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|n Rom#nia se vor \nregistra temperaturi de 40 de grade Celsius
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va deveni excesiv de cald` \n
Bucure[ti [i \n 21 de jude]e. Administra]ia Na]ional` de Meteoro-

logie estimeaz` c` vom fi nevoi]i
s` suport`m \nc` o s`pt`m#n`
temperaturi care pot dep`[i 38
de grade. Autorit`]ile avertizeaz`
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Ast`zi:

cer senin

38°
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21°
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5:42



21:01
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S#mb`t`: 37°

Vineri: 38°
cer senin
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Ziua For¡elor Aeriene
Române
RESTRIC}IE Traficul rutier pe
bulevardul Aviatorilor va fi
închis mâine, între orele 9.00
i 9.45, datoritu manifesturilor
organizate de Ziua For¡elor
Aeriene Române, informeazu
Ministerul Apururii. Cu aceastu
ocazie, pe bd. Aviatorilor va
avea loc un ceremonial militar
i religios, iar o forma¡ie
alcutuitu din nouu elicoptere
IAR 330 Socat, de la Baza 90
Transport Aerian, va survola
zona, dinspre Palatul Victoria
cutre Pia¡a Presei.

Nora Iuga,
la Cafeneaua Eroticu

crea¡ie inedit, care-i propune
rescrierea unuia dintre poemele
Norei Iuga.

Tâlhuriile, în scudere
STATISTIC Numurul infrac¡iunilor judiciare din capitalu a
scuzut în primele ase luni ale
anului cu peste 500 de cazuri,
comparativ cu aceeai perioadu a anului trecut, când s-au
înregistrat 26.000 de tâlhurii,
furturi i violuri. Conform unei
evaluuri a Poli¡iei Capitalei,
numurul tâlhuriilor a scuzut cu
peste 30%, iar cel al furturilor
s-au diminuat cu peste 11%. Din
cele aproape 15.000 de furturi
sesizate în cursul acestui an,
peste 16% reprezintu sustrageri
din societu¡i comerciale, peste
20% furturi din auto, 9% din
locuin¡e, peste 7% din buzunare
i gen¡i, i peste 3% de maini.

BUCURE{TI

Muncu pu¡inu, concedii de odihn` lungi
STUDIU - Angaja¼ii din Bucure¹ti
reu¹esc s munceasc mai pu¼in
decât cei din provincie ¹i au concediile mai lungi. Cel pu¼in a¹a
relev un studiu realizat de MEDNET Marketing Research Center.
Conform studiului, angaja¼ii
capitalei nu o duc mai bine doar
pentru c au mai mul¼i bani, ci ¹i
pentru c au mai mult timp liber.
În timp ce bucure¹tenii petrec la
serviciu, în medie, 43 de ore pe
sptmân, angaja¼ii din celelalte
ora¹e ale ¼rii (cu peste 100.000
locuitori) muncesc, în medie, 46
de ore.
Cât prive¹te concediile, anul
trecut locuitorii capitalei au avut
parte, în medie, de aproximativ
24 de zile de odihn, în timp ce
angaja¼ii din provincie, doar de
20 de zile. Acela¹i studiu, preluat
de PRO TV, relev faptul c brba¼ii par mai chinui¼i la locul de

DEZBATERI Terasa Twice
guzduiete, astuzi, de la ora
19.00, o savuroasu dezbatere
la cafea. Invita¡ii speciali din
aceastu suptumânu sunt scriitoarea Nora Iuga (foto), poeta
Adela Greceanu i tânurul critic
Cosmin Ciotlo. Se va discuta
despre erotism în literatura
româneascu, cele douu invitate
vor recita poeme, iar publicul
va participa la un atelier de

FII FOTOREPORTER |N CAPITAL~

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

Bucure[tenii muncesc pu]in, dar au parte de vacan]e lungi
munc, decât femeile. Aproape
30% dintre domnii din capital
petrec sptmânal peste 50 de
ore la munc, ceea ce se poate
spune numai despre mai pu]in de

