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BUCUREŞTI

Reabilitarea 
termică a 
Sectorului 1

 Primăria Sectorului 1 a îm-
prumutat 125 de milioane de 
euro de la Banca Europeană 
de Investiţii pentru a plăti 
anveloparea a 365 de blocuri. 
Edilul Andrei Chiliman promite 
că toate blocurile din sector 
vor fi reabilitate până în 2016. 
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ACTUALITATE

Povestea unui 
şantaj de presă

 Mihai Ghezea, proprietarul 
ziarului „Atac la persoană“, 
acuzat că l-ar fi şantajat
pe Ioan Niculae (patronul
InterAgro şi al echipei de fotbal 
Astra Ploieşti), va fi cercetat în 
libertate. Niculae i-a dat 3.000 
de euro lui Ghezea, iar ulterior 
acesta a publicat materiale 
compromiţătoare la adresa 
omului de afaceri. 2 PAGINA 6

VIAŢA

Sânge aprig 
de microbist

 Mulţi tineri ajung la meciuri 
mai degrabă pentru a se bate 
cu suporterii echipei adverse, 
decât pentru a vedea meciul 
echipei favorite. Specialiştii 
spun că nimeni nu devine 
huligan din întâmplare şi că 
fanaticii merg pe stadioane 
doar pentru a-şi manifesta 
agresivitatea. 2 PAGINILE  34-35
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Elena Dumitru
elena.dumitru@adevarul.ro

 Confruntat cu probleme financiare, gigan-
tul finlandez Nokia a decis să închidă fabri-
ca de la Jucu (judeţul Cluj) şi s-o mute în Asia. 
Odată cu plecarea concernului, exporturile 
României vor scădea cu peste 5%. 

Nokia a dominat mulţi ani piaţa telefoane-
lor mobile, însă revoluţia iPhone declanşată 
de Steve Jobs, precum şi competiţia acerbă a 
rivalilor asiatici au dărâmat imperiul finlan-
dez. Decizia conducerii Nokia de a nu „ataca“ 
mai agresiv segmentul „smartphone“ a adus 

compania în această situaţie, susţin analiştii. 
Din cauza acestei strategii păguboase, Nokia 
a fost nevoită să anunţe încetarea activităţii 
din România.

„Motivul fundamental  este schimba-
rea pieţei în ceea ce priveşte producţia 
telefoanelor în toată lumea. Oamenii  
cumpără smartphone-uri în locul 
telefoanelor normale (n.r. – precum
cele asamblate la Jucu)“, a explicat 
ieri Stephen Elop, directorul 
general al grupului Nokia. 
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Vineri, 
30 septembrie 2011 
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Editorial
Petre Barbu: 
„Salvaţi farmaciştii!“
Comentatori Adevărul
Dinu Patriciu:
„Noapte bună, 
ţară dragă!“

Kevin Costner, starul din „Dansând cu lupii“ şi „Wyatt Earp“, a descins la Dragoslavele în blugi şi cămaşă albă  p FOTO: BLITZKevin Costner, starul din „Dansând cu lupii“ şi „Wya

SHOWBIZ Faimosul 
actor american a 
ajuns ieri în comuna 
Dragoslavele pentru 
a începe filmările la 
cel mai recent proiect 
al său, o miniserie 
istorică „Hatfields
& McCoys“. 
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SHOWBIZ Faimosul

Kevin 
Costner,
prima zi 
de fi lmare
în Argeş

Cauzele profunde ale plecării Nokia de la Jucu 

Azi ai CARTE!

Avram în lacrimi: 
„Sunt victima 
şefi lor de club“

George Ivaşcu: 
„Îmi doresc 
să moară 
«şmecherul»“
LA MASA ADEVĂRULUI  2 PAGINILE 8-9
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Steve Jobs ne-a 
lăsat fără job

Steve Jobs, creierul 
companiei americane Apple
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