştiri cu Alina Sencovici
12.45 În căutarea dreptăţii
(romantic, India)
13.45 Răzbunarea lui Max Keeble
(comedie, SUA) (r)
15.45 Intrigi la modă (s, SUA)
16.45 Noră pentru mama (2)
18.30 D-Ştiri
19.30 Ora câştigătorilor
20.30 Ţintă finală (thriller, SUA);
Cu: David Caruso, Susan
Haskell, Thomas Ian Griffith
22.30 Ziua nedreptăţii (s, SUA);
Cu: Taye Diggs, Moon
Bloodgood, Victoria Pratt
23.30 Bulevard
0.15 Intrigi la modă (s, SUA) (r)
1.15 Call TV
3.15 În căutarea dreptăţii
(romantic, India) (r)

SPORT.RO

8.00 Povestea Doamnei Lambert
(dramă, SUA) 10.00 Amy (s,
SUA) 11.00 Fiicele lui McLeod (s,
Australia) 12.00 Întoarcerea la
Cutter Gap (dramă, SUA) 14.00 Amy
(s, SUA) 15.00 Povestea Doamnei
Lambert (dramă, SUA) 17.00 Fiicele
lui McLeod (s, Australia) 18.00 Da,
dar mai degrabă ba (comedie,
Canada) 20.00 Fiicele lui McLeod
(s, Australia) 21.00 Medium (s,
SUA) 22.00 Lege şi ordine: Intenţii
criminale (s, SUA) 23.00 Atingerea
răului (s, SUA)

Canada, 2004
Regia: Kelly Makin
Cu: Denise Richards, Dean Cain,
Karen Cliche

Rezolvarea rebusului din num`rul trecut
FEMEI-BRUT-ARITMETICA-VA-OPT-TIP-O-ALUAT-DI-RENASTERE-XX-AISORIOPIU-ZACEA-FRONTALA-T-TESTA-ADIA-ASI-SATESC
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PRO TV

11.55 Integrame după integrare (r)
12.00 Garantat 100% (r)
12.40 Colecţii celebre
13.00 Phil din viitor (s, SUA)
13.30 Desene animate. Club Disney
14.00 Jurnalul TVR
15.00 Fascinaţia zborului
15.30 Oameni ca noi (r)
16.00 Bagaj pentru... Europa
17.00 Jurnalul TVR
17.15 Pe ce dăm banii?
18.40 Patrula de mediu
18.45 Europarlamentar 2007
19.00 Jurnalul TVR
20.15 Alegeri europene 2007
20.45 Reflector (s)
21.15 Poporu' zice!
21.30 Ochiul magic
22.15 Gangsteri în fuste (s, SUA/
Anglia)
22.45 Jurnalul TVR
23.20 Deasupra Africii nu e cer
senin (dramă, coproducţie)

TVR 2

www.compact.info.ro
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7.30 Dragoste şi putere (s, SUA) (r)
8.00 Sport cu Florentina
8.05 Spitalul „All Saints" (s,
Australia) (r)
9.00 La miezul nopţii (dramă,
Canada) (r)
11.30 Sport, dietă şi o vedetă (r)
12.00 Ed (s, SUA)
13.30 Dragoste şi putere (s, SUA)
14.30 Căruţa cu mere (dramă,
România)
16.30 Spitalul „All Saints" (s,
Australia)
17.30 Trăsniţi din NATO (s) (r)
18.00 Focus
19.30 Camera de râs
19.40 Atenţie ADHD!
20.00 Cronica cârcotaşilor
22.00 Trăsniţi din NATO (s)
22.45 Focus Plus
0.00 Punct de criză (s, SUA)
1.30 Regii comediei (comedie,
SUA)

PRO CINEMA

10.05 Special 11.00 Ştirile Sport.ro
11.05 Fotbal Liga 2, CSM Rm. Vâlcea
- CFR Timişoara (r) 14.00 Fotbal Liga
2, FC Botoşani - FC Braşov 16.00
Ştirile Sport.ro 16.05 Campionatul
Mondial de Box, Finale (r) 18.00
Ştirile Sport.ro 19.00 Poker - „Faceţi
jocurile” (premieră serie nouă –
ep. 5) 20.00 Biliard - International
Chalenge of Champions 2007
- Semifinala 2 21.00 „Campionii”
– UEFA Champions League Magazin
21.30 Ştirile Sport.ro 22.00 Special
23.00 Wrestling RAW 57 (r)