Turiceanu i Orban,
în inspec¡ie nocturnu pe DN1
PASAJ - Dup concertul de la Bucure¹ti al trupei Rolling Stones,
premierul Clin Popescu-Triceanu (foto) ¹i ministrul Ludovic
Orban au inspectat, în miez de
noapte, lucrrile de modernizare
la DN1, por¼iunea dintre Aeroportul Bneasa ¹i Pasajul Otopeni.
Cei doi demnitari au vrut s
vad dac se lucreaz noaptea,
dup ce, în anumite ore ale zilei,
activitatea este întrerupt din cauza caniculei. Muncitorii au avut
parte de un tratament destul de
dur din partea premierului, care
le-a cerut s urgenteze lucrrile,
nemul¼umit fiind de ritmul în
||||
care este derulat proiectul.

Casa Radio
nu va fi demolatu
PRECIZARE Ministrul Lucrurilor
Publice, Laszlo Borbely, a declarat, ieri, într-o conferin¡u de
presu, cu în cazul Casei Radio
nu poate fi vorba de demolarea a 70% din cludirea deja
construitu, ci de doar 15%. El a
precizat cu este vorba, de fapt,
de durâmarea unor ziduri interioare. Ministrul a dat asigururi
cu lucrurile de construc¡ie la viitorul Dâmbovi¡a Center decurg
conform graficului i cu speru
„ca investi¡ia su se finalizeze
în coordonatele prevuzute în
contract”.
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20% dintre doamne. Totodat,
ponderea locuitorilor din provincie care rmân acas în timpul
liber este mai mare decât cea a
||||
angaja¼ilor din Bucure¹ti.

„Lacul
Lebedelor”, de
la Kiev la TNB
BALET Arti tii Teatrului Na£ional de Operv i Balet din Kiev
vor urca pe scena Teatrului
Na£ional din Bucure ti (TNB)
pentru douv reprezenta£ii de
excep£ie, în aceastv searv, de
la ora 20.00, i pe 22 iulie, ale
baletului „Lacul Lebedelor”,
de Piotr Ilici Ceaikovski, conform site-ului www.bilete.ro.
Pentru cele douv reprezenta£ii
biletele costv, în func£ie de
zona svlii, 150 de lei pentru
sectoarele A,B,C i 100 de lei
- loje 1,2,3,4, balcon st#ngadreapta [i capetele de r#nd
||||
din sectoarele A,B,C.

Toboganele vechi, ref`cute
Ini£iativa primarului Adrian
Inimvroiu, de a moderniza
toate locurile de joacv
din sectorul 4, a readus
în prim-plan aceastv
problemv pe care capitala
o are. În Bucure ti existv
mult prea multe locuri
de joacv cu leagvne i
tobogane din fier, iar cele
noi sunt montate prost.

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`!

APROBARE - Dup ce a demolat, duminic, un tobogan periculos ¹i s-a „luptat”, în ¹edin¼
extraordinar, mar]i, cu consiliul local, Inimroiu a reu¹it s
ob¼in acordul acestui for pentru proiectul su de modernizare a celor 145 de locuri de joac
periculoase din sectorul 4. Primarul întâmpinase rezisten¼
din partea consilierilor pentru
c proiectul presupune o rectificare a bugetului pe 2007 cu 20
de milioane lei.

{i locurile de joac` din Her`str`u sunt periculoase pentru copii
din fiecare jude¼. Informa¼iile
solicitate de ANPC se refer la
numrul de spa¼ii controlate,
administratorii acestora, deficien¼ele constatate precum ¹i
sanc¼iunile aplicate.

Dincolo de leagnele ¹i toboganele vechi, periculoase pot fi
¹i cele moderne, pentru c sunt
montate prost pe socluri de beton, pe care nimeni nu s-a gândit s le acopere. Dana Lascu ||||

ANPC vrea informa£ii

Noi pe care îl respectum?

