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Britney,
cas` de
8 milioane
de dolari

100 km/h,
\n 2,5 secunde
Conform topului „Forbes”, Bugatti
Veyron e cea mai „nervoas`” ma[in`
din lume
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Vedeta american`
a cump`rat \n
California vila
care apar]inuse actorului Ray Liotta
Pag.
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Supercupa deschide
balul fotbalului

BUCURE{TI

Sezonul intern \ncepe disear`, la 20.45, cu meciul Dinamo – Rapid
SPORT

Microbi[tii intr` de azi \n
focuri. Partida Dinamo – Rapid,
cont#nd pentru Supercupa Rom#niei, inaugureaz` noul sezon

intern. Meciul dintre campioan`
[i c#[tig`toarea Cupei a \nceput
printr-un adev`rat r`zboi al
declara]iilor [i se anun]` unul al

marilor orgolii. Partida se disput` pe stadionul „Na]ional” [i va
fi transmis` \n direct de Antena 1,
Pag. 19
de la 20.45.

Am sc`pat
de codul ro[u!
De ast`zi, trecem la codul
portocaliu, iar zilele urm`toare
temperatura va cobor\
Pag. 2
SPORT

A semnat Cristi
Chivu cu Inter?
O agen]ie italian` a anun]at c`
milanezii ar fi pl`tit 15 milioane
de euro pentru Chivu
Pag. 18
NA}IONAL

Show-ul lui Iglesias va \ncepe la
ora 21.45 [i va dura o or` [i jum`tate

Julio Iglesias v` invit` \n Cotroceni
PEOPLE

Celebrul solist spaniol concerteaz` ast`-sear` la Bucure[ti

Pag.
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De ce divor]eaz`
rom#nii
Pentru 80% dintre rom#ni,
violen]a este cel mai serios motiv pentru desp`r]ire
Pag. 4

ULTIMA OR~ ... 22:17 ... Un incendiu puternic a izbucnit la o cas` din spatele magazinului Cocor...
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Consumul de lapte
praf a scuzut
VERIFIC~RI Numurul copiilor
care primesc lapte praf gratuit
în capitalu a fost redus la o
treime, dupu ce Autoritatea
de Sunutate Publicu a Municipiului Bucureti a fucut, timp
de un an, controale privind
prescrierile în toate cabinetele
medicilor de familie. Autoritu¡ile au început controlul pornind
de la faptul cu în Bucureti se
nasc anual aproximativ 17.000
de copii. Totodatu, nu to¡i nounuscu¡ii au nevoie de lapte praf
gratuit, aa cu patru echipe
formate din câte doi inspectori
au stat, câte douu zile, în cabinetul fiecurui medic de familie,
verificând prescrierile.

Placido Domingo
aduce „Operalia”

aici, dar nu în septembrie,
pentru cu nu are nimic de-a
face cu Festivalul Enescu. Eu
i-am spus, mi-am permis su-i
fac o invita¡ie din partea Bucuretiului“, a spus Holender.

Searu haiduceascu
la E-Uranus

BUCURE{TI

Miercuri, 25 iulie 2007

Bucuretiul a trecut de
Codul ro u instaurat în premierv, ieri, pentru capitalv
i cinci jude£e, a reu it, într-un final, sv mobilizeze
autoritv£ile, de i avem parte de caniculv încv de
svptvmâna trecutv. Administra£ia Na£ionalv de
Meteorologie i ministrul svnvtv£ii au anun£at cv, de
asearv, de la ora 21.00, avem cod portocaliu.
CONTROALE - Edilul ¹ef al urbei,
Adriean Videanu, care ¹i-a întrerupt concediul de odihn ca s
supravegheze direct cum angaja¼ii primriilor î¹i fac treaba, a
avut, ieri, timp ¹i de o conferin¼ de pres, exact la ora 13.00,
când capitala fierbea deja la mai
mult de 40 de grade, dac e s
ne lum dup termometrul de
la Universitate. Videanu a ¼inut
s ironizeze atitudinea panicard a Guvernului ¹i a declarat c
a monitorizat toate activit¼ile
impuse prin instituirea codului
ro¹u, iar ca o concluzie „pot spune c în Bucure¹ti nu sunt evenimente deosebite, chiar dac

MUZIC~ O petrecere cu muzicu
luutureascu autenticu se va
desfuura mar¡i, 31 iulie, în
spa¡iul experimental E-Uranus.
Programul va începe la ora
19.00, cu mâncare... haiduceascu. La ora 21.00, va veni
rândul filmului. Va fi proiectatu
pelicula „Gadjo dilo”, regizatu
de Tony Gatlif, iar de la orele
23.00 va avea loc un concert
sus¡inut de Taraful Haiducilor.
Evenimentul este organizat de
Metropolis Film, în parteneriat
cu Institutul Cultural Român i
Institutul Francez.

Închis, la prânz
Capitala a fost, ieri, în mare
parte, un ora¹ închis. Majoritatea institu¼iilor publice ¹i persoanele care lucreaz în spa¼ii
libere ¹i-au întrerupt programul
din cauza alertei cu cod ro¹u.
Totu¹i, în capital, destui comercian¼i de butic au suportat temperaturile mari doar ca s vând
o sticl de suc în plus.
Cei mai afecta¼i de canicul
au fost vârstnicii care, din diverse motive, au sfidat avertizarea ¹i au ie¹it din case. Casa de
Pensii Bucure¹ti nu a putut sista

Ziua culturii
egiptene

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:

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

Pu¡inu rucoare de la micu înul¡ime

Text [i foto: Robert Bvlan

R`coare pentru trec`tori

Dup` examenul de la Facultatea de
programul func¼ionarilor publici
la ora stabilit de Guvern, angaja¼ii fiind nevoi¼i s stea peste
program din cauza cozilor uria¹e care se formaser la ghi¹ee
¹i a oamenilor nemul¼umi¼i c
programul cu publicul trebuie
întrerupt.

Corturi, în tot ora ul
În afar de corturile instalate
de Primria Capitalei ¹i primriile de sector, firme particulare au
înfiin¼at asemenea puncte. Lan¼ul de farmacii Sensiblu a pus la
dispozi¼ia locuitorilor, în toate

Program de excep¡ie, \n fiecare sear`,
la Festivalul Interna]ional „George Enescu”
SPECTACOLE - Edi¼ia de anul acesta a Festivalului „George Enescu”
va cuprinde, pe lâng concerte ¹i
concursuri, o sear muzicalo-literar special, ce va fi organizat
pe 11 septembrie, la marcarea
sângerosului atentat terorist petrecut în 2001 în Statele Unite ale
Americii.
La eveniment vor participa
personalit¼i precum Andrei Ple¹u, Nicolae Manolescu, H.R. Patapievici, Ana Blandiana ¹i Cristian Mungiu, care vor vorbi despre
efectele atentatelor teroriste de
la New York asupra vie¼ii lor, a
anun¼at, ieri, într-o conferin¼ de
pres, Ioan Holender, directorul
artistic al festivalului.
Edi¼ia a 18-a a festivalului interna¼ional, care se va desf¹ura
în perioada 1-23 septembrie, se
va bucura de „un real succes”, a
declarat, cu aceea¹i ocazie, ministrul culturii, Adrian Iorgulescu.
„Este o edi¼ie pregtit din
timp. Au fost invitate orchestre,
arti¹ti, dirijori din întreaga lume.
Am ob¼inut 22 de milioane lei,
bani pe care Guvernul i-a pus
la dispozi¼ia acestui eveniment.
Este o sum u¹or mai mare decât
cea de acum doi ani, în condi¼iile
în care vom avea o sptmân de
festival în plus”, a explicat Iorgulescu.

Foto: Mediafax

SPECIAL Concursul de canto
„Operalia”, organizat anual
de tenorul Placido Domingo,
ar putea fi organizat în 2009,
la Bucureti, a anun¡at Ioan
Holender, directorul artistic al
Festivalului „George Enescu“
i director al Operei din Viena,
ieri, într-o conferin¡u de presu.
„Concursul Operalia al lui
Domingo va fi, poate, în 2009,

ANIVERSAR Institutul de Studii
Orientale „Sergiu Al-George”,
din capitalu, organizeazu, mâine, „Ziua culturii egiptene”, cu
ocazia surbutoririi, pe 24 iulie,
a Zilei Na¡ionale a Republicii
Arabe Egipt. Evenimentul, care
se va desfuura între orele 15.00
- 17.00, este o premieru în ¡ara
noastru. Manifestarea culturaleduca¡ionalu se dorete a fi o
dovadu a deschiderii i înturirii
rela¡iilor de cooperare i amici¡ie dintre cele douu state,
român i egiptean.

temperatura arat, la prânz, 3536 grade. Am vzut ce norm de
imagine încearc unii s-¹i fac,
ie¹ind la televizor ¹i numrând
gradele din or-n or”. Primarul
general a reu¹it, totu¹i, s enun¼e adevrata problem: aceea c
nu exist un plan centralizat, cu
procedurile de aplicare aferente,
pentru astfel de situa¼ii. „Solicit Guvernului elaborarea unor
proceduri clare în situa¼ii de canicul, pe care le putem aplica ¹i
urmri. Acum lum msuri a¹a
cum credem noi de cuviin¼. Nu
comentez deciziile Comitetului
pentru situa¼ii de urgen¼. Doar
constat c nu sunt proceduri de
interven¼ie, ci doar opinii... Ale
unora, ale altora”, a mai spus
Videanu.

Fotografii: Dana Lascu
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Adrian Iorgulescu [i Alexandru Sassu au vorbit despre festival
El a precizat c edi¼ia 2007 va
gzdui peste 125 de manifestri
în Bucure¹ti, Ia¹i, Cluj, Timi¹oara, Bra¹ov, Sinaia ¹i Sibiu. „La
Sibiu, care este capital cultural
european anul acesta, vom face
o microstagiune a festivalului”, a
adugat ministrul. Un alt atu al
edi¼iei este prezen¼a în festival
a muzicii române¹ti. Programul
evenimentului cuprinde 36 de lucrri de crea¼ie enescian, 145 de
opusuri din repertoriul universal

¹i 85 de lucrri contemporane române¹ti.
În program sunt integrate trei
spectacole ale Operei Na¼ionale
din Bucure¹ti – „Carmen”, „Tosca” ¹i „Traviata”. La festival vor
participa, din partea României,
Filarmonica „George Enescu”,
forma¼iile Societ¼ii Române de
Radiodifuziune, Opera Na¼ional
din Bucure¹ti, Filarmonica „Transilvania” din Cluj ¹i Filarmonica
||||
„Moldova” din Ia¹i.

BUCURE{TI
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ziua cea mai caldu!
„glume” fiind de pân la 500 de
lei”. Societatea Electrica a avut
îns cele mai mari probleme. În
afar de întreruperile controlate
de curent, pe care compania le-a
efectuat ¹i care au durat între 10
¹i 45 de minute, din cauza temperaturilor ridicate mai multe
transformatoare au cedat. A¹a
c, exact în intervalul critic, câteva zone din capital au rmas
fr electricitate. Cele mai lungi
pene au fost în zona Pia¼a Iancului ¹i în cartierul Berceni, unde
remedierea defec¼iunilor a durat
câteva ore.

Consum record de energie
Capitala a reu¹it s ating`
un record istoric de consum de
energie electric. Din cauza temperaturilor extrem de mari din
aceast perioad, luni, consumul
de energie electric în Bucure¹ti
a fost de 959 MW, cu 50% mai
mult decât într-o zi obi¹nuit.
Litere a Universit`]ii Bucure[ti tinerii s-au r`corit la f#nt#na artezian`

unit¼ile din jude¼ele cu cod ro¹u
¹i portocaliu, ap ¹i un loc temporar de odihn.
Ministerul Aprrii a ridicat
un cort, echipat cu aer condi¼ionat ¹i aparatur de specialitate,
în fa¼a Casei Centrale a Armatei.
În aceea¹i zon, Primria Capitalei a montat, în colaborare cu
societatea Media Direction, primul sistem de rcorire pentru
trectori.
Toate cele ¹ase microsta¼ii ale
Ambulan¼ei din capital acord,
în continuare, asisten¼ medical
24 de ore din 24.

Glume proaste
i pene de curent
Chiar ¹i în situa¼ii de criz se
gsesc cet¼eni care, din incon¹tien¼, dau alarme false la telefonul unic na¼ional 112. Purttorul de cuvânt al Serviciului de
Telecomunica¼ii Speciale (STS),
col. Adrian Fulea, a declarat, ieri,
pentru Rompres, c „se men¼ine
înc un numr foarte mare de
apeluri false, peste 90%, ¹i de
aceea conducerea STS le atrage aten¼ia celor care au chef de
glum c pot fi foarte u¹or identifica¼i, amenda pentru astfel de

de înv¼mânt ¹i a constatat c
tinerii nu sunt suficient motiva¼i
s fac performan¼ în sistemul
de înv¼mânt.
Studen¼ii cred c eficien¼a managementului sistemului de înv¼mânt depinde în mare msur

Avertizarea cu cod ro¹u a fost
ridicat ieri sear, la ora 21.00,
iar avertizarea cu cod portocaliu va fi valabil pân disear, la
aceea¹i or, pentru jude¼ele Giurgiu, Clra¹i, Ialomi¼a, Brila, Ilfov, vestul jude¼ului Constan¼a ¹i
municipiul Bucure¹ti. Cele 44 de
grade Celsius înregistrate, ieri, la
Calafat, constituie recordul absolut de temperatur înregistrat în
România. Dac` vrei s` afli cum te
po]i proteja de efectele caniculei,
cite[te sfaturile din pagina 17 a
Dana Lascu ||||
ziarului nostru.

Ieri, la Bucure[ti

410C

de echipa de conducere ¹i noteaz, în raport, c „au cerut vehement noului ministru al educa¼iei s î¹i formeze propria echip
pentru înv¼mânt superior ¹i s
prezinte propria viziune în ceea
ce prive¹te situa¼ia educa¼iei”. ||||

Examene, diminea¡a [i seara
UNIVERSITATE Universitatea Bucure ti a organizat, ieri diminea£v i
asear`, examene de admitere. La Facultatea de Litere, proba a început la ora 8.30. De i administra£ia universitv£ii a instalat aparate
de aer condi£ionat, tinerii care ie eau de la examen au declarat cv în
svli era cald. Mai cald le-a fost însv pvrin£ilor, care au a teptat, în
stradv, ca odraslele lor sv termine examenul.

PRIM~RII |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proiect pentru copii
SECTORUL 2 Începând de astuzi i pânu la 5 august, 47 de copii din
Transnistria vor fi oaspe¡ii copiilor români, într-un proiect inedit
destinat socializurii. Copiii transnistreni au vârste cuprinse între
14 i 18 ani i vin înso¡i¡i de trei îndrumutori. Asisten¡ii sociali ai primuriei le-au pregutit un program special de vizitu prin capitalu.