TVR 2

22.30

11.30 Entertainment News (r)
12.30 Teo (r) 13.45 La Bloc (r) 14.15
Regele Shaman (s, Japonia) 14.45
Liga juniorilor - Looney Toons
15.15 Descoperă România (r) 15.45
Icstrim TiVi 16.15 Testamentul (s)
(r) 17.30 Noi toţi (s, SUA) (r) 18.00
Spitalul de urgenţă (s, SUA) 19.00
Testamentul (s) 20.00 Nebun
după tine (s, SUA) 20.30 Schimbul
trei (s, SUA) 21.30 Noi toţi (s, SUA)
22.00 Linişte apăsătoare (thriller,
Australia/SUA) 0.00 Negociatorul
(s, Canada)

DRAM~

Eu sunt David!
Filmul e adaptarea faimosului roman al lui Anne Holm intitulat „North
to Freedom“ şi prezintă povestea
unui băieţel de 12 ani pe nume David (Ben Tibber, foto). După ce scapă
dintr-un gulag comunist, acesta
prime[te instrucţiuni de a duce o
scrisoare sigilată la Copenhaga. El
călătoreşte astfel de-a lungul Europei,
într-un voiaj spiritual de descoperire,
în timpul căruia îşi pierde, încetul cu
încetul, frica instinctuală de umanitate
şi începe să zâmbească, să aibă încredere şi să găsească, în cele din urmă,
dragostea.
SUA, 2003; Regia: Paul Feig; Cu: Ben Tibber,
Joan Plowright, James Caviezel
PUBLICITATE

6.00 Citeşte şi plângi (comedie,
SUA)
7.25 Femeia mereu deasupra
(comedie, SUA)
8.55 Cizme deocheate (comedie,
SUA/Anglia)
10.40 Eu cu sora mea mai mică
(comedie, SUA)
12.50 Tatăl şi cei patru copii
(comedie, Danemarca)
14.25 Dna Palfrey la Claremont
(comedie, Anglia/SUA)
16.15 Moonwalker (musical, SUA)
17.50 Pe platourile de filmare (s)
18.25 Să-ţi trăieşti viaţa! (dramă,
SUA)
20.00 Regatul Cerului (dramă,
coproducţie)
22.20 Alien vs. Predator (S.F.,
coproducţie)
0.00 Roma (s, Anglia/SUA)
1.00 Regatul Cerului (dramă,
coproducţie)

MTV
17.30 Music Non Stop 18.30 Pimp
My Ride 19.00 Music Non Stop
19.25 Web Me Up 19.30 MTV News
(r) 20.00 Best Of... 21.00 US Top 20
22.00 My Little Talent Show 22.30
Final Fu 23.00 Virgin Diaries 23.30
Music Non Stop 0.00 MTV Elect.Ro
1.00 MTV Club Zone (r)
SURS~ PROGRAME TV:

16

www.compact.info.ro

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

DIVERTISMENT
BERBEC
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21 MAI - 20 IUNIE

Propunerile de călătorie vor fi excelente, dar
rezultatele nu vor fi cele pe care le aştepţi.
Cheltuielile par a nu se termina, dar reuşeşti
să le faci faţă.
S-Q B-W N-Q

8 6
5

4
8

LEU

FECIOAR~

23 AUGUST - 22 SEPTEMBRIE

Comunicarea cu cei din jur te favorizează şi îţi
va da ocazia să afli informaţii interesante. O
întâlnire cu cineva drag îţi va îmbunătăţi starea de spirit.
S-Q B-Q N-V
LEGEND~: S = Sex; B = Bani; N = Noroc

BALAN}~

23 SEPTEMBRIE - 22 OCTOMBRIE

Ai putea iniţia o nouă activitate în plan profesional. Timpul îţi este drămuit, aşa că nu este
cazul să îl pierzi cu detalii inutile. Nu pierde din vedere nici activităţile gospodăreşti.
S-Q B-Q N -V