Text [i foto: Andreea Drilea

Problema din sectorul 4
se pare c a atras aten¼ia autorit¼ilor centrale, deoarece
Agen¼ia Na¼ional pentru Protec¼ia Consumatorilor (ANPC)
a transmis, în aceea¹i zi, tuturor
filialelor jude¼ene, ordinul de a
verifica ¹i transmite informa¼ii
privind starea spa¼iilor de joac

Ini£iativa mea a dat roade. Voi organiza o licita£ie
publicv pentru înlocuirea aparatelor de joacv din
cele 145 de spa£ii amenajate pentru copii. Ca prioritate,
voi reface parcul pe care l-am dezafectat, pentru a
stârni aceastv reac£ie. Cred cu tvrie cv putem
face mai mult pentru copiii no tri!”
Adrian Inimuroiu, primarul sectorului 4

BUCURE{TI
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Încu o suptumânu de caniculu
Dacv credea£i cv rvul a trecut, ei, bine, meteorologii
prognozeazv încv o svptvmânv de temperaturi extreme
pentru România. În 21 de jude£e i în Bucure ti avem cod
portocaliu, ceea ce înseamnv cv mercurul din termometre
va urca la 400C.
AVERTIZARE - Conform avertizrii, vremea va fi excesiv de
cald, astzi ¹i mâine, în jude¼ele Bihor, Arad, Timi¹, Cara¹Severin, Hunedoara, Mehedin¼i,
Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu,
Ilfov, Ialomi¼a, Clra¹i, Brila,
Buzu, Gala¼i, Vrancea, Bacu,
Vaslui, Ia¹i, Boto¹ani ¹i în Municipiul Bucure¹ti.
Autorit¼ile avertizeaz c
temperaturile la nivelul solului,
mai ales în marile ora¹e, sunt
mult mai mari decât cele msurate de termometre la sta¼iile meteo. Practic, dac o sta¼ie
meteo înregistreaz 400C, temperatura la nivelul solului poate
ajunge la 55 - 600C.

Mantale a ie it la control
A¹a cum promisese mar¼i, la
conferin¼a de pres, prefectul
capitalei a început controalele
la primriile de sector. Dup ce
a luat la puricat, ieri, primriile
din sectoarele 1, 2, 5 ¹i 6 ale capitalei, Mioara Mantale s-a declarat nemul¼umit. Pân acum,
sectorul 1 st cel mai prost. „Primria sectorului 1 nu a considerat necesar s instaleze un cort

de asisten¼ în incinta Grii de
Nord, unde este o zon cu trafic
foarte intens. O s ne gândim s`
amend`m Prim`ria sectorului 1”,
a declarat, rspicat, Mantale.
Prefectul a telefonat personal
la liniile deschise pentru canicul. În sectorul 6, unul dintre
angaja¼i care rspund la linia telefonic pentru canicul nu era
instruit corespunztor. În sectorul 5, angajatul care a rspuns la
telefon a fost cooperant ¹i a dat
informa¼iile necesare pentru primirea ajutorului.
Prefectul a apreciat ca „normal” activitatea desf¹urat de
Primria sectorului 2 ¹i msurile pe care administra¼ia local
le-a luat pentru a preveni efectele caniculei.
„Bucure¹tiul este foarte mare,
avem dou milioane de locuitori,
iar cele câteva corturi din sectoarele 1, 5 ¹i 6 sunt foarte pu¼ine.
Trebuie realizat o strategie la
nivel na¼ional pentru perioadele
de canicul, cu fonduri suficiente în astfel de situa¼ii. Noi acum
ne adaptm din mers situa¼iei”,
a afirmat Mantale.
Dana Lascu ||||

Ii mai cald!
PROGNOZ Pentru urmvtoarele zile, meteorologii
prognozeazv temperaturi
i mai mari. Site-ul www.
accuweather.com anun£v,
pentru astvzi, 38°C, dar
temperatura realv, în ora ,
ar putea fi de 46°C. Mâine,
aceea i sursv prognozeazv 38°C, cu o temperaturv
resim£itv de 45°C.