Sanc¡iuni pentru cetu¡eni
SECTORUL 4 Agen¡ii Poli¡iei Comunitare au aplicat, în ultima
perioadu, 39 de sanc¡iuni în valoare de 10.100 de lei, în mare
parte pentru înculcarea legii privind obliga¡iile i responsabilitu¡ile
cetu¡enilor pentru men¡inerea unui mediu de via¡u sunutos. Au
fost sanc¡ionate i 29 de persoane care practicau comer¡ stradal
neautorizat.
PUBLICITATE

Integreazv-te în Europa prin
UNIVERSITATEA „ATHENAEUM”
Acreditatv prin legea nr.135/2005
ADMITERE 2007
SPECIALIZ RI:
O Contabilitate i informaticu de gestiune
O Finan¡e i bunci
O Administrarea afacerilor
O Marketing
O Administra¡ie publicu
Durata studiilor este de 3 ani.
PROGRAME DE MASTER:

Uniunea angajeazu specialiti în IT
JOBURI - Oficiul European pentru Selec¼ia de Personal organizeaz un nou concurs pentru asisten¼i
în domeniul tehnologiei informa¼iilor ¹i comunica¼iilor (IT) la care se pot înscrie ¹i candida¼i din România, informeaz Ministerul Afacerilor Externe,
printr-un comunicat de pres. Cet¼enii români care
doresc s participe la astfel de selec]ii sunt invita¼i

AJUTOR Ministerul Apvrvrii a instalat, ieri, la primele ore ale dimine£ii un cort de prim ajutor la intersec£ia dintre Calea Victoriei i bd.
Elisabeta. Locotenentul Ioan Armeanu, medic militar, ne-a declarat
cv „nu am avut interven£ii majore, grave. Mare parte a pacien£ilor
care s-au prezentat au fost bolnavi cronici, în mod special cei cu
afec£iuni cardiace, dar nu a fost nevoie sv acordvm prim ajutor. Mai
mult hipertensiuni. Cortul este dotat cu aer condi£ionat i este asistat de o ambulan£v pregvtitv sv transporte cazurile grave la spital”.

Trecem la cod portocaliu

Studen¡ii sanc¡ioneazu ineficien¡a
dialogului cu ministrul educa¡iei
SCRISOARE - Uniunea Na¼ional a
Studen¼ilor din România (UNSR)
i-a adresat, ieri, o scrisoare deschis ministrului educa¼iei ¹i cercetrii, Cristian Mihai Adomni¼ei,
prin care deplânge ¹i sanc¼ioneaz „dialogul ineficient de pân
acum între federa¼iile studen¼e¹ti
¹i minister”. Studen¼ii sindicali¹ti
subliniaz faptul c, „de¹i federa¼iile studen¼e¹ti au încercat, în
repetate rânduri, s poarte discu¼ii cu ministrul cu privire la interesele ¹i problemele studen¼e¹ti,
acestea nu au avut nicio finalitate
pân în prezent”.
În raportul „Înv¼mântul
prin ochii studen¼ilor”, UNSR
semnaleaz câteva dintre problemele cu care se confrunt
tinerii în institu¼iile de înv¼mânt superior. Prin mecanismul
propriu de depistare a abaterilor
de la etica universitar pe care
¹i l-a creat, Uniunea a reu¹it s
strâng, de la studen¼i, plângeri
privind neregulile din sistemul

Cort militar pe Calea Victoriei

s urmreasc site-ul EPSO ¹i al Ministerului Afacerilor Externe, pentru a afla ultimele nout¼i în legtur cu concursurile organizate de institu¼iile europene. Data limit pentru înscrierea on-line în baza
de date a EPSO este 12 septembrie 2007. Informa¼ii
suplimentare, pe site-ul EPSO, la http://europa.eu/
||||
epso/index_en.htm.

OAuditul intern al institu¡iilor publice
OContabilitate interna¡ionalu i audit financiar (extern)
OAdministra¡ie publicu i integrare europeanu
ORiscuri bancare
OAsigururi i reasigururi

Durata studiilor este de 3 semestre.
AVANTAJE:
OPo¡i câtiga burse de studii în struinutate
OStagii de practicu în bunci, mediu de afaceri i în administra¡ia de stat
|NSCRIE-TE ACUM ON-LINE {I PARTICIPI LA TOMBOLA !
Str. Giuseppe Garibaldi, nr. 2a, sector 2; tel.: 230.57.38; 230.57.26; 231.74.18 (fax)
Email: rector@univath.ro; secretariat@univath.ro; http://www.univath.ro
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Rom#nii cred c` iubirea este cea
mai important` \ntr-o c`snicie
Mai mult de jumvtate dintre români considerv cv o
cvsvtorie fericitv se bazeazv în primul rând pe iubire,
dar absen£a ei nu reprezintv un motiv serios de divor£,
potrivit Barometrului de Opinie Publicv.
CERCETARE - Iubirea este cea
mai important condi¼ie a succesului într-o csnicie, urmat
de condi¼iile materiale, încredere ¹i fidelitate, în vreme ce
copiilor li se atribuie o importan¼ sczut pentru o csnicie
fericit, relev Barometrul de
Opinie Public, publicat, ieri, de
Funda]ia Soros, edi¼ia mai 2007,
„Via¼a în cuplu”. Aproape dou
treimi (62%) dintre români au o
rela¼ie pe termen lung, pe care
cei mai mul¼i (56%) au oficializa-t-o prin cstorie, ceilal¼i
(6%) preferând traiul în comun
fr acte. Cercetarea arat c
tinerii sunt ata¹a¼i într-o mai
mare msur modelului romantic de cstorie, considerând c
totul se rezolv` de la sine dac
exist iubire, fidelitate ¹i încredere între parteneri, în timp ce
maturii sau vârstnicii adopt un
model mai echilibrat, în care
resursele materiale ¹i sprijinul
reciproc sunt de asemenea im-

portante. Pe de alt` parte, lipsurile materiale sunt principala
cauz a problemelor în csnicie
(70%), dar ne\n]elegerile apar
[i din cauza lipsei banilor. Surse
de ne\n]elegeri sunt [i sarcinile
gospodre¹ti, comportamentul
copiilor, b`utura. Prin¼ii/socrii,
neglijarea familiei ¹i infidelitatea sunt motive mai pu¼in importante pentru problemele de
cuplu (4-8%). Existen¼a problemelor în cuplu este recunoscut
într-o mai mare msur de ctre
femei, comparativ cu brba¼ii ¹i
de ctre tineri, comparativ cu
adul]ii.

Violen]a, principalul
motiv de divor]
De¹i românii consider cel
mai important lucru într-o cstorie iubirea, absen¼a ei nu reprezint cel mai important motiv ca
un cuplu s se despart. Divor¼ul
este acceptat în situa¼ii extreme,
în principal din cauza violen¼ei

9%

{coal` / Facultate

10%

Spa]ii publice

12%

Loc de munc`

12%

Intermediul prietenilor

33%

Vecin`tate

UNDE |{I ÎNTÂLNESC ROMÂNII PARTENERII

Al Gore a primit titlul de
doctor honoris causa la Cluj
DISTINC}IE - Universitatea „Babe¹-Bolyai” (UBB) va decerna
titlul de doctor honoris causa
fostului vicepre¹edinte al SUA, Al
Gore (foto), pentru contribu¼ia sa
la relansarea mi¹crii ecologiste mondiale, anun]` Mediafax.
„UBB are prima facultate de ¹tiin¼ele mediului din România, prin
intermediul creia noi urmrim
evolu¼ia dezbaterilor mondiale
privind schimbrile climatice de
pe glob. Apreciem, în mod deosebit, contribu¼ia lui Al Gore”, a declarat Cristina Nistor, purttorul
||||
de cuvânt al UBB.

Rangeri în Mun¡ii Rodnei
TAB~R~ Un numvr de 30 de elevi, care înva£v la colile din localitv£ile limitrofe Parcului Na£ional Mun£ii Rodnei, vor participa, în perioada 25-29 iulie, la o tabvrv de educa£ie ecologicv în Mun£ii Rodnei,
anun]` Mediafax. Copiii, elevi în clasele V-VIII, sunt pasiona£i de
biologie, geografie [i tiin£e ale naturii. Programul taberei „Ranger
Junior” include cursuri de salvamont, cursuri de orientare, educa£ie
ecologicv, observa£ii florv-faunv, cursuri de protec£ie a mediului
\nconjur`tor, de biodiversitate i de promovare a siturilor Natura
2000, precum i diverse activitv£i creative i de recreere, specifice zonei. Tabvra se va organiza în sudul parcului, pe Valea Arie ului,
||||
la Cabana Valea Secii.

Cheia fericirii \n mariajul rom#nilor este dragostea
(80%) ¹i alcoolismului, [i în plan
secundar din cauza infidelit`]ii
¹i încet`rii iubirii între cei doi.
Violen¼a este principalul motiv
de divor] (80%), urmat de alcoolism, infidelitate [i lipsa iubirii.
Situa¼iile mai pu¼in grave, cum
ar fi incompatibilitatea partenerilor, nu reprezint motive de
divor¼ (nici nepotrivirea de caracter ¹i cea sexual).
Conform Barometrului de
Opinie Public`, aproximativ
60% dintre români refuz categoric intrarea în familie a unei
persoane de etnie rrom, iar jumtate refuz un poten¼ial ginere sau o nor fr educa¼ie, fr
credin¼ în Dumnezeu sau penticostali. Barometrul de Opinie

Public este un sondaj bianual
¹i este realizat în România, din
1994. Datele au fost ob¼inute
din rspunsurile a 2.000 de persoane de peste 18 ani. E¹antio-

nul este reprezentantiv pentru
popula¼ia adult, cu o eroare de
reprezentativitate de plus/minus 2,3 la sut.
Mihaela R`ileanu ||||

Optimismul rom#nilor de dup`
integrarea \n UE stagneaz`
NEHOT~R^RE Optimismul românilor în legvturv cu direc£ia în
care se îndreaptv £ara stagneazv dupv aderarea la UE, pe fondul
general de nemul£umire fa£v de nivelul veniturilor i activitatea
Guvernului, conform datelor din Barometrul de Opinie Publicv
pentru mai 2007. Aproximativ 48% dintre români considerv cv
£ara se îndreaptv într-o direc£ie gre itv, în vreme ce 42% cred
cv direc£ia este bunv. Cifrele înregistrate \n perioada octombrie
2004 – mai 2007 se pvstreazv în jurul acelora i valori, astfel cv
momentul adervrii la UE nu se reflectv încv la nivelul omului de
rând, spun realizatorii sondajului.

Traian Busescu CNA ia m`suri
îi atacu
\n favoarea limbii rom#ne
MONITORIZARE - Consiliul Na- mantice, enun¼uri incorecte. CNA
adversarii
¼ional al Audiovizualului (CNA) precizeaz c aceast sesizare
CRITIC~ - Pre¹edintele Traian
B`sescu ¹i-a criticat adversarii
politici în presa strin, informeaz` Realitatea TV. Într-un
interviu acordat revistei franceze „Politique internationale”,
Bsescu a spus despre premierul Clin Popescu Triceanu c`
a încercat s protejeze persoane
care au înclcat legea, iar despre
Mircea Geoan c apar¼ine unei
g¹ti neocomuniste.
De asemenea, ¹eful statului îl
acuz pe premier c nu a respectat programul cu care a câ¹tigat
alegerile. Pre[edintele Traian
Bsescu a respins, înc o dat,
acuza¼iile liderului social democrat, Mircea Geoan` potrivit crora pre¹edintele ar fi încercat s
exercite un ¹antaj asupra a trei
judectori ai Cur¼ii Constitu¼ionale.
„Mircea Geoan apar¼ine
acestei g¹ti neocomuniste, care
nu ezit s profereze minciuni
pentru a-¹i servi interesele”, a
||||
spus pre[edintele.

s-a sesizat fa¼ de utilizarea defectuoas a limbii române în
emisiunile radio ¹i TV ¹i a hotrât
monitorizarea unor posturi, în vederea remedierii erorilor curente
¹i, eventual, a sanc¼ionrii cazurilor de perpetuare a acestora. Într-un comunicat de pres transmis, ieri, de Rompres, CNA enumer o serie dintre cele mai frecvente abateri de la folosirea limbii
române: cacofonii, deturnri se-

are loc în baza obliga¼iilor ce-i
revin, conform art. 88 din Codul
audiovizual, care men¼ioneaz c
„radiodifuzorii au obliga¼ia de a
asigura respectarea normelor ortografice, ortoepice ¹i morfologice ale limbii române, stabilite de
Academia Român”. CNA salut
preocuprile unor posturi ¹i a
unor realizatori de emisiuni care
iau în rspr abaterile de la folosirea corect a limbii române. ||||

TOP CRE{TERI SITE-URI {TIIN}~ ||||||||||||||||||||||||||||||
19 - 25 iulie, www.trafic.ro
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Foto: Rompres

Foto: Mediafax

Cursuri
pentru prostituate
WELLINGTON |n Noua
Zeeland` ar putea exista,
\n cur#nd, fonduri pentru
studiul „celei mai vechi
meserii”. Potrivit femalefirst.
co.uk, oficialii din educa]ie
inten]ioneaz` s` schimbe
programa [colar`, astfel ca
disciplina „Prostitu]ie” s` se
studieze timp de trei ani, la
fel ca oricare alt` disciplin`.

Jocul de ah,
materie obligatorie

Hakkeijima Sea Paradise, paradisul turi[tilor din Japonia
YOKOHAMA Parcul de distrac]ii Hakkeijima Sea
Paradise, din Yokohama, Japonia, va deschide,
vineri, un nou acvariu, „Fureai Lagoon”, care

va permite vizitatorilor o apropiere semnificativ` de animalele de ap` [i pe[ti. Turi[tii sunt
atra[i de variet`]ile de specii g`zduite aici, dar

[i de natura \nconjur`toare. Parcul creeaz` un
loc ideal, unde omul [i marea pot comunica
||||
prin intermediul animalelor de ap`.

Infirmierele [i medicul
din Bulgaria sunt liberi
Infirmierele bulgare
[i medicul de origine
palestinian`, elibera]i
din Libia dupv opt ani de
deten£ie, au sosit, ieri, la
Sofia, unde au fost gra]ia]i,
relateazv site-ul Novinite.
com.

Bilan]ul
inunda]iilor din
Marea Britanie
WEST COUNTRY Peste 10.000
de familii au rumas furu
locuin¡e în West Country i
în Valea Tamisei în ultimele
patru zile, iar alte câteva mii
au fost nevoite su [i le puruseascu, din cauza amenin¡urii
inunda¡iilor. Autoritu¡ile au
suspendat livrarea de energie
electricu pentru circa 50.000
de locuitori, iar 150.000 de locuin¡e au rumas furu apu curentu, relateazu „The Times”
în edi¡ia electronicu de ieri.
Foto: Mediafax

SOFIA - Pre¹edintele Bulgariei,
Gheorghi Pârvanov, a semnat,
ieri, documentul de gra¼iere a
celor cinci infirmiere, Krisiyana
Valcheva, Nasya Nenova, Valentina Siropulo, Valya Chervenyashka, Snezhana Dimitrova [i a
medicului de origine palestinian, cu cet`]enie bulgar`, Ashraf
Al-Hadjudj. Cei ¹ase, condamna¼i la moarte în Libia pentru c
ar fi infectat, deliberat, cu HIV
peste 400 de copii, au ajuns la
Sofia ieri diminea¼. Infirmierele
[i medicul au fost înso¼i¼i în drumul ctre ¼ar de so¼ia pre¹edintelui francez, Cecilia Sarkozy, ¹i
de comisarul european pentru
rela¼ii externe, Benita FerreroWaldner. Pe aeroport, asistentele [i medicul au fost \nt#mpina]i
de pre¹edintele bulgar Gheorghi
P#rvanov, de premierul Serghei
Stani¹ev, de rude ¹i prieteni.
Cele [ase cadre medicale vor fi
supuse, în zilele urmtoare, unor
teste medicale, la re¹edin¼a preziden¼ial din cartierul Boyana.
Fran¼a ¹i UE au salutat, ieri,
gestul umanitar al Libiei de a

RUSIA Jocul de ah ar putea
deveni, \n Rusia, materie de
studiu obligatorie în primii
trei ani de coalu primaru, începând de la 1 ianuarie 2008,
a anun¡at, ieri, ministrul
educa¡iei, Andrei Fursenko,
citat de „Il Messaggero” în
pagina electronicu. În opinia
exper¡ilor, materia va juca un
rol important în antrenarea
gândirii logice i strategice a
elevilor.