SCORPION

23 OCTOMBRIE - 21 NOIEMBRIE

Eşti cam neliniştit, dar fără un motiv anume.
Suspiciunile pe care le ai faţă de fiinţa iubită
se vor dovedi neîntemeiate, aşa că ar fi cazul
să nu încerci o discuţie lămuritoare.
S-Q B-V N-V

S~GET~TOR

22 NOIEMBRIE - 21 DECEMBRIE

Nu încerca să tragi sfori, aşa cum ţi s-a propus; s-ar putea afla şi vei avea multe de
pierdut. Puterea de concentrare este mare;
folose[te-]i-o în activităţi pl`cute.
S-V B-W N-Q

CAPRICORN

22 DECEMBRIE - 19 IANUARIE

Orice risc asumat îţi poate aduce neplăceri, deci
prudenţa se cere a fi pusă pe primul plan. Câte
ceva în familie nu prea îţi convine, dar nu e cazul să dai naştere niciunei discuţii.
S-Q B-W N-Q

V~RS~TOR

20 IANUARIE - 18 FEBRUARIE

Mare atenţie la modul în care manevrezi
banii, deoarece ai putea rămâne fără ei. O
persoană cu funcţie îţi apreciază iniţiativele,
ceea ce îţi ridică mult moralul.
S-Q B-Q N-V

PE{TI

19 FEBRUARIE - 20 MARTIE

Ai rămas în urmă cu multe treburi şi ordinea
de zi este încărcată. Chiar dacă îţi doreşti, nu
este cazul să faci schimbări majore în viaţa
ta.
S-V B-W N-Q

V - sus; Q - mediu; W - jos

Rubric` realizat` de Cristina Vanea
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23 IULIE - 22 AUGUST

Pentru a rezolva problemele financiare pe
care le ai va fi nevoie de multă alergătură. O
femeie din familie te va sprijini în tot ce doreşti să întreprinzi.
S-Q B-V N-Q

3
5
2

21 IUNIE - 22 IULIE

La slujbă ţi se dau o mulţime de sarcini pe
care va trebui să le duci la bun sfârşit de unul
singur. Popularitatea ta în rândul persoanelor
de sex opus este în creştere.
S-V B-Q N-Q

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

4

GEMENI

RAC

3

6

21 APRILIE - 20 MAI

Ţi se va face o propunere de colaborare, dar
nu este cazul să te grăbeşti cu răspunsul. Vei
fi obligat să faci câteva drumuri pentru a rezolva probleme mărunte.
S-V B-Q N-V

2
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21 MARTIE - 20 APRILIE

Raporturile cu cei din casă sunt şi aşa cam
tensionate, deci ar fi bine să nu-ţi exprimi
nemulţumirile. O activitate de divertisment
te-ar putea ajuta să te mai relaxezi.
S-Q B-V N-V

TAUR

2 1 5
6
7

Miercuri, 7 noiembrie 2007
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DOVEZI
ORIZONTAL: 1) Activitate casnică. 2) Răsunet prelung
– Lipsit de păr pe cap. 3) Gata să se producă
– Dune! 4) Clar – Arborele vieţii. 5) Bijuterie pe
deget – Instalaţie de prelucrat metalele. 6) Mioare
- A se avânta. 7) În exterior – Dat pe margini! 8)
Obligatoriu – Apa dimineţilor. 9) Tiran – Pătrate
agricole. 10) După doi – Hot`rât.
VERTICAL: 1) Lipsit de noroc. 2) Fiinţe raţionale
– Fructul interzis. 3) Urcate – Capabile. 4) Înrudit
cu bradul – Salarii. 5) Vin acrit – Fricoasă. 6) Plantă
acvatică – Capete de pod! 7) Posesor ale unor hârtii
de valoare ale unei societăţi. 8) Sfârşit de ierarh!
– Fript – Vorba broaştei. 9) Puiul caprei – Pietre
semipreţioase verzi. 10) Şcolăriţă – Ascuţişul
lamei.

CE FACE}I CU ZIARUL? |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

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