Restric¡ii
de circula¡ie

Temperaturile vor fi, \n continuare, extrem de ridicate \n capital`

Pericol de infec¡ie a pielii
cu diverse ciuperci
STUDIU Conform unui studiu realizat de compania farmaceuticv
Richter Gedeon, în zilele caniculare, între 15 i 30 la sutv dintre
români contracteazv infec£ii cu ciuperci ale pielii, în special cele
la picior, majoritatea fiind transmise prin utilizarea în comun a
bazinelor, du urilor i vestiarelor. Dintre ace tia, mai pu£in de
jumvtate (40%) se prezintv la medic.

Arhitec¡ii bucureteni cer respectarea
planului urbanistic zonal pe Calea Victoriei
SEMNALE - Pre¹edintele filialei
Bucure¹ti a Ordinului Arhitec¼ilor din România (OAR), Mircea
Ochinciuc (foto), a cerut, ieri,
respectarea Planului Urbanistic
Zonal (PUZ) referitor la Calea
Victoriei. Arhitec¼ii bucure¹teni
consider c dou proiecte, aflate
în curs de avizare, unul în Calea
Victoriei la nr. 107, în fa¼a Palatului Ttirbei Vod, iar cellalt pe
aceea¹i strad, la nr. 176, încalc
prevederile PUZ referitoare la regimul de înl¼ime ¹i la gradul de
ocupare a terenului.
Cât prive¹te proiectele de proiecte imobiliare pe raza capitalei,
chinciuc solicit ca acestea s fie
fcute publice, pentru ca locuitorii ora¹ului s-¹i poat exprima
punctul de vedere.
Maria Iulia Stanciu, purttorul de cuvânt al filialei bucure¹tene a OAR, a declarat c proiectul
imobiliar din Calea Victoriei nr.

Electrica
a renun¡at
la întreruperi
CONTINUU Electrica Muntenia
Sud a anun£at, ieri, cv, din cauza
caniculei, pânv pe 22 iulie nu mai
întrerupe alimentarea cu energie
electricv pentru executarea unor
lucrvri în re£eaua de distribu£ie din
Bucure ti i jude£ele Ilfov i Giurgiu, a a cum anun£ase anterior.
Societatea anun£v cv este pregvtitv
sv intervinv pentru prevenirea
producerii de incidente i pentru
restabilirea alimentvrii cu energie
electricv în cazul unor eventuale
||||
evenimente.

TRANSPORT Vehiculele mai
mari de 7,5 tone au interdic£ie
de circula£ie, între orele 11.00
i 20.00, în jude£ele cu alert`
de cod portocaliu, deoarece pot
provoca defec£iuni ireversibile ale carosabilului. Singura
excep£ie de la restric£iile de
circula£ie pentru ma inile de
mare tonaj o constituie centura
capitalei, unde defec£iunile
carosabilului sunt monitorizate
constant i sunt remediate pe
parcursul nop£ii. În ceea ce prive te transportul CFR, la nivelul
inelor, temperatura înregistratv în aceastv perioadv va fi de
peste 60°C. Din aceastv cauzv,
în ultimele zile, în transportul
feroviar, au fost impuse 199 de
restric£ii, dintre care 194 au dus
la întârzierea trenurilor, cu o
medie de 25 - 30 de minute.

PUBLICITATE

GRUPUL {COLAR DE ARTE {I MESERII
AL COOPERA}IEI
ME{TE{UG~RE{TI „SPIRU HARET” BUCURE{TI
Str. Ec. Cez`rescu nr. 47, Sector 6;
Tel./Fax 316.61.95; 316.61.96
Cea mai mare unitate de \nv`]`m#nt preuniversitar
din Rom#nia, autorizat` de Ministerul Educa]iei [i
Cercet`rii, organizeaz` \nscrieri pentru:
LICEU – ZI {I FRECVEN}~ REDUS~
- Tehnician operator tehnici de calcul
- Tehnician \n activit`]i economice
- Tehnician mecatronist (stagii de preg`tire \n
Germania)