{oarece,
la reuniunea UE

Dup` mai mult de opt ani de procese [i o condamnare la moarte, infirmierele bulgare au ajuns acas`
permite eliberarea asistentelor
bulgare ¹i medicului palestinian. La Tripoli, un responsabil a
declarat pentru agen¼ia France
Presse c toate condi¼iile puse
de ]ara sa pentru extrdarea
celor [ase au fost îndeplinite.
Potrivit oficialului citat, Libia a
primit garan¼ii c î¹i va normaliza rela¼iile cu ¼rile europene ¹i
c va încheia un parteneriat cu
Mihaela R`ileanu ||||
UE.

Sarkozy pleac` azi în Libia
CONFIRMARE Pre edintele francez Nicolas Sarkozy a confirmat,
ieri, cv va efectua o vizitv în Libia, ast`zi, „pentru a ajuta aceastv
£arv sv se reintegreze în cadrul celorlalte state”, relateazv AFP.
Liderul de la Elysee a dat asigurvri cv „nici Uniunea European`,
nici Fran£a” nu au acordat „nici cea mai micv sumv Libiei”, în
schimbul elibervrii celor ase. Re£eaua de asocia£ii franceze „Sortir
du Nucleaire” (Sv renun£vm la energia nuclearv) l-a acuzat, ieri,
pe pre edintele Nicolas Sarkozy cv a încheiat un „troc nuclear”, întrucât i-ar fi propus liderului libian Muammar Kadhafi „tehnologie
nuclearv, în schimbul infirmierelor bulgare”, transmite AFP.

Gunoi aruncat în spa¡iu Burba¡ii pierd un an

COSMOS Doi astronau£i de pe Sta£ia Spa£ialv
Interna£ionalv au ie it în spa£iu ca sv arunce
pe orbitv un rezervor frigorific de 630 kg plin
cu amoniac i un echipament video ie it din uz,
care cântvre te 100 kg, anun]` site-ul iTWire.
Agen£ia Spa£ialv Nord-Americanv se opune,
în general, aruncvrii de eurilor în spa£iu. Cu
toate acestea, pânv în 2010, când navetele spa£iale vor fi scoase din uz, mai sunt de îndeplinit
14 misiuni, iar inginerii au nevoie disperatv de
spa£iu de depozitare pentru echipamentele
care trebuie readuse pe Pvmânt. Cele douv
gunoaie spa£iale vor fi monitorizate de
radare pânv când vor cvdea spre Pvmânt
i vor arde la intrarea în atmosferv. NASA
afirmv cv echipamentul video se va dezintegra
complet la contactul cu atmosfera. În ceea ce
prive te rezervorul frigorific, însv, existv un risc
calculate, de 1 la 5.000 ca bucv£i de aproape
20 de kg sv cadv pe Pvmânt, chiar în regiuni
||||
populate.

ateptându-i iubitele
MAREA BRITANIE - Brba¼ii î¹i irosesc un an de via¼
a¹teptându-¹i so¼iile sau iubitele, arat` un studiu realizat în Marea Britanie ¹i preluat de site-ul Ananova.
Conform studiului, brbatul de v#rst` medie petrece
aproximativ 22 de sptmâni a¹teptând singur în fa¼a
camerelor de prob ale magazinelor cu articole vestimentare de dam.
De asemenea, brba¼ii î¹i irosesc aproape o sptmân din via¼ stând în ma¹in ¹i a¹teptându-¹i iubitele
sau so¼iile s vin din clubul în care s-au distrat alturi
de prietene.
Tase din zece brba¼i spun c întârzierile partenerelor îi scot din srite, iar 10% dintre ei s-au enervat atât
de tare încât le-au prsit. Aproape 30% dintre ei recunosc, îns, c se rzbun uit#ndu-se dup` alte femei, în
timp ce partenera este ocupat cu probatul hainelor. ||||

PUBLICITATE

BRUXELLES Un oarece s-a
strecurat în încuperea în care
luau prânzul minitrii de externe din UE, reuni¡i, luni, la
Bruxelles, dar David Miliband,
eful diploma¡iei britanice,
implicat într-o disputu cu
Moscova pe tema uciderii
unui fost agent, a insistat cu
animalul nu lucra sub acoperire pentru rui, comenteazu
Reuters. „Nu emitea semnale
sonore, nu s-au auzit ¡ipete
i nu purea a fi un oarece cu
un cip implantat”, a comentat
ministrul.
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Premiile Rolex

3,12 LEI

2,25 LEI

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

4,65 LEI 1 franc elve]ian
1,26 LEI 1 dolar canadian
0,18 LEI 1 gram de aur

1,87 LEI
2,16 LEI
49,57 LEI

Rom#nii muncesc
[i economisesc mult
CONCURS Rolex, cunoscuta
companie produc`toare de
ceasuri, lanseaz` cea de a
13-a edi]ie a programului
s`u interna]ional de premiere. Cele mai bune proiecte
din domeniile [tiin]` [i
medicin`, tehnologie [i
inova]ie, inven]ii [i descoperiri, mediu \nconjur`tor
[i respectarea tradi]iilor vor
fi premiate cu 100.000 de
dolari [i un ceas Rolex. Cei
interesa]i pot aplica, p#n`
pe 30 septembrie, la adresa
www.rolexawards.com.

Profit \n cre[tere
pentru Pepsi
V^NZ~RI PepsiCo, al doilea
mare producutor de buuturi
rucoritoare la nivel mondial, a raportat o cretere
cu 13% a profitului în
trimestrul al doilea, la 1,56
miliarde de dolari, de la
1,38 de miliarde de dolari,
cu un an în urmu. Îmbunutu¡irea profitabilitu¡ii a fost
determinatu de vânzurile
ridicate ale diviziei de
snacks, Frito Lay, i pozi¡ia
puternicu de¡inutu pe pie¡ele din struinutate.

Fiat merge bine

Rom#nii se dovedesc a
fi printre cei mai harnici
lucr`tori din Uniunea
European`, iar o mare
parte din banii c#[tiga]i
de ace[tia sunt depu[i la
b`nci.
CHIBZUI}I - Tot mai mul]i rom#ni
pun bani „albi” deoparte, pentru
zile „negre”. Economiile în lei
ale popula¼iei reprezentau, la
sfâr¹itul lunii iunie, aproximativ
35,33 miliarde de lei, conform
Bncii Na¼ionale a României.
Fa]` de aceea[i perioad` a
anului trecut s-a \nregistrat o
cre[tere de 46,4%. Rom#nii prefer` s` economiseasc` \n moneda na]ional`. Economiile în valut ale popula¼iei au înregistrat
o cre¹tere de doar 31,5%, fa¼
de iunie 2006. La sfâr¹itul lunii
trecute, numerarul în circula¼ie
a ajuns la 17,3 miliarde de lei,
în urcare cu 8,8% fa¼ de luna
mai ¹i cu 27,6% comparativ cu
aceea[i perioad` a anului trecut.
Banii pe care cet`]enii rom#nii
reu[esc s` \i economiseasc` sunt
rodul orelor de munc` de-a lungul anului.
Rom#nii muncesc cele mai
multe ore pe an dintre to]i
lucr`torii din Uniunea European`, conform datelor biroului
european de statistic`, Eurostat.

Rom#nii muncesc mai mult
dec#t majoritatea europenilor [i,
de[i nu au cele mai mari salarii,
reu[esc s` fac` economii

|n afara de rom#ni, polonezii [i
ungurii sunt printre cei mai harnici muncitori. La polul opus se
afl` lucr`torii din ]`ri precum
Fran]a, Germania, Danemarca
[i Suedia.
Angaja]ii rom#ni au muncit,
anul trecut, \n medie, 41,3 ore
s`pt`m#nal, peste media european`, de 40,5 ore.

Colaborare
Petrom-ABB
ACORD Grupul ABB va oferi
companiei Petrom sisteme
integrate de automatizare
a terminalelor, aluturi de
echipamente i serviciile de
instalare asociate. Valoarea
contractului se ridic` la 4,9
milioane de dolari. Prima
faz` a proiectului va \ncepe
\n septembrie, iar
sistemul produs de ABB
ofer` integrarea vertical`
a multitudinii de re]ele,
componente [i alte surse de
date din terminal.

PROFIT - Vremea c`lduroas` din
acest an a adus un profit considerabil produc`torilor de bere.
Companiile multina]ionale, precum Heineken România, Ursus
Breweries, InBev România, United Romanian Breweries Bereprod, au \nregistrat în primele
¹ase luni un avans de 30% al volumului vânzrilor, fa¼ de aceea¹i perioad a anului trecut.
Anul acesta, produc`torii au
\nregistrat un volum al v#nz`rilor
de 7,29 de milioane de hectolitri,

PROGNOZ~ Comisia Na]ional` de Prognoz` (CNP) estimeaz` c`,
\n intervalul 2007-2010, se va \nregistra, \n zona Bucure[ti-Ilfov,
o cre[tere a salariului mediu net cu 34,4%. La nivelul anului
2010, câ tigul salarial mediu net în Bucure ti-Ilfov va ajunge la
1.839 lei, în timp ce media na£ionalv va fi de 1.370 lei, se aratv
în studiul "Decalaje regionale la orizontul anului 2010". Pentru
acest an, CNP estimeazv un câ tig salarial mediu, la nivel regional, de 1.019 lei, iar pentru Bucure ti-Ilfov, de 1.345 lei.

Bogdan Daniel ||||

V#nz`rile de bere
au crescut cu 30%
CIFRE Divizia de automobile
a grupului italian Fiat a
consemnat, în trimestrul al
doilea, un profit opera¡ional de 193 de milioane de
euro, în cretere cu 119%
fa¡u de perioada similaru
din 2006. La nivelul întregului grup, care include
producutorul de camioane
Iveco i CNH, cu activitu¡i
în sectorul echipamentelor
agricole, profitul opera¡ional a avansat cu 30,3%, la
946 milioane de euro.

Salariul mediu net va cre[te

fa¼ de aceea¹i perioad a anului
precedent, când au înregistrat
un volum al vânzrilor de 5,6
milioane hectolitri.
Pia¼a berii din Rom#nia a totalizat, \n 2006, 17,7 milioane
de hectolitri, dintre care 12,6
milioane hectolitri au însumat
vânzrile companiilor din asocia¼ia Berarii României (Heineken
România, Ursus Breweries, InBev România, United Romanian
Breweries Bereprod).
Bogdan Daniel ||||

Servicii 3G pe litoral
TELEFONIE - Vodafone Rom#nia a lansat
serviciile 3G broadband-HSDPA \n zece
sta]iuni de pe litoral. Mamaia, Eforie
Nord, Eforie Sud, Costine¹ti, Olimp,
Neptun, Cap Aurora, Venus, Mangalia ¹i Vama Veche vor beneficia de viteze de transfer de p#n` la 3,6 Mbps.
P#n` la 30 septembrie, clien]ii Vodafone vor beneficia de o ofert`
promo]ional` pentru serviciile 3G
broadband care include pre]uri
avantajoase la cardurile de date,
ajung#nd p#n` la zero dolari, \n
func]ie de abonamentul ales [i
de perioada contractual`. Vodafone avea, la sf#r[itul lunii aprilie, peste 400.000 de clien¼i pentru serviciile din genera¼ia a treia,
\n 23 de ora[e, [i 8,223 milioane
||||
de clien]i \n total.

Orange reduce, din 25 august,
tarifele la roaming
DECIZIE Operatorul de telefonie mobil` Orange Rom#nia lanseazv,
\n 25 august, noile tarife de roaming stabilite prin regulamentul
Comisiei Europene. Pentru apelurile cvtre orice £arv din Uniunea Europeanv (inclusiv România), tariful va fi 0,49 euro/minut (fvrv TVA),
iar pentru apelurile primite, 0,24 euro/minut (fvrv TVA). To£i clien£ii
Orange, abona£i sau utilizatori PrePay, pot solicita noile tarife de
azi, prin serviciile Self Care, Alege, Web Care sau Serviciul Clien£i,
urmând sv beneficieze de ele începând de luna viitoare. Noile norme
europene prevvd, ca anul acesta, tariful maxim pentru efectuarea
unui apel în strvinvtate sv fie de 49 eurocen£i pe minut, în timp
ce pre£ul pentru un apel recep£ionat, de 24 eurocen£i pe minut. În
anii urmvtori, pre£urile se vor reduce treptat, pânv la 43 eurocen£i,
||||
respectiv 19 eurocen£i pe minut, în al treilea an de la adoptare.

Mai multe informa]ii pe
www.compact.info.ro

CONCURS
„Compact“ \]i ofer` posibilitatea
de a c#[tiga una dintre cele cinci
invita]ii duble la CARL CRAIG
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Maserati, pe plus

SUCCES Constructorul italian
de ma[ini sport Maserati a
reu[it, dup` o perioad` de
17 ani, s` \nregistreze profit.
Dup` ce aproape dou` decenii compania a avut pierderi
importante, \n al doilea trimestru din acest an, italienii
au realizat un profit de un
milion de euro. Cele mai de
succes modele Maserati au
fost Quattroporte [i noul coupe GranTurismo, num`rul ma[inilor livrate ridic#ndu-se
\n total la 783 de unit`]i.

BMW
a achizi]ionat
Husqvarna
PRELUARE Grupul german
BMW a cump`rat renumitul
produc`tor de motociclete
Husqvarna Motorcycles (HM),
care a apar]inut companiei
italiene MV Agusta S.p.A.
|n 2006, HM a produs 12.000
de motociclete av#nd
capacitatea \ntre 125 [i 610
cc. BMW nu va interveni
\n organizarea Husqvarna
Motorcycles. Toate ac]iunile
de proiectare, v#nzare [i
produc]ie vor r`m#ne \n
actualul loc, \n regiunea
Varese, din nordul Italiei.

Automobilele cu cele
mai puternice accelera]ii
Revista „Forbes” a realizat
un top al celor mai rapide
ma[ini de pe [oselele
lumii, care pot atinge 100
de km/h \n mai pu]in de
patru secunde.
VITEZ~ - Ma[inile sport de mare
performan]` sunt alese de cump`r`torii lor, \n primul r#nd,
dup` criteriul accelera]iei. |n
c#t timp ajunge la 100 de km/h
este prima \ntrebare a unui client
care dore[te s` achizi]ioneze un
bolid. Americanii de la revista
„Forbes” au alc`tuit un top al automobilelor care ajung la viteza
de 100 de km/h \n mai pu]in de
patru secunde. Aceste ma[ini,
care au caracteristici de monoposturi de Formula 1, sunt genul
de automobile care, \n ora[, sunt
mereu primele care pleac` de la
semafor. Pe primul loc \n top se
afl` o ma[in` care ocup` locul
\nt#i \n majoritatea topurilor
auto, Bugatti Veyron 16.4.
Motorul lui Bugatti, care produce 1001 cai putere, propulseaz` ma[ina la viteza de 100
de km/h \n 2,5 secunde, potrivit
produc`torului. Pe locul doi, cu
o accelera]ie de la 0 la 100 km/h

1

\n 2,8 secunde, se claseaz` modelul SSC Ultimate Aero TT.
Automobilul cost` aproximativ 550.000 de dolari [i potrivit
directorului de v#nz`ri al SSC,
Junus Khan, se g`se[te la un singur dealer, \n Las Vegas. Podiumul este \ncheiat de automobilul
Saleen S7, care are un timp de accelera]ie de 2,8 secunde. Modelul are un motor de 750 de cai
putere [i o caroserie din materiale compozite, fabricate \n form`
de fagure. Pre]ul unui exemplar
este de 592.700 de dolari.

Un nou
concept Kia
PROTOTIP Produc`torul sudcoreean Kia preg`te[te un
nou concept de coupé sport.
Prezentarea acestuia va fi
f`cut` \n aceast` toamn`, la
Salonul auto de la Frankfurt.
Noul model destinat pie]ei
europene va fi produs pe
b`tr#nul continent. Acesta
va fi un coupé 2 plus 2 [i
va fi dezvoltat de echipa
european` de design de la
Kia, sub directa coordonare
a [efului de design, celebrul
Peter Schreyer.

3

Bogdan Biszok ||||

MA{INI CU CELE MAI RAPIDE ACCELERA}II

2

1. Bugatti Veyron (foto 1)
- 2,5 sec.
2. SSC Ultimate Aero TT (foto 2) - 2,8 sec.
3. Saleen S7 (foto 3)
- 2,8 sec.
4. RUF CTR3
- 3,2 sec.
5. Porsche 911 Turbo
- 3,4 sec.
6. Mercedes SLR 722 Edition
- 3,5 sec.
7. Ferrari 599 GTB Fiorano
- 3,6 sec.
8. Chevrolet Corvette Z06
- 3,7 sec.
9. Lamborghini Gallardo Coupe - 3.9 sec.
10. Dodge Viper SRT-10
- 3,9 sec.
Sursa: Forbes.com

Hyundai are
succes \n SUA

NUM~R Produc`torul sudcoreean Hyundai a anun]at,
la sf#r[itul s`pt`m#nii
trecute, c` a v#ndut pe
pia]a american` 5.000.000
de automobile. Prezen]i
peste Ocean din anul 1986,
Hyundai trece printr-o perioad` favorabil` \n privin]a
v#nz`rilor. Anul trecut, compania a v#ndut \n SUA circa
450.000 de unit`]i, iar, pentru 2007, estimeaz` v#nz`ri
\n cre[tere cu circa 100.000
de unit`]i. Cele mai populare
modele Hyundai sunt Sonata
[i SUV-ul Santa Fe.
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Cum arat` dubi¡a viitorului
\n viziune japonez`

Ford va promova
hibridul Kuga \n Europa

CONCEPT - Compania japonez`
Nissan Motor a dezvluit, recent, \n cadrul Nissan Design
Europe (NDE), o schi]` cu viitorul concept NV200, o dubi]` de
mici dimensiuni. NV200 este un
proiect comun al Nissan Design
Center ¹i NDE din Paddington,
Londra. Conceptul japonez este
realizat ca un vehicul comercial
ale c`rui principale caracteristici
sunt inova]ia [i stilul. Niponii
au pornit de la ideea \mbin`rii
eficien]ei cu caracteristicile specifice unei ma[ini confortabile [i

PLAN - Americanii de la Ford vor
prezenta la Salonul auto de la
Frankfurt, care se va desf`[ura
\n perioada 13 - 23 septembrie,
un nou prototip de automobil de
teren hibrid, botezat Kuga. Noul
model va intra \n produc]ia de
serie [i va fi prima ma[in` hibrid
pe care Ford o va lansa \n Europa.
Noul Kuga va fi construit la fabrica Ford, din Saarlouis, Germania,

elegante. Programat s debuteze
la Salonul Auto de la Tokyo, din
octombrie, conceptul vine cu o
trstur interesant care const într-o „camer” extensibil
ce asigur` un spa¼iu suplimentar
considerabil. De asemenea, autovehiculul poate fi folosit ca birou
mobil, anun¼ oficialii Nissan.
Conceptul nostru este o unealt eficient, dar ¹i cu o urm de
afectivitate uman”, a declarat
Shiro Nakamura, vicepre¹edinte
¹i director al departamentului de
||||
crea¼ie la Nissan Motor.

[i va fi comercializat \ncep#nd
din prim`vara anului 2008, conform „Automotive News”. Ford
vinde deja \n SUA modelul hibrid
Escape, din 2004, iar modelul
Kuga i se va al`tura cur#nd. Ford
Kuga va fi construit pe platforma
C asemenea modelelor C-Max [i
S-Max. Designul va fi influen]at
de conceptul Iosis X, prezentat
||||
anul trecut la Paris.

Peugeot va lansa un model GTi
SPORT - Constructorul francez
Peugeot a anun]at c` modelul
207 SW va beneficia [i de o versiune sport numit` GTi, conform
stiriauto.ro. Brandul GTi nu a
mai fost folosit pe ma[inile Peugeot din anul 1992. Ultimul model care a avut aceast` titulatur`
a fost 505 GTi. Transformarea
modelului 207 \ntr-unul sport a
necesitat montarea unui motor
pe benzin` de 1,6 litri. Supraalimentat cu ajutorul unui turbocompresor, acesta poate oferi o
putere maxim` de 175 de cai putere. Modelul 207 GTi poate ajunge de la 0 la 100 de km/h \n doar

7,5 secunde, iar viteza maxim`
este \n jur de 200 de km/h. Alte
modific`ri au inclus schimbarea
jantelor cu unele de 17 inch [i a
anvelopelor cu unele mai late. La
modelul GTi sistemul electronic
de stabilitate va fi inclus ca dota||||
re standard.

VIA}~ S~N~TOAS~
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Sfaturi anti-caniculu
REGULI - Una dintre cele mai
importante recomandri, în
aceste zile, este evitatrea, pe cât
posibil, a expunerii la soare, în
intervalul orar 11.00 - 18.00.
De asemenea, în locuin¼e se recomand închiderea ferestrelor
expuse la soare ¹i acoperirea lor
cu jaluzele sau draperii.
Aerisirea se face doar noaptea ¹i diminea¼a devreme ¹i este
de dorit s` se realizeze curen¼i
de aer pe perioada cât temperatura exterioar este pu¼in mai
sczut fa¼ de cea din locuin¼. Este bine s evita¼i folosirea aparatelor electrocasnice,
a iluminatului artificial sau a
oricror alte surse de cldur
care pot ridica temperatura
încperii. Consumul de lichide, între 1,5 - 2 litri pe zi, este
absolut necesar. Important este
s nu a¹tepta¼i s apar senza¼ia de sete. În zilele caniculare
este ideal consumul unui pahar cu ap la fiecare 15 - 20 de
minute.
Iulia Roman ||||

Foto: Mediafax

Ministerul Svnvtv£ii a
elaborat câteva reguli
pentru a ne ajuta sv facem
fa£v zilelor caniculare.
Hidratarea permanentv
i aerisirea corectv a
spa£iilor închise pot face
zilele c`lduroase mai
suportabile.

Referendum pentru
adoptarea siestei
în Ungaria
PROPUNERE Locuitorii Ungariei ar putea fi chema¡i la
vot, la începutul anului 2008,
pentru a decide legalizarea
siestei, informeazu Reuters. Ieri, a fost acceptatu în
Parlament, de cutre Comisia
electoralu na¡ionalu, o solicitare de referendum în acest
sens. Astfel, adep¡ii somnului
de dupu-amiazu vor fi nevoi¡i su strângu 200.000 de
semnuturi, necesare pentru
adoptarea acestui proiect legislativ. Întreruperea muncii,
pentru câteva ore în timpul
dupu amiezii, este o musuru
adoptatu în mai multe ¡uri
printre care i Spania.

Tonic, pentru o
inimu mai bunu

F#nt#nile arteziene din ora[e au devenit adev`rate locuri de refugiu pe timp de canicul`

Cum avem
griju de copii

Aerul
condi¡ionat

Bolile
digestive

PRECAUKII Cei mici nu trebuie lvsa£i singuri în ma ini
sau încvperi prost ventilate.
Dacv evitarea deplasvrilor în
autovehicule nu este posibilv,
trebuie sv ave£i cu dumneavoastrv cantitv£i suficiente de
apv. Bebelu ii nu trebuie sco i
din casv, iar dacv ie irea este
absolut necesarv, ei trebuie
îmbrvca£i cât mai lejer i proteja£i cu o pvlvrie de soare.

R COARE Aparatul de aer condi£ionat trebuie astfel reglat
încât temperatura sv fie cu 5
grade mai micv decât temperatura ambientalv. Când termometrul înregistreazv mai mult
de 32 grade Celsius, ventilatoarele nu mai trebuie folosite.
În lipsa aerului condi£ionat în
locuin£v este recomandat sv
petrece£i 2-3 ore, zilnic, în spa£ii cu aer condi£ionat.

ALIMENTAKIE Temperaturile
ridicate pot duce la apari£ia
bolilor digestive, informeazv realitatea.net. Medicii
recomandv doar consumul alimentelor proaspete
pentru evitarea infec]iilor
cu salmonela, toxiinfec£iilor
alimentare, dizenteriilor sau
botulismului. Aceste boli se
manifestv prin febrv ridicatv,
crampe [i vvrsvturi.

Vaccin împotriva
cancerului de col uterin
SPERANK - Silgard, vaccinul împotriva virusului papilloma uman
(HPV), responsabil de producerea
cancerului uterin, este disponibil
acum ¹i în România. Dezvoltat
de ctre Merck Sharp & Dohme
(MSD), Silgard este singurul vaccin care ofer protec¼ie împotriva
cancerului de col uterin, leziunilor precanceroase, verucilor genitale ¹i altor afec¼iuni cauzate de
cele patru tipuri de HPV (6, 11, 16
¹i 18).
De asemenea, vaccinul ofer
protec¼ie în 98% din strile precanceroase provocate de principalele dou tipuri ale HPV cauzatoare de cancer, respectiv HPV 16 ¹i
18. Rezultatele vaccinului au fost
confirmate de ample studii interna¼ionale.
Vaccinul poate fi administrat
copiilor între 9 ¹i 15 ani ¹i femeilor
tinere cu vârste între 16 ¹i 26 de
ani. Acest remediu este disponibil,
la nivel na¼ional, în farmacii, iar
schema de vaccinare cuprinde trei
injec¼ii administrate pe parcursul
a ¹ase luni (0, 2, 6 luni). Acest remediu poate fi procurat numai pe
baz de prescrip¼ie medical, la
recomandarea medicilor de fami||||
lie sau a speciali¹tilor.
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Vaccinul dv rezultate mai bune dac` este administrat la vârste fragede

Tratament pentru vergeturi
INOVAKIE Tratamentul cu laser Fraxel,
disponibil acum i în România, în
cadrul clinicii DermaStyle, reprezintv
prima tehnicv medicalv de îndepvrtare
a vergeturilor fvrv interven£ii chirurgicale. Începând cu aceastv lunv, pacien£ii

români au la dispozi£ie o nouv tehnologie de reconstruc£ie a pielii, care va trata
problemele diverse ale pielii printre care
i inesteticele vergeturi, semne lvsate în
urma cre terii sau a varia£iilor de
||||
greutate.

PUBLICITATE

NOU Compania farmaceuticu Queisser
Pharma, prezentu
din 2002 pe pia¡a
din România,
a lansat recent
gama de suplimente nutritive i
tonice Doppelherz
Aktiv. Aria terapeuticu a acestor
produse o reprezintu
tratamentul i preven¡ia bolilor aparatului cardiovascular.
De asemenea, Doppelherz
Tonikum, un tonic disponibil
acum i în România, este
produs în Germania din 1919
i este îmbuteliat, anual, în
peste un milion de litri.

SPORT
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Cinci ani la Stuttgart!
CONTRACT - VfB Stuttgart a
anun]at, ieri, pe site-ul oficial,
perfectarea transferului atacantului Ciprian Marica (foto), de la
{ahtior Done]k, care va semna un
contract pe cinci ani, dup` efectuarea vizitei medicale. Anun]ul
limpeze[te apele \n acest transfer, dup` ce, luni noapte, {ahtior
[i Stuttgart blocaser` tratativele,
nem]ii refuz#nd s` achite 200.000
de euro, reprezent#nd 2,5 la
sut` din valoarea transferului,
drept indemniza]ie de formare

a rom#nului. Ieri dup`-amiaz`,
Marica a plecat spre Stuttgart,
unde va semna un acord valabil
p#n` pe 30 iunie 2012.
Marica, 21 de ani, are 15
selec¼ii în echipa na¼ional, pentru care a marcat cinci goluri. El
a marcat un gol chiar împotriva
noii sale echipe în 2005, în Cupa
UEFA. În meciul VfB Stuttgart Tahtior Done¼k, din 3 noiembrie
2005, românul a înscris, în minutul 84, golul al doilea al forma¼iei
ucrainene, care a învins cu 2-0. ||||

Foto: Mediafax
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Bate palma cu Inter?

Afi[e „de colec]ie” pentru meciurile Craiovei
INI}IATIV~ Gruppo-Maxima, o fac]iune a suporterilor Universit`]ii
Craiova, a decis s` creeze pentru fiecare partid` a „{tiin]ei” c#te
un afi[ inedit. Pentru prima etap`, c#nd „lei” din B`nie \nt#lnesc
„rechinii” Constan]ei, ei au desenat afi[ul de mai sus.

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

Berbatov: „Penev
e cel mai potrivit”
ADVERSAR
Jucutorul echipei Tottenham, Dimit`r
Berbatov,
a declarat,
luni, cu
selec¡ionerul
potrivit pentru
Bulgaria este Dimit`r Penev
(foto), informeazu cotidianul
„The Guardian”. „Ar fi un
privilegiu pentru mine su joc
sub conducerea lui Dimit`r
Penev. Nu fac niciun secret
din simpatia mea fa¡u de el“,
a afirmat Berbatov. Bulgaria
nu mai are antrenor, dupu ce
Hristo Stoicikov a plecat, în
aprilie, la Celta Vigo, iar Penev,
62 de ani, este favorit s` preia
adversara Rom#niei \n grupa G
de calificare la EURO 2008.