107, care presupune construirea unei cldiri în fa¼a Palatului
Ttirbei Vod nu trebuia aprobat,
pentru c, „în mod normal, exist
o suprafa¼ de protec¼ie a acestor

Artitii
suptumânii
CONCURS Cei trei câ tigvtori ai
concursului „Fii artistul zilei”
sunt Diana Cre£u, Lucian Alexe
i Dorin Timofei Plugaru. Diana
a primit 3,03 puncte pentru
fotografia „People in a box” de
la vizitatorii site-ului
www.compact.info.ro.
Trimite i tu imagini artistice
din Bucure ti la
fotoart@compact.info.ro.
Intrv pe site-ul „Compact” i
altege-£i câ tigvtorii, dând
note imaginilor preferate!

monumente”. Arhitec¼ii bucure¹teni îi in-vit pe locuitorii interesa¼i de aspectul ora¹ului s-¹i exprime opiniile pe forumul de pe
site-ul www.oar-bucuresti.ro ||||

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

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

{COAL~ POSTLICEAL~ (ABSOLVEN}I DE LICEU, CU SAU F~R~
DIPLOM~ DE BACALAUREAT)
- Tehnician optometrist
- Tehnician maseur
- Cosmetician
- Stilist
- Maistru electromecanic auto
- Maistru construc]ii civile, industriale [i agricole
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„Prometheus” se
apropie de sf#r[it
FESTIVAL Cea de-a treia edi¡ie a Festivalului de Muzicu
Tânuru Prometheus, care
are loc la Sf. Gheorghe, în
Delta Dunurii, îi va desemna, sâmbutu, câtigutorul
dintre cei apte concuren¡i
care participu, informeazu
organizatorii. Pentru m#ine,
concuren¡ii urmeazu su preguteascu o piesu pe un text
impus. Anul acesta, ei vor
avea o sarcinu dificilu: vor
„îmbruca" muzical poemul
„Avem timp", al lui Octavian
Paler.

CSAT se reune[te
ast`zi
{EDIN}~ Consiliul Suprem
de Ap`rare a }`rii (CSAT) se
reunete, ast`zi, pentru a analiza procesul de
transformare a armatei, în
conformitate cu statutul României de membru al NATO
i UE, sub aspectul înzestrurii, al structurii de for¡e, al
dinamicii de personal i al
asisten¡ei medicale. Pe ordinea de zi a edin¡ei ar putea fi i o analizu elaboratu
de MAE, pe tema anun¡ului
Federa¡iei Ruse de retragere
din Tratatul privind Controlul
For]elor Conven]ionale \n
Europa.

Big Brother
\n Mun]ii Or`[tie
HOT~R^RE Ministerul
Culturii i Cultelor a ini¡iat
un proiect de lege pentru
protejarea i punerea în
valoare a cetu¡ilor dacice din
Mun¡ii Orutiei, care prevede
supravegherea cu camere
de luat vederi i din satelit
a zonei în care se practicu
braconajul arheologic. „Din
punctul meu de vedere,
Mun¡ii Orutiei i, cu deosebire, situl de la Sarmizegetusa, reprezintu ceea ce
pentru italieni este Roma",
a spus ministrul culturii,
Adrian Iorgulescu.

Adrian Nustase
vrea din nou la
conducerea PSD
INTEN}IE Fostul premier
Adrian Nustase a decis ca,
dupu doi ani i jumutate în
care a stat pe banca de rezerve a partidului, su revinu
în structura de conducere a
PSD, informeaz` Realitatea
TV. Nustase spune cu nu îi
dorete scaunul lui Mircea
Geoanu, dar îl criticu pe
acesta pentru modul în care
gestioneazu situa¡iile de
crizu prin care trece partidul.