„Comisarul”
a renun]at la Dacie
NE|N}ELEGERI Antrenorul Ion
Moldovan a renun¡at, ieri, la
conducerea tehnicu a echi-

Foto: Mediafax

DOPAT Ciclistul Alexandre
Vinokourov, din Kazahstan,
lider al echipei Astana, a fost
depistat pozitiv la un control antidoping efectuat la
finalul etapei de sâmbutu,
a 13-a, din cadrul Turului
Fran¡ei, pe care sportivul
a câtigat-o, informeazu
cotidianul „L’Equipe”.
Francezii men¡ioneazu cu în
urma depisturii pozitive a lui
Vinokourov, echipa Astana
a decis su puruseascu Turul
Fran¡ei. Vinokourov, locul 23 în
clasamentul general al Turului
Fran¡ei, a c#[tigat dou` etape
\n aceast` edi]ie a „Marii
Bucle”.

pei Dacia Mioveni, din cauza
neîn¡elegerilor financiare cu
conducerea clubului. „Nu
ne-am în¡eles asupra pur¡ii financiare i prefer su mu retrag.
Îl las pe Florin Marin. Le urez
succes în viitorul campionat“,
a declarat tehnicianul, care a
venit sezonul trecut la gruparea
din Mioveni, reu[ind cu aceasta
promovarea \n Liga I.

Dac` se confirm` transferul, Chivu nu se va mai duela cu interi[tii dec#t la antrenamente
Agen]ia italian` „tgcom” a anun]at, ieri, c` Massimo
Moratti a ajuns la un acord cu Rosella Sensi pentru
aducerea pe „San Siro” a lui Cristian Chivu. Juc`torul va
\ncasa 3,5 milioane de euro pe sezon, iar Roma va primi
15 milioane de la Inter.

Parteneriat
cu Ungaria
POLO Secretarul general al
FR Polo, Anatolie Grin¡escu, a
declarat, ieri, cu România i
Ungaria îi vor depune candidatura pentru organizarea
Campionatelor Europene din
2010, atât la feminin, cât i la
masculin, urmând ca oraele
Oradea i Debrecen su organizeze câte o grupu de meciuri.
Liga Europeanu de Nata¡ie va
comunica gazda Europenelor
din 2010 în luna decembrie.
Contracandidatele pentru
organizarea competi¡iei de
peste trei ani sunt Italia, Rusia
i Olanda.

IMINENT - Chivu este juc`torul
lui Inter. Cel pu]in a[a anun]`
agen]ia Tgcom, care sus]ine c`,
ieri, patronul interist a avut o
convorbire prin telefon cu administratorul delegat al Romei,
Rosella Sensi. Cei doi au ajuns
la un acord privind trecerea
funda[ului rom#n la Internazionale Milano. Datele transferului sunt 15 milioane de euro
Romei [i 3,5 milioane de euro
pe sezon lui Chivu. Inter scoate
din buzunar doar 10 milioane

de euro (c#te unul pentru fiecare sezon petrecut de Chivu
la Milano). Potrivit italienilor,
oficializarea transferului, prin
\nregistrarea acestuia la Liga
Profesionist` Italian`, va fi
f`cut` azi, iar Chivu va intra imediat \n programul de
preg`tire al lui Mancini.
Ciprian Voiculescu ||||

Fanii abia \l a[teapt`
RISC |n cazul \n care nici de aceast` dat` nu se confirm`
transferul, pe Cristi \l a[teapt` m#ine o zi tensionat`. Roma va
s`rb`tori 80 de ani de la \nfiin]are, iar fanii, care l-au \njurat
pe rom#n la reunirea echipei, vor avea \nc` o ocazie s`-l
apostrofeze sau, chiar mai r`u, Rosella Sensi s` fac` un apel la
suporteri s` arate \ng`duin]` fa]` de fotbalist, \n cazul \n care
acesta va mai fi, la acea or`, juc`torul Romei.

Manchester United face spectacol \n Asia

Clujenii sunt
suspicio[i
LIGA I Preedintele clubului CFR
Cluj, Iuliu Murean, a declarat
cu edi¡ia 2007/2008 a Ligii I nu
va fi una corectu. „Campionatul
nu va fi corect. Sunt aceiai oameni în fotbalul românesc, care
nu-i pot schimba apucuturile.
Este ca i cum ai vrea su-i
dezobinuieti de vicii precum
alcoolul sau ¡igara“, a afirmat
Murean. Clujeanul a men¡ionat
cu nu mai vrea su transfere
fotbaliti, cel pu¡in, pânu la
iarn`. „Nu mai avem nevoie de
jucutori. I-am dat i aa destule
butui de cap lui Andone, pentru
cu avem un lot foarte valoros.
Dacu apar puncte slabe pânu la
iarnu, ne vom înturi atunci“, a
explicat el.

de euro, deoarece, fa]` de cei
4,5 milioane de euro promi[i
ini]ial
juc`torului,
clubul
economise[te cinci milioane

Foto: Mediafax

Vinokourov a fost
depistat pozitiv

Portughezul Nani (\n s`ritur`) a marcat primul s`u gol pentru

Manchester, fiind felicitat de cona]ionalul s`u, Cristiano Ronaldo

TURNEU - Campioana Angliei,
Manchester United, se afl` \n
aceste zile \n Asia, unde sus]ine
o serie de partide amicale. Luni,
\n partida cu Shenzen, „diavolii”
au \nvins cu 6-0 (Giggs - ‘12,
Rooney – ‘20, Nani - ‘22, O’Shea
- ‘54, C.Ronaldo - ‘56 ¹i Eagles
- ‘64) primind aplauze la scen`
deschis`.
Din p`cate pentru englezi,
mijloca[ul Paul Scholes s-a accidentat \n partida amintit`, el
put#nd rata debutul sezonului. „Sper`m c nu e ceva serios
[i c` va lipsi între trei ¹i patru
sptmâni“, a spus Alex Ferguson. Dac pronosticul managerului sco¼ian se adevere¹te, Scholes
va rata doar meciul cu Chelsea
||||
din Community Shield.
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Supercupa, primul meci al sezonului
Dinamo [i Rapid \[i disput` azi, pe stadionul
„Lia Manoliu”, de la ora
20.45 (\n direct la Antena
1), primul trofeu al noului
sezon fotbalistic.

Ciprian Voiculescu ||||

Foto: Rompres

START - |n acest weekend,
caravana primei ligi fotbalistice porne[te la drum, \ns`
prologul noului sezon \l constituie Supercupa Rom#niei.
Aflat` la a zecea edi]ie, partida
ce opune de]in`toarei titlului
c#[tig`toarea Cupei Rom#niei,
le are \n rolurile principale pe
Dinamo [i Rapid.
„C#inii”, cu „Orange“ nou
sponsor principal, adulmec`
primul trofeu dintr-un sezon pe care \l v`d \ncununat
cu un nou titlu intern [i cu o
prezen]` \n grupele Ligii Campionilor. Motiva]i de o prim`
de 50.000 de euro, Niculescu
[i compania par favori]i, la
prima vedere, \n fa]a unei
echipe a Rapidului aflat` \n
reconstruc]ie.
Cu un antrenor nou,
italianul Bergodi, dar [i cu
schimb`ri masive \n lot,
giule[tenii spun, prin vocea
lui George Copos, c` nu-i intereseaz` acest trofeu.
Cum se vor prezenta cele
dou` echipe la primul meci
oficial al sezonului vom vedea
\n aceast` sear`, la Antena 1
(ora 20.45) sau la fa]a locului,
pe stadionul „Lia Manoliu”, al
c`rui gazon nu se prezint` \n
condi]ii prea bune, dup` recentul concert al celor de la
Rolling Stones.

Coman r`m#ne
la prima
echip`

Niculescu versus Maftei, un duel deja clasic al fotbalului rom#nesc, va fi reeditat \n aceast` sear`

A treia \nt#lnire \n Supercup`

E adevvrat cv miza nu
este foarte mare, dar,
spre deosebire de Rapid,
noi ne dorim sv câ tigvm
acest trofeu, primul
din noul sezon

PRECEDENTE Dinamo [i Rapid dau piept pentru a treia oar` \n Supercupa Rom#niei, \n primele dou` \nfrunt`ri rapidi[tii ie[ind \nving`tori.
|n 2002, din postura de c#[tig`toare a Cupei, Rapid s-a impus cu 2-1,
iar un an mai t#rziu scorul a fost de 1-0, de aceast` dat` Rapid fiind
de]in`toarea titlului. P#n` acum, s-au disputat nou` edi]ii ale Supercupei, de [apte ori c#[tig#nd trofeul de]in`toarea titlului, de dou`
ori triumf`toare fiind c#[tig`toarea Cupei Rom#niei. Steaua are cinci
Supercupe \n palmares, Rapid, trei, iar Dinamo, una singur`.

Claudiu Niculescu

Cea mai recent` achizi]ie a Stelei, columbianul Zapata (\n st#nga),
a costat 500.000 de euro

Se preg`tesc pentru record
BASCHET Un numvr de 24 de tineri au început, ieri, cantonamentul
de pregvtire în localitatea Cisnvdioara, pentru un meci de baschet
prin care sibienii vor sv intre în Cartea Recordurilor. Pe parcursul
celor patru zile de preg`tire, jucvtorii vor participa la trei antrenamente, dintre care unul pe noapte, vor fi supu i unor teste fizice,
unei diete foarte bine puse la punct, iar apoi vor putea sv doarmv.
Cei 24 de tineri au fost selec£iona£i în 16 iunie, dupv ce au jucat
||||
baschet timp de 24 de ore fvrv oprire.

Camerunezii caut` selec]ioner
WEB Federa£ia camerunezv de fotbal cautv antrenor pentru echipa
na£ionalv printr-un anun£ publicat pe site-ul oficial, de i selec£ionerul
interimar, Jules Nyongha, a reu it calificarea la turneul final al Cupei
Africii 2008. Potrivit anun£ului, candida£ii trebuie „sv de£inv o diplomv
de antrenor de fotbal, sv aibv experien£v interna£ionalv, sv fie dispu i sv
locuiascv în Camerun, sv aibv capacitate de adaptare i aptitudini pentru
munca în echipv, sv tie limba francezv sau englezv“. Candida£ii trebuie
sv trimitv, pânv pe 6 august, un dosar, care sv cuprindv un CV, o scrisoa||||
re de motiva£ie i un proiect de program pentru perioada 2007-2010.

P~RERE - Cu o s`pt`m#n` \naintea primei man[e a turului doi
preliminar al Ligii Campionilor,
pre¹edintele lui Zaglebie Lubin,
Robert Pietryszyn, a declarat c
dac ar conta decisiv bugetele
cluburilor, atunci Steaua ar fi deja
calificat`. „Succesul const în 90
la sut munc ¹i 10 la sut noroc.
Dac stm s comparm bugetul
nostru cu cel al Stelei, am pierde
imediat“, a spus polonezul. |n
ceea ce prive[te Steaua, Adrian
Ilie a declarat c` Hagi a analizat
jocul le[ilor [i crede c`, de[i Zaglebie este o echip` bun`, Steaua

este mai puternic` [i se va califica
mai departe. |n privin]a transferurilor, Ilie sus]ine c` s#rbul
Ivic va semna, p#n` la urm`, cu
Steaua: „Ivici ¹i-a dat acordul
verbal. Din moment ce ne-a cerut
s-i trimitem oferta, înseamn
c ¹i-a dat acordul. Sperm ca \n
zilele urm`toare s se finalizeze
transferul”. Ivic s-ar al`tura astfel celorlal]i nou` fotbali[ti adu[i
\n intersezon de vicecampioana
Rom#niei, ultimul dintre ei, portarul Zapata, particip#nd, luni
sear`, la primul antrenament cu
||||
noii s`i colegi.

Responsabilitatea
pentru rezultat
este a mea. Bvie£ii
trebuie sv fie lini ti£i i
sv dea totul pentru
rezultat
Cristiano Bergodi

INFO COMPACT ||||||||||||||
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milioane
de euro

Aceasta este suma cheltuit`,
p#n` ieri, de cluburile din Primera Division, pentru transferurile de juc`tori. Clubul cel mai
cheltuitor este FC Barcelona, care
a investit \n juc`tori noi suma
de 68 de milioane de euro.

Kaka nu vrea banii Realului
MODEST - Mijloca¹ul brazilian
al echipei AC Milan, Kaka, dorit
de Real Madrid, a declarat, ieri,
c banii nu înseamn totul ¹i c
va rmâne la gruparea milanez.
„Real Madrid este un club fantastic, dar banii nu înseamn totul.
Am aflat c mul¼i dintre prietenii
mei, care au plecat de la AC Milan, mai târziu au regretat. Eu
vreau s marchez istoria clubului italian“, a spus Kaka pentru
agen¼ia de pres ANSA. Presa
interna¼ional a scris, sptmâna
trecut, c Real Madrid va oferi
104 milioane de euro pentru
a-¹i asigura serviciile fotbalistului brazilian al echipei AC Milan,
Kaka, în sezonul 2008-2009. ||||

Brazilianul se aflv
sub contract pânv
în 2011 cu AC Milan

Foto: Mediafax

Foto: Mediafax

„Dac` bugetele ar conta, Steaua ar fi calificat`”

ASIGUR~RI
Secretarul
general al
FC Rapid,
Nicolae
Manea, a
declarat,
ieri, într-o
conferin£`
de presv, cv
nu s-a pus
niciun moment problema ca portarul Dvnu£ Coman
(foto) sv fie trimis la echipa a
doua. „Nu este absolut nicio
problemv între Coman i Rapid.
Nu s-a pus niciodatv problema
ca el sv fie trimis la echipa a
doua. Nu este nimic adevvrat.
Dani este portarul echipei
noastre i sunt sigur cv mâine
(n.r. azi) va face o partidv
foarte bunv în Supercupv“, a
afirmat Manea. El a confirmat
discu]iile privind trecerea \n
Giule[ti a juc`torului Sportului Studen]esc, Tiberiu B`lan:
„Sunt discu£ii pentru Bvlan,
dar domnul Iiman este un
pre edinte care vrea sv negocieze la sânge. Sv vedem dacv
putem ajunge la o în£elegere,
dac` nu, mai \ncerc`m la
iarn`”.

Sursa: ProSport
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BLITZ ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julia Roberts, premiatu de
Cinemateca Americanu
Actri¡a JULIA ROBERTS va
primi Premiul, pe 2007, al
Cinematecii Americane,
la o galu ce va avea loc
pe 12 octombrie, în Beverly
Hills, informeazu
Variety.com. Comitetul
de selec¡ie a ales-o în
unanimitate pe Julia
Roberts, câtigutoare
a unui Oscar, su
primeascu cel de
al 22-lea premiu.
Ceremonia a omagiat
un actor, un regizor
sau un scenarist în
fiecare an, de la
ini¡ierea sa în 1986.
Roberts i-a înmânat
acest premiu lui George
Clooney, anul trecut.

PEOPLE

Matthew McConaughey,
sexy sau nu?
SEX-APPEAL - Actorul american
Matthew McConaughey, considerat una dintre cele mai atrgtoare
vedete masculine ale momentului,
a fost surprins în ipostaze demne
de „Sports Illustrated”, în variant
masculin. Imaginile imortalizate
de paparazzii site-ului x17online.
com au stârnit discu¼ii controversate pe site, dac Matthew ar trebui
s apar într-o edi¼ie special a revistei, celebr pentru catalogele cu
vedete feminine pozate în costume
de baie.
Iat ce comentarii erau înregistrate pe blog:
O „Nu cred c Matthew este atât de
sexy. Se strduie prea mult”.
O „I-a spus lui Oprah c nu se d
cu deodorant pentru c prefer
mirosul natural. V imagina¼i cât
de urât trebuie s miroas? Exersând, fr deodorant, pe vremea
canicular ”
O „Dac nu v place de Matthew
nu v uita¼i la el. Tipul arat cu
adevrat sexy ¹i voi sunte¼i gelo¹i
||||
c nu arta¼i ca el”.

PE SCURT |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johnny Depp, în croazieru pe Marea
Mediteranu
Dupu aventurile din seria „Pira¡ii din Caraibe",
JOHNNY DEPP a revenit pe mare, de data
aceasta pentru o croazieru pe Marea Mediteranu
aluturi de partenera sa, actri¡a francezu Vanessa
Paradis, transmite thisislondon.co.uk. Culutoria
celor doi are loc într-un moment în care circulu
zvonuri potrivit curora Depp ar plunui su se
cusutoreascu cu Paradis, dupu ce cuplul a
petrecut deja zece ani împreunu. Actorul a mai
fost logodit cu Kate Moss i Winona Ryder.

Miercuri, 25 iulie 2007

Cradle of Filth, la Stufstock
Trupa va aduce
black metalul
pe nisip


Mama lui Tupac se opune vânzurii unor
melodii nefinalizate ale fiului ei
Mama rapperului TUPAC SHAKUR încearcu su opreascu fostul
studio de înregistruri al fiului ei, Death Row Records, su vându
înregistruri nedifuzate ale acestuia, în cadrul unei în¡elegeri
privind falimentul, informeazu BBC News on-line. Death Row
Records le-a adus celebritatea lui Tupac i lui Snoop Dogg i a fost
locul în care Dr. Dre îi derula activitatea în anii 1990. Veniturile
studioului i ale proprietarului suu au început su scadu în 1996,
când Tupac a fost împucat.


Fata lui Vasile Muraru, olimpicu la chimie
VASILE MURARU, interpretul lui Felix în sitcomul
„La Bloc" de la Pro TV, este mândru cu fiica
lui a ob¡inut o medalie de aur la olimpiada
interna¡ionalu de chimie de la Yakutia – Rusia.
Maria Sânziana Muraru, elevu în clasa a XI-a la
Liceul „Tudor Vianu", este pasionatu de chimie
încu din clasa a VII-a. „Conteazu foarte mult
cine î¡i predu o materie la început. Eu am avut
un profesor foarte sever în primii ani când am
început su studiez chimia i cred cu din cauza
asta nu m-a atras niciodatu aceastu materie",
spune Vasile Muraru.


Rolling Stones, concert pentru victimele
accidentului din Fran¡a
Trupa ROLLING STONES, care va concerta, ast` searu, la Varovia, va
oferi o parte din încasurile spectacolului familiilor victimelor accidentului de autocar care a costat via¡a a 26 de pelerini polonezi,
produs duminicu, în Fran¡a, transmite AFP. Concertul va debuta la
ora localu 21.00 (19.00 GMT), în pofida doliului na¡ional de trei zile
decretat, luni, în Polonia. Artitii vor ¡ine un moment de reculegere
în memoria victimelor accidentului, au anun¡at organizatorii.


Cleopatra, favorit` la Romanian Top Hits
Nominaliza]ii la cea de a doua edi]ie a Galei Romanian Top Hits, care se va desf`[ura la Bac`u
\n perioada 3-4 august, au fost desemna]i de
public pe site-ul www.tophit.ro. Pe acela[i
site, p#n` pe 2 august, ora 24.00, se poate
vota pentru melodiile nominalizate, \n vederea desemn`rii marelui trofeu Romanian Top
Hits Music Awards 2007. CLEOPATRA STRATAN se
num`r` printre favori]ii acestei edi]ii, fiind singura artist` care a intrat \n competi]ie la dou`
sec]iuni ale Galei Romanian Top Hits.

SHOW Faimoasa trupv de „true” black metal Cradle
of Filth va concerta pentru prima oarv în România,
în cadrul festivalului „Stufstock” din Vama Veche,
dupv cum este anun£at pe site-ul oficial al festivalului, www.stufstock.com, ca i pe pagina oficialv
a forma£iei. Concertul va avea loc în data de 16
august, în cadrul celei de-a cincea edi£ii a festivalului. „Stufstock s-a nvscut ca instrument de protest
împotriva invadvrii Vvmii Vechi cu genuri muzicale i
manifestvri „culturale” nespecifice vamaio£ilor fide-

li”, este declarat pe site-ul evenimentului. Cradle of
Filth a fost fondatv în 1991, în Marea Britanie, ie ind
din underground în 1994, odatv cu albumul „ The
Principle Of Evil Made Flesh”. Declara£i de publica£ia
„Metal Hammer” cea mai de succes trupv britanicv
de metal, cu excep£ia Iron Maiden, Cradle of Filth au
devenit cunoscu£i atât prin muzica lor extremv, cu
foarte multe influen£e din toate zonele metalului,
cât mai ales prin show-urile i videoclipurile lor hor||||
ror, pline de sânge i creaturi grote ti.

Britney Spears [i-a luat cas`
cu cinci dormitoare
ACHIZI}IE - Britney Spears vrea
s cumpere casa din California
a actorului Ray Liotta pentru
fabuloasa sum` de opt milioane
de dolari, informeaz ContactMusic.com. Starul pop, mam a
doi copii, a fcut aceast ofert
pentru proprietatea californian
cu cinci dormitoare, dup ce, la
rândul su, [i-a scos la vânzare
propria cas din Beverly Hills,
odat cu despr¼irea de so¼ul su,
Kevin Federline.
Spears, care mai de¼ine o cas
în Malibu, s-a îndrgostit de proprietatea în stil mediteranean a
lui Liotta dup doar 40 de minute
în care a vizitat-o. Actorul din
„The Goodfellas“ a scos la vânzare spa¼ioasa cas înc din luna
februarie a acestui an, dup ce a
fost arestat ¹i acuzat c a condus
||||
în stare de ebrietate.

PEOPLE

Miercuri, 25 iulie 2007
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Julio Iglesias, show romantic
pe stadionul din Parcul cu Platani
Legendv a muzicii latino,
Julio Iglesias va sus£ine
în aceastv searv un show
pe stadionul Cotroceni din
Bucure ti. Timp de o orv
i jumvtate, admiratorii
români vor asculta cele
mai cunoscute hituri ale
artistului.

Foto: Rompres

EVENIMENT - Julio Iglesias a
ajuns, ieri, în Bucure¹ti, pentru
a sus¼ine penultimul show din
România, care face parte din
turneul „Romantic Classics”.
Solistul a fost cazat la hotel
Marriott ¹i a participat, ieri, la
o petrecere privat organizat
în onoarea sa, în clubul Gaia
din capital. La eveniment
au cântat trupa Mandinga ¹i
solista Elena, acompaniat de
forma¼ia sa.
Concertul care are loc,
astzi, pe stadionul Cotroceni
din capital, va începe la ora
21.45. Ini¼ial, spectacolul trebuia s înceap la ora 20.00, dar
a fost reprogramat din cauza
caniculei. Publicul va avea acces pe stadion începând cu ora
20.00. Solistul a inclus în playlistul show-ului de la Bucure¹ti
hiturile sale celebre, printre
care „Agua Dulce, Agua Sala”,
„La Carreterra”, „Can't Help
Falling in Love”, dar ¹i piese de
pe noul su album, „Romantic
Iulia Roman ||||
Classics".

Julio a promis cv va cânta,
la Bucure ti, o piesv
în limba românv

Primul turneu în România
a cuprins cinci ora[e

Peste 2.600 de discuri
de aur i platinu

MARATON Concertul din Pia£a Mare din Sibiu, sus£inut pe 16 iulie, a
fost primul show pe care Iglesias l-a oferit publicului din România.
Dupv ce i-a cucerit pe cei 10.000 de spectatori, artistul a fost recompensat de autoritv£ile sibiene cu o medalie cu însemnele capitalei
culturale. Dupv Sibiu, au urmat concertele de la Timi oara i Bacvu.
Dupv concertul de astvzi, solistul va sus£ine, pe 28 iulie, un spectacol
la Constan£a. Concertele sus£inute în România fac parte din turneul
de promovare a ultimului album, „Romantic Classics".

CARIER~ Julio Iglesias s-a aflat pentru prima oarv în România în
1968, când a participat la Festivalul „Cerbul de Aur” de la Bra ov.
Solistul a revenit la noi, în 1999, pe 9 septembrie, când a sus£inut
un show pe stadionul Cotroceni din Bucure ti. Celebrul solist latino
are la activ mai mult de 200 de milioane de exemplare vândute
în toatv lumea, cu care a ob£inut peste 2.600 de discuri de aur i
platinv. În urma vizitelor în £ara noastrv, Julio s-a declarat încântat de România i, în special, de reprezentantele sexului frumos.

Guns N'Roses se reunete, dar furu Axl Rose
DEZAM~GIRE Forma£ia Guns
N'Roses, cu excep£ia lui Axl Rose,
se reune te pentru a marca
a 20-a aniversare a albumului „Appetite for Destruction",
informeazv Ireland Online. Bateristul Stephen Adler a declarat
cv evenimentul va avea loc la Key
Club din Los Angeles, pe 28 iulie,
la el urmând sv ia parte membrii trupei, Slash, Izzy Stradlin i
Du® McKagan. Site-ul clubului
face reclamv pentru forma£ia
bateristului, Adler's Appetite, i
LA Guns, forma£ia din care a luat
na tere Guns N' Roses. „Voi fi
acolo împreunv cu forma£ia mea,
iar Slash, Izzy i Du® vor fi i ei
acolo. Va fi excelent", a declarat
Adler pe site-ul clubului. De i Axl
Rose nu este a teptat, Adler a insistat cv va avea loc i o reuniune
la care vor lua parte to£i membrii
trupei.
L.D. ||||

RECIDIV~ Lindsay Lohan a
fost arestatv, ieri, de cvtre
departamentul de poli£ie din
Santa Monica, pentru ofat
în stare de ebrietate, fvrv
permis i posesie de narcotice,
informeazv ABC News. Vedeta
a fost eliberatv în aceea i zi, în
schimbul achitvrii unei cau£iuni
în valoare de 25.000 de dolari.
De i actri£a a ie it recent de la
o clinicv de dezintoxicare, în
momentul arestului, asupra
sa au fost gvsite droguri. Joia
trecutv, Lohan s-a prezentat
la poli£ie pentru a i se lua
amprentele, a fi fotografiatv
i a- i depune informa£iile la
dosar într-un caz în care era
suspectatv cv ar fi condus sub
||||
influen£a alcoolului.

Trupa, \n formula \n care [i-a c#[tigat celebritatea

Alai de DJ rom#ni
la Liberty Parade 2007
SPECTACOL - Liberty Parade, cel
mai mare eveniment dance din
Rom#nia, va avea loc, \n 28 iulie,
pe plaja dintre Venus [i Saturn.
Evenimentul \[i va deschide
por]ile de la ora 19.00 pentru
to]i cei care vor s` petreac` o
noapte de muzic`, iubire, dans,
sunet, bucurie [i libertate. Caravana celor trei camioane uria[e
va pleca la ora 17.00 din Olimp [i
va fi animat` de un lung line-up

Lindsay Lohan,
eliberatu

de DJ rom#ni: Magik, Dew Blu,
Robert, Cristi Stanciu, Rhay, Vlad
Oltean, Vica [i Andi. Pe scen`,
DJ Liquid va \nc`lzi mul]imea,
de la ora 19.00. De la ora 22.00,
un MC special va anun]a deschiderea celor aproape opt ore de
muzic` ne\ntrerupt`. Vor urma
Raoul, Optick, Allen, Brain Cross,
Robbie Rivera [i Rosario Internullo, care vor mixa p#n` la 6
L.D. ||||
diminea]a.
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CONCERT &
PARTY

AKEELAH II CUVINTELE
SUA, dramv, 2006
Regia: Doug Atchison
Cu: Laurence Fishburne, Angela
Bassett, Keke Palmer

DJ

Hollywood Multiplex
Movieplex

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

21.00

LATINO
Julio Iglesias
Stadionul Cotroceni

21.45

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

Ladies Cocktail Night
Amsterdam Grand Café
Str. Covaci nr. 6
Telefon: 313.75.80

19.00

Oldies Club
Calea Mo¹ilor nr. 91
Telefon: 0723.666.551

Party pentru cei r`ma[i pe-acas`
21.00

Party Zone cu MC Stevie Bass
21.30

Selectro Every Wed
22.30

Take Me Out Tonight!
Revenge
Str. {elari nr. 9-11
Telefon: 0722.331.226

21.00

CinemaPro

Premier
Hollywood Multiplex

Cinema Patria

Movieplex

15.00, 17.15
19.30, 22.00
15.15, 19.45, 22.00

Cinema Corso

13.30, 16.30, 19.30
10.00, 13.00,
16.15, 19.15

CEI PATRU FANTASTICI:
ASCENSIUNEA LUI SILVER
SURFER
SUA, S.F., 2007
Regia: Tim Story
Cu: Jessica Alba, Ioan Gru¬udd,
Chris Evans
Hollywood Multiplex
Movieplex

Premier
Hollywood Multiplex
Movieplex

13.00, 15.00
14.00, 18.00

15.45, 21.00
15.00, 19.15

DOMNUL BROOKS
SUA, thriller, 2007
Regia: Bruce Evans
Cu: Kevin Costner, Demi Moore,
William Hurt

Anglia, horror, 2007
Regia: Juan Carlos Fresnadillo
Cu: Robert Carlyle, Rose Byrne,
Jeremy Renner

V.I.P. Party
21.00

Premier
Hollywood Multiplex
15.15, 22.45
Movieplex
16.00, 20.00, 22.15

EVAN ATOTPUTERNICUL

Wednesday Nights of Salsa
21.00

FILME
ACUM SUNT 13
SUA, aventuri, 2006
Regia: Steven Soderbergh
Cu: Brad Pitt, George Clooney, Al
Pacino
Hollywood Multiplex 12.45, 17.45, 20.15
Movieplex
13.15, 15.45,
18.45, 21.30
Cinema Gloria
13.00, 15.00,
17.00, 19.00

19.00
21.30
21.00

GOLDFINGER
Marea Britanie, ac]iune, 1964
Regia: Guy Hamilton
Cu: Sean Connery, Honor Blackman
Cinema Eforie

15.45, 18.00, 22.00

IMPERIUL MINKII

Premier
Hollywood Multiplex

14.00

GREU DE UCIS 4
SUA, ac£iune, 2007
Regia: Len Wiseman
Cu: Bruce Willis, Timothy Olyphant

S~RUTURI FURATE
Fran]a, dram`, 1968
Regia: François Tru¬aut
Cu: Jean-Pierre Leaud,
Delphine Seyrig
Cinema E-Uranus

21.00

SCORPION
Fran£a, ac£iune, 2007
Regia: Julien Seri
Cu: Clovis Cornillac,
Francis Renaud, Karole Rocher
Premier
Hollywood Multiplex
Movieplex

20.30
13.00, 17.15

SUA, horror, 2007
Regia: Jon Keeyes
Cu: Dominique Swain, Mehmet
Gunsur

17.15, 22.30

LISTA NEAGR

14.00, 16.45,
19.30, 22.15

MASCUL NECRUK TOR
SUA, dramv, 2006
Regi: Nick Cassavetes
Cu: Bruce Willis, Emile Hirsch,
Justin Timberlake

SUA, anima£ie, 2007
Regia: Raman Hui, Chris Miller
Voci: Cameron Diaz, Eddie Murphy,
Mike Myers
14.30, 17.00
13.15, 17.30

SUA, S.F., 2007
Regia: Sam Raimi
Cu: Tobey Maguire, Kirsten Dunst
Hollywood Multiplex

14.45

SUNSHINE
SUA, S.F., 2007
Regia: Danny Boyle
Cu: Chris Evans

NAPOLA – ELITA LUI HITLER
Germania, dram`, 2004
Regia: Dennis Gansel
Cu: Max Riemelt, Tom Schilling
17.00

NUM~RUL 23
SUA, thriller, 2007
Regia: Joel Schumacher
Cu: Jim Carrey, Virginia Madsen,
Logan Lerman
15.00, 18.00, 20.30

PIRAKII DIN CARAIBE:
LA CAP TUL LUMII
SUA, ac£iune, 2007
Regia: Gore Verbinski
Cu: Johnny Depp, Orlando Bloom,
Marcel Iure
Hollywood Multiplex
21.15
Movieplex
13.30, 18.30, 21.45
Cityplex
14.30, 17.45

PREMONIKIA
SUA, ac£iune, 2007
Regia: Mennan Yapo
Cu: Sandra Bullock, Julian
McMahon
Hollywood Multiplex 17.00, 19.15, 21.30
Movieplex
15.30, 20.00

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

O fresc` poli]ist`
„Marele niciunde” este
un roman scris \n stilul
care l-a consacrat pe
James Ellroy: dur [i
captivant.Danny Upshaw, un poli]ist t#n`r
[i ambi]ios, \ncepe
o ancheta legat` de
uciderea [i mutilarea
unor homosexuali. Mal
Considine, anchetator la Procuratura
Districtual`, se implic`
\ntr-o anchet` privind
activitatea subversiv` a comuni[tilor
de la Hollywood [i
\ncearc` s` ob]in`
custodia fiului s`u
adoptiv. Buzz Meeks,
un poli]ist corupt al lui mului pentru bani. To]i trei
Howard Hughes, lupt` ajung s` tr`iasc` cele mai negre
\mpotriva comunisco[maruri.
La Scena
Telefon: 320.35.67

Cinema Europa

14.00, 16.00,
18.00, 20.00

Marea Britanie-Fran]a, comedie,
2002
Regia: Mike Leigh
Cu: Timothy Spall,
Lesley Manville
Cinema Union

19.00

TRANSFORMERS
– R ZBOIUL LOR ÎN LUMEA
NOASTR
SUA, S.F., 2007
Regia: Michael Bay
Cu: Michael Clarke Duncan, Jon
Voight
Hollywood Multiplex

13.15, 16.00,
18.45, 21.45
13.45, 16.30,
19.15, 22.00
14.15, 17.00,
19.45, 22.30

Movieplex
Cityplex

VEDERE DE PE POD
Fran]a, dram`, 1961
Regia: Sidney Lumet
Cu: Raf Vallone, Jean Sorel
Cinema Eforie

19.30

CUM AM M^NCAT UN C^INE
De: Evgheni Gri[kove]
Regia: Mihaela Triboi
Cu: Alexandru Nedelcu

21.00

EVENIMENTE
„Marele niciunde”
De: James Ellroy
Editura Polirom
Pre]: 39,95 lei

EXPOZI}II
Expozi£ie de graficv i picturv
De: Ion Drugan i Petre Gheorghe

Expozi£ie de picturv
„Ideal Spleen”
De: Ana Maria Micu
Anaid Art Gallery
Str. Slobozia nr. 34
Telefon: 337.11.87
Ultima zi - 28 iulie

Expozi£ie de
instala£ie nocturnv i sonorv
„Night”
De: Diana Gomez

Expozi£ie de artv
modernv contemporanv
(graficv i picturv)

H‘art Gallery
Str. Mihai Eminescu nr. 105-107
Telefon: 210.83.51
Ultima zi - 31 iulie

Expozi]ie de pictur`
De: Cornelia Victoria Dedu

APARI}IE NOU~ DE CARTE

Galeria Orizont
Bd. Nicolae Blcescu nr. 23A
Telefon: 315.89.22
Ultima zi – 25 iulie

Galeria Basil
Strada Dionisie Lupu nr. 46
Telefon: 0726.186.188
Ultima zi – 30 iulie

Expozi£ie
de fotografie
„Exhibition”
De: Alexandru Paul

De: Frederic Beigbeder
Regia: Chris Simion
Cu: Cristi Iacob,
Adriana Trandafir,
Mara Nicolescu

Anaid Art Gallery
Str. Slobozia nr. 34
Telefon: 337.11.87
Ultima zi - 30 iulie

TEATRU

20.30

DRAGOSTEA DUREAZ~
TREI ANI

La Motoare
Telefon: 315.85.08

TOTUL SAU NIMIC

12.30, 15.00,
17.30, 20.00

Cinema Union

20.15

SHREK AL TREILEA

SPIDER-MAN 3

SUA, rvzboi, 2006
Regia: Paul Verhoeven
Cu: Carice van Houten, Sebastian
Koch

Cinema Scala

15.00

Hollywood Multiplex
Movieplex

Coproduc]ie, suspans, 2006
Regia: David Lynch
Cu: Laura Dern, Jeremy Irons

Cityplex

Cinema Union

Avanpremier`
Cityplex

ILUZIONISTUL
Cehia-SUA, dramv, 2006
Regia: Neil Burger
Cu: Edward Norton, Paul Giamatti
Cityplex

REMBRANDT
Danemarca, ac£iune, 2003
Regia: Jannik Johansen
Cu: Lars Brygmann, Jacob
Cedergren, Nikolaj Coster-Waldau

SE CREDEA PICASSO

11.00, 14.00,
17.00, 20.00

Glendale Studio

SUA, comedie, 2007
Regia: Tom Shadyac
Cu: Steve Carell, Morgan Freeman
Avanpremier`
Hollywood Multiplex
Movieplex
Cityplex

I SE SPUNE ZODIAC
SUA, thriller, 2007
Regia: David Fincher
Cu: Jake Gyllenhaal, Robert
Downey Jr, Anthony Edwards

DUP 28 DE S PT MÂNI

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

Malibu Club
Pia]a Amzei nr. 1-3
Telefon: 231.32.23

SUA, comedie, 2007
Regia: Michael Lehmann
Cu: Diane Keaton, Mandy Moore

Hollywood Multiplex
13.15, 18.30
Movieplex
13.00, 17.30, 22.00

Vamayoth Party

Twice
Str. Sfânta Vineri nr. 4
Telefon: 313.55.92

Movieplex

16.30

13.45, 15.15,
16.45, 18.15,
19.45, 21.15, 22.45
12.45, 14.00,
15.30, 16.45,
18.15, 19.30,
21.00, 22.15
12.30, 15.30,
18.30, 21.30
11.00, 14.00,
17.00, 20.00

AIA VREAU EU!

SUA, ac£iune, 2007
Regia: Scott Wiper
Cu: Steve Austin, Vinnie Jones,
Rick Ho¬man

Club A
Str. Blnari nr. 14
Telefon: 313.55.92
www.cluba.ro
Expirat
Str. Brezoianu nr. 4
Telefon: 0726.804.142

Cinema Eforie

CONDAMNAKII

RocKultura

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

SUA, aventur`, 1979
Regia: Francis Ford Coppola
Cu: Martin Sheen, Marlon Brando

Cinema Festival
Cinema Studio

Oldies Party

HARRY POTTER
{I ORDINUL PHOENIX

Premier`
Hollywood Multiplex

România, dramv, 2007
Regia: Cristian Nemescu
Cu: Maria Dinulescu, Ruzvan
Vasilescu, Armand Assante

Pub 18
Splaiul Independen¼ei nr. 290
Telefon: 0722.441.586
www.pub18.ro

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

APOCALIPSUL ACUM

CALIFORNIA DREAMIN’
(NESFÂRIIT)

Muzic` de colec]ie

El Comandante
Str. Sfântul Ttefan nr. 13
Telefon: 0724.396.043

14.45
16.30

Hollywood Multiplex 17.30, 20.15, 22.45
Movieplex
13.30, 16.15,
19.00, 21.45

Miercuri, 25 iulie 2007

Palatul CEC
Calea Victoriei nr. 13
Telefon: 311.11.19
Ultima zi – 31 iulie

Expozi£ie de carte
„Cartea veche
între restaurare
i perpetuare”
Muzeul Na¼ional Cotroceni
Program:
Ma-D: 10.00-16.00
Bd. Geniului nr. 1
Telefon: 317.31.06
Ultima zi - 1 august

Expozi]ie de pictur`
De: Alina B`ncil`
Galeria Orizont
Bd. Nicolae B`lcescu nr. 23A
Telefon: 312.67.23
Ultima zi – 1 august

Expozi]ie
de pictur`
De: Norica Ve[c`-Popescu
Str. Christian Tell nr. 10
Telefon: 212.78.06
Ultima zi – 17 august

Expozi]ie
de grafic`
De: Pieter Paul Rubens
Muzeul Na]ional de Art`
Calea Victoriei nr. 49-53
Telefon: 314.81.19
P#n` \n octombrie 2007
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TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

KANAL D

20.20 Tinere]e [i la b`tr#ne]e

unei
20.30 Secretul
mor]i stranii

Rom#niei
20.45 Supercupa
Dinamo - Rapid

19.15

10.00 Ne vedem la... TVR! (r)
11.00 Hello, Good-Bye ! (r)
11.30 Deliciile bucuturiei
12.00 Nocturne (r)
12.50 Integrame dupu integrare
13.00 Hannah Montana (s, SUA)
13.30 Desene animate: Club Disney
14.00 Jurnalul TVR
15.30 Oameni ca noi
16.00 Bagaj pentru... Europa
17.00 Isabel, în cuutarea iubirii
(s, Venezuela)
17.50 Integrame dupu integrare (r)
18.00 Justi¡ie militaru (s,
Germania/SUA)
19.00 Jurnalul TVR
20.20 Tinere£e i la bvtrâne£e
21.15 Poporu’ zice!
21.50 Neveste disperate (s, SUA)
22.45 Jurnalul TVR
23.20 Se vede în ochii tui (dramu,
Italia)
0.55 Celebritu¡ile timpului tuu

TVR 2

7.00 Itirile ProTV
9.10 Omul care aduce cartea
9.15 Tânur i nelinitit
(s, SUA) (r)
10.00 Marele restaurant
(comedie, Fran¡a) (r)
11.45 Zâmbi¡i, vu rog
12.15 Emmerdale - Afaceri de
familie (dramu, Anglia) (r)
13.00 Itirile ProTV
13.45 Vis de glorie
(dramu, Anglia)
16.00 Tânur i nelinitit (s, SUA)
17.00 Itirile ProTV
17.45 Mesaje de dincolo (s, SUA)
18.50 Itirile sportive
19.00 Itirile ProTV
20.30 Secretul unei mor£i stranii
22.30 Itirile ProTV (r)
23.15 CSI: New York - Criminalitii
(s, SUA/Canada)
0.15 Secretul unei mor¡i stranii (r)
1.55 Omul care aduce cartea (r)

ACAS~

10.15 Plaja lui Muru¡u 12.05
Doctor Who (s, Anglia) 13.00
Spellbinder: Turâmul dragonului
(s, coproduc]ie) 13.30 ABC... de ce?
14.30 Jobbing (r) 15.00 Împreunu
în Europa! 16.00 Jurnalul TVR (r)
16.20 Descoperu românii 16.30
Autostrada TVR
18.00 Jurnal
regional 18.30 Replay 19.00
Bugetul meu 19.30 Oruelul nostru
drag (s, SUA) 20.00 Celebritu¡ile
timpului tuu
20.10 Farmece
(s, SUA) 21.00 Ora de tiri 22.10
Scrisoarea (dramu, coproduc]ie)

9.00 Cupune cu zahur (s, Portugalia) 10.15 Gitanas (s, SUA/
Mexic) 12.30 Inocen¡u furatu
(film romantic, Mexic/SUA) 13.30
Prizoniera (s, Columbia/SUA/
Mexic) 15.30 Iubiri (s, Columbia)
16.30 Ruzbunarea Victoriei (s,
SUA/Venezuela) 17.30 Povetiri
adevurate 18.30 Salomé (s, Mexic)
19.30 Tequila cu suflet de femeie
(s, Mexic) 20.30 Numai iubirea (s,
România) 21.45 Zorro (s) 22.45
Povetiri de noapte 23.15 Clona
(s, Brazilia)

FILMUL SERII |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TVR 1

23.20

5.00 Vivere - A trui cu pasiune
(s, Italia)
6.00 În gura presei
7.00 Diminea¡a devreme
9.00 În gura presei (r)
10.00 Concurs interactiv
11.00 V.I.P. (s, Germania/SUA);
Cu: Pamela Anderson, Molly
Culver
12.00 Vocea inimii (s, România)
13.00 Observator
13.45 Tablou de nuntu (r)
16.00 Observator
17.00 9595 - Te înva¡u ce su faci!
19.00 Observator
20.45 Fotbal. Supercupa
României: Dinamo - Rapid
23.00 Observator
0.00 Un glon¡ rutucit (thriller,
Irlanda/SUA); Cu: Ian Beattie,
Brian Begley
2.00 Concurs interactiv
3.00 9595 - Te înva¡u ce su faci! (r)

HALLMARK
9.00 Culutoria Inorogului (aventuru, SUA) 11.00 Fiicele lui McLeod
(s, Australia) 12.00 Dinastia: În
culisele serialului (dramu, SUA/
Australia) 14.00 Doc Martin II
(comedie, Anglia) 15.00 Înapoi, la
noi doi (romantic, SUA) 17.00 Fiicele
lui McLeod (s, Australia) 18.00 Doc
Martin II (comedie, Anglia) 19.00
Jackie, Ethel i Joan: Femeile clanului Kennedy (dramu, SUA) 21.00 În
umbra legii (s, Canada) 22.00 În
umbra legii (s, Canada) 23.00 Risc
asumat (dramu, SUA/Canada)

ANTENA 1

0.00

THRILLER

www.compact.info.ro

Un nou \nceput Iubirea nu are v#rst`

6.30 Colierul de smaralde (s)
7.30 Familia Serrano (s, Spania) (r)
9.00 Cenuureasa (s, Argentina)
10.15 Dreptul la libertate (dramu,
India)
12.15 Gaca (s) (r)
13.30 Un nou început - Iubirea nu
are vârstu
15.45 Comando România
16.15 Un milion pentru primul
buton
16.45 Familia Serrano (s, Spania)
18.30 D-Itiri
19.15 Un nou început - Iubirea nu
are vârstv
20.30 În numele dreptu¡ii (dramu,
SUA)
22.30 Gaca (s)
23.30 Bulevard (r)
0.15 Playboy
1.00 Comedy Inc. (s, Canada)
1.30 Dreptul la libertate (dramu,
India) (r)

SPORT.RO

HBO

seduc]ie
20.00 McBride:
[i crim`

21.55

5.00 Levintza prezintu (r)
7.30 Dragoste i putere (s, SUA) (r)
8.00 Sport cu Florentina
8.25 Autoforum (r)
9.45 Al aptelea cer (s, SUA) (r)
10.45 TeleRON
12.25 Quizzit - emisiune interactivu
14.05 Dragoste i putere (s, SUA)
14.40 Scandal de presu (dramu,
SUA)
16.25 Al aptelea cer (s, SUA)
17.25 Trusni¡i în NATO (s) (r)
18.00 Focus
19.45 Camera de râs
20.00 McBride: seduc£ie i crimv
(poli£ist, SUA)
22.00 Trusni¡i în NATO (s)
22.30 Focus Plus
23.30 Totul despre sex (s, SUA)
0.00 CSI - Crime i investiga¡ii (s,
SUA/Canada)
1.00 Focus (r)
2.00 Sunset Beach (s, SUA)

PRO CINEMA

9.00 Itirile Sport.ro 10.00 Itirile
Sport.ro 10.05 Special (r) 11.00
Itirile Sport.ro 11.05 Fotbal amical:
Vasco de Gama - Atletico (r) 13.00
Itirile Sport.ro 14.00 Itirile Sport.ro
16.00 Itirile Sport.ro 16.05 Fotbal
amical: Inter Milano - Partizan
Belgrad (r) 18.00 Itirile Sport.ro
19.00 Boxbuster: Ronald Wright vs
Bernard Hopkins 21.30 Itirile Sport.
ro 22.00 Boxbuster: Ronald Wright
vs Bernard Hopkins 22.30 SpecialSupercupa României: Rapid Dinamo 0.00 Itirile Sport.ro

PRO CINEMA

PRIMA

22.00

11.00 Walker, poli¡ist texan (s, SUA)
(r) 12.00 Teo (r) 13.15 Culutoriile
lui Sindbad (Canada) 13.45 Road
Runner - cea mai rapidu pasure (s,
SUA) 14.15 Descoperu România (r)
14.45 Icstrim TiVi 15.15 Telefonul de
la miezul nop¡ii (s, SUA) (r) 16.15
Entertainment News (r) 16.30 Noi
to¡i (s, SUA) 17.30 Nuscut DJ (s, SUA)
(r) 18.00 Walker, poli¡ist texan (s,
SUA) 19.00 Ruleta destinului (s,
SUA) 20.00 Entertainment News
20.20 Jura¡ii 21.30 Nuscut DJ (s)
22.00 Capcana fl`c`rilor (ac]iune)

Se vede \n ochii t`i

Dezleg`rile Sudoku
din edi]ia de ieri
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Un glon]
r`t`cit
Când John Burnside
este sedus de o femeie
atrgtoare, este luat drept
so¼ul ei ¹i îi este înscenat
o crim. Este urmrit atât
de poli¼ie, cât ¹i de ¹eful
unui grup mafiot, într-o
lume în care nu poate avea
încredere în nimeni. Lupta
pentru supravie¼uire este
pre¼ul pe care trebuie s-l
plteasc pentru c a acceptat o aventur de-o
noapte.
Irlanda/SUA, 1998
Regia: Rob Spera
Cu: Ian Beattie, Brian Begley,
Robert Carradine (foto)
SURS~ PROGRAME TV:

0857

6.00 MTV Wake Up 9.00 Sunrise
11.00 Making The Video 11.30
Summer Hits 12.00 TRL România
(r) 13.00 Summer Hits 14.30
Room Raiders 15.00 Summer Hits
16.00 MTV News 16.30 Summer
Hits 18.00 MTV Popular Music
18.30 Pimp My Ride 19.00
Summer Hits 19.30 Best Of...
20.30 US Top 20 21.30 MTV News
(r) 22.00 Punk’D 22.30 Next (r)
23.00 Summer Hits 0.00 Latino
Music 1.00 MTV Club Zone (r) 2.00
After Hours

18.25

DRAM~

Alyssa este o tânr
adolescent cu probleme,
o fat ai crei prin¼i au
murit într-un accident de
ma¹in. Problemele pe care
¹i le creeaz o duc în pragul
examatricularii ¹i de acolo
decurg ¹i altele. De exemplu, ea afl de la bunica sa
c acela cruia îi spunea
tat nu era, de fapt, printele ei natural, cel adevrat
fiind un cercettor de delfini care locuie¹te în Bahamas.

sa este rece [i se bazeaz
pe contradic¼ii. Cea care
reu¹e¹te s creeze o punte
între cele dou femei este
Lucia, fiica Chiarei. Copila gse¹te în rela¼ia cu
bunica sa gura de libertate de care are nevoie,
iar Margherita se pare
c a ajuns la maturitatea
necesar s fie pentru Lucia mama care nu a fost
pentru Chiara.
Italia, 2004
Regia: Valia Santella
Cu: Stefania Sandrelli, Teresa
Saponangelo, Camilla Di Nicola

MTV

Ochiul
delfinului

DRAM~

Trei femei ale acelea¹i
familii, din trei genera¼ii
diferite, se reîntâlnesc la
un moment dat. Imprevizibila ¹i dinamica Margherita (Stefania Sandrelli,
foto) este o cântrea¼
care deja traversase o
perioad de criz personal ¹i profesional
când i se depisteaz probleme serioase la corzile
vocale. Fiica acesteia,
Chiara (Teresa Saponangelo) î¹i abandoneaz
rudele ¹i se stabile¹te în
Roma. Rela¼ia cu mama

Sahara

6.00 Prima mea nuntu (comedie,
Canada/Anglia)
7.30 Graffiti Bridge (dramu, SUA)
9.00 Din culise - Harry Potter i
Pocalul de Foc
9.25 Dragoste adevuratu
(comedie, SUA)
11.00 Sahara (aventuru, SUA/
Spania)
13.00 Copii în America (comedie,
SUA)
14.30 Alte lec¡ii de via¡u (dramu,
SUA)
16.00 Gaca de la IT (s, Anglia)
16.50 Incident la Loch Ness
(aventuru, Anglia)
18.25 Ochiul delfinului (dramu,
SUA)
20.00 Pasurea Phoenix (aventuru,
SUA)
21.55 Sahara (aventurv, SUA/Spania)
0.00 Alexandru (aventuru,
coproduc]ie)

HBO

AC}IUNE

23

Capcana fl`c`rilor
În timpul unui furt, un ho¼ profesionist e surprins
de flcrile unui incendiu declan¹at în cldirea unei
importante companii industriale, specializat în
produse de înalt tehnologie. Membrii consiliului de administra¼ie, fosta so¼ie a proprietarului
companiei ¹i avocatul acesteia sunt ¹i ei surprin[i
de flcri. Ho¼ul reu¹e¹te s ias din cldire, dar revine pentru a-i ajuta ¹i pe ceilal¼i s scape din confruntarea cu flcrile. În timpul luptei cu focul sunt
demasca¼i nebnui¼i autori de trdri ¹i vânzri de
secrete infiltra¼i chiar în conducerea firmei.

SUA, 2006; Regia: Michael D.
Sellers; Cu: Carly Schroeder
(foto), Adrian Dunbar

SUA, 2001; Regia: Harris Done
Cu: Dean Cain (foto), Richard Tyson, Dale Godboldo

TVR 2

22.10

DRAM~

Scrisoarea
Adaptare liber a romanului Doamnei de La Fayette, „Principesa de Cleves”. Dup o prim decep¼ie amoroas, Doamna
de Chartres se cstore[te de convenien¼ cu Jacques de Cleves,
un medic celebru. La pu¼in vreme, ea se îndrgoste¹te de un
cântre¼ la mod, totu¹i decide s rmân fidel so¼ului su.
Coproduc]ie, 1999
Regia: Manoel de Oliveira
Cu: Chiara Mastroianni (foto), Pedro Abrunhosa, Antoine Chappey

24

DIVERTISMENT
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HOROSCOP
BERBEC

21 MARTIE - 20 APRILIE

Colegii sunt nemul¡umi¡i de dv., dar nu
îndruznesc su vu reproeze pentru moment nimic. Nici acasu nu ave¡i parte
de linite, pentru cu apar tot felul de
probleme, iar purin¡ii ori rudele apropiate vor su le rezolva¡i dv. singur.
S –WB – QN –V

TAUR

21 APRILIE - 20 MAI

Observa¡i cu neplucere cu se men¡in
conflictele familiale i cele cu prietenii. Considera¡i cu de vinu este numai
faptul cu bugetul dv. este din ce în ce
mai limitat i apela¡i la colegi, singurii
care se pare cu vu pot în¡elege.
S –VB –QN –V

GEMENI

21 MAI - 22 IUNIE

Chiar de diminea¡u, rela¡ia cu persoana iubitu poate deveni cam explozivu, pentru cu aceasta nu în¡elege de
ce face¡i atâtea eforturi i cui vre¡i su
dovedi¡i cu sunte¡i capabil de eforturi
maxime. Lipsu totalu de compasiune.
S –W B –V N –V

RAC

21 IUNIE - 22 IULIE

Încerca¡i su modifica¡i în bine o rela¡ie sentimentalu. Familitii încearcu i
ei în zadar su facu un fond pentru zile
negre. Este adevurat cu nu mai ave¡i
timp decât pentru serviciu, dar chiar vu
place aceastu situa¡ie pentru moment.
S –V B –QN –V

LEU

23 IULIE - 22 AUGUST

Parcu toatu lumea s-a în¡eles su participe la campania dv. de afirmare profesionalu. Unii prieteni revin, iar casa
vu este plinu din nou de musafiri mai
mult sau mai pu¡in îndrugi¡i. Consternare din partea rudelor apropiate.
S –WB –V N –V

FECIOAR~

Miercuri, 25 iulie 2007
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23 AUGUST - 22 SEPTEMBRIE

Scupa¡i de aproape toate necazurile,
dar nemul¡umirile fa¡u de persoana
iubitu rumân de neclintit. Reui¡i su
vu certa¡i oarecum i cu prietenii, dacu
acetia încearcu su intervinu în favoarea persoanei iubite. Încupu¡ânare excesivu.
S –V B –WN –V

BALAN}~

SCORPION

23 OCTOMBRIE - 21 NOIEMBRIE

Face¡i tot posibilul su sta¡i cât mai pu¡in pe acasu, iar unii chiar reuesc su se
mute pentru o scurtu perioadu. Succesele sentimentale îi îndepurteazu pe
acei amici care nu pot su accepte faptul
cu sunte¡i o persoanu atrugutoare.
S –WB –VN – Q

S~GET~TOR

22 NOIEMBRIE - 21 DECEMBRIE

Ave¡i momente când dori¡i efectiv su vu
lua¡i lumea în cap, dar atunci a¡i pierde
i persoana iubitu. Vestea cu trebuie su
pleca¡i iar la drum nu vu ajutu su deveni¡i mai tandru. Seara, recupera¡i nite
acte pierdute ori obiecte de valoare.
S –WB – V N –V

CAPRICORN

22 DECEMBRIE - 19 IANUARIE

Vu afirma¡i din plin personalitatea,
atât la serviciu, cât i în familie. Vu
impune¡i fa¡u de persoana iubitu, care
tot încearcu su-i dovedeascu utilitatea prin pustrarea rela¡iilor cu prietenii
comuni. Familie reunitu.
S –VB –Q N –V

V~RS~TOR

20 IANUARIE - 18 FEBRUARIE

Este posibil ca de diminea¡u persoana
iubitu su încerce su vu impunu unele
restric¡ii financiare, iar acest comportament su declaneze dorin¡a de a o
purusi definitiv i furu regrete. Lipsa de
în¡elegere dispare brusc dupu-amiazu.
S –QB –Q N – W

PE{TI

19 FEBRUARIE - 20 MARTIE

Descoperi¡i pe neateptate cu i la
serviciu ave¡i mul¡i adversari care
încearcu su vu denigreze în fa¡a celor mai prosperi parteneri. Intui¡ia
i în¡elepciunea vu ajutu su depui¡i
toate obstacolele cu bine. Aventuri
nocturne.
S –WB –W N – W

LEGEND~: S = Sex V sus; B = Bani Q mediu; N = Noroc W jos

8

23 SEPTEMBRIE - 22 OCTOMBRIE

Celibatarii ajung acum la concluzia cu
este de preferat su se cusutoreascu, pentru cu nu mai vor su piardu timpul pe
drumuri. În schimb, familitii se consideru exploata¡i i vor su-i afirme independen¡a într-o manieru originalu.
S –WB –W N – W

Rubric` realizat` de Tina Rizea
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SUDOKU presupune completarea careului de 81 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.

BANCURI |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O b`bu]` mergea lini[tit` pe
strad`, c#nd, dintr-o dat`, \n fa]a
ei cade unul tocmai de la etajul
zece; acesta se ridic` de pe jos [i
d` s` plece. B`bu]a, speriat`, \l
\ntreab`:
- Maic`, da’ nu ai p`]it nimic?
Tipul:
- Mamaie, eu sunt para[utist
profesionist, sunt antrenat!
Baba:
- P`i, [i un’ ]i-e para[uta?!
Tipul:
- E sus, o bate b`rba’su!
Trimis de Daniel Mih`il`



Bul` se \nt#lne[te pe strad` cu un
prieten care \l \ntreab`:
- Bul`, am auzit c` ]i-a murit
soacra. Ce-a avut?
- Ceva bijuterii, un televizor [i
unele economii.
- Nu asta te-am \ntrebat. Ce i-a
lipsit?
- P`i, ma[ina, o cas` sau un apartament proprietate personal`.
- Bul`, de ce a murit?
- A fost la noi \n vizit`, eu

i-am spus s` mearg` \n pivni]`
s` aduc` ni[te cartofi, s` facem
piure. A c`zut pe sc`ri [i [i-a rupt
g#tul.
- Ce ghinion! {i ce-a]i f`cut?
- Macaroane cu br#nz`.
Trimis de Bogdan Barbu



O broasc` se urc` \ntr-un copac.
Ajunge \n v#rful lui [i sare. F#l,
f#l, cade. Se ridic` [i... \napoi \n
v#rful copacului. F#l, f#l, cade.
|ncepe iar s` urce...
|ntre timp, doi vulturi (el c`tre
ea):
- Oare, n-ar fi bine s`-i spunem
c-a fost \nfiat`?
Trimis de M`d`lina Vil`u

Fi]i glume]i
[i trimite]i bancuri
Compact v` a[teapt` bancurile,
\nso]ite de nume [i v#rst`, la

bancuri@compact.info.ro.
Haide]i s` râdem \n fiecare zi!

PUBLICITATE

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