Rom#nia nu e afectat`
de accidentul ecologic
POLUARE - Problema generat de
accidentul ecologic din Ucraina
este \ncheiat pentru Rom#nia,
care nu va fi afectat` \n niciun
fel de norul poluant, ajuns \n aer,
luni sear, \n urma unui accident
feroviar, a anun¼at ministrul mediului, Korodi Attila (foto).
„Pentru Rom#nia problema
aceasta este \ncheiat. Nu exist
niciun pericol pentru locuitorii
din Rom#nia ¹i, chiar analiz#nd
cele mai pesimiste situa¼ii, nu
putem spune altceva. Din fericire pentru noi, Rom#nia nu va fi
afectat”, a declarat, ieri, la finalul unei ¹edin¼e a Comitetului
pentru situa¼ii de urgen¼, ministrul. Cu toate acestea, autorit¼ile rom#ne vor continua, \n urmtoarele zile, s monitorizeze
calitatea aerului ¹i a apei \n zona
de frontier cu Ucraina.
Luni sear`, un tren format din
15 vagoane \ncrcate cu fosfor
galben a deraiat \n apropierea
ora¹ului ucrainean Lviv (Lvov),

9.
10.

RESTRIC}II Temperaturile extreme afecteazv i circula£ia trenurilor,
informeaz` Realitatea TV. Autoritv£ile au introdus deja restric£ii
de vitezv pe traseele din jude£ele afectate de caniculv. Conform
Ministerului Transporturilor, pânv asear`, aproape 200 de garnituri
au circulat cu viteze mai mici. Din cauza limitvrilor, întârzierile s-au
apropiat de o jumvtate de orv. „La nivelul inelor s-au înregistrat
chiar temperaturi mai mari de 60 de grade", a declarat Septimiu Bu||||
zia u, secretar de stat \n Ministerul Transporturilor.

Canicula schimb` ora
concertelor lui Julio Iglesias

situat \n vestul ¼rii, la aproximativ 50 de kilometri de frontiera
polonez ¹i 250 de kilometri de
Rom#nia.
Norul format de aceast substan¼ foarte toxic s-a extins pe
o suprafa¼ de 86 de kilometri
ptra¼i de la locul accidentului,
||||
¡nainte de a se dispersa.

M~SUR~- Concertele pe care cântre¼ul Julio Iglesias urmeaz s le
sus¼in în turneul su din România au fost reprogramate pentru
ora 21.45, din cauza caniculei,
informeaz organizatorii evenimentelor. Solistul va cânta, ast`zi,
la Timi¹oara, Bacu - 22 iulie, Bucure¹ti - 25 iulie ¹i Constan¼a – 28
iulie. Julio Iglesias a sosit, asear`,
la Timi[oara, unde a fost cazat la
un hotel de patru stele, acela¹i în
care a stat Shakira în 2006. El are
programat, ast`zi, o \ntâlnire cu
autorit¼ile locale, când va primi
¹i un cadou simbol al jude¼ului
Timi¹, o statuet în form de leu,

din partea Consiliului Jude¼ean
Timi¹.
Patru membri ai staffului cântre¼ului au fost implica¼i, mar¼i
dup-amiaz, într-un accident rutier pe Transfgr¹an, dup care
au fost supu¹i unor investiga¼ii la
Clinica de Traumatologie, Ar¹i ¹i
Chirurgie Plastic Reparatorie din
Timi¹oara.
Cei patru se afl` în afara oricrui pericol. Potrivit unor surse
din Poli¼ie, în zona Cumpna, o
pietricic a lovit parbrizul ma¹inii
¹i l-a spart, iar ¹oferul s-a speriat,
intrând cu autoturismul în parapetul de pe marginea drumului. ||||

La Festivalul de la Sibiu,
care va dura trei zile,
vor participa trupe
independente din ]ar` [i
din str`in`tate.
SPECTACOL - Un Festival Interna¼ional al Teatrului Liber se
va desf¹ura, la Sibiu, în perioada 20-22 iulie. Prima edi¼ie
a acestui festival face parte din
programul „Sibiu - Capital
Cultural European 2007”,
anun]` Mediafax. Evenimentul
se va desf¹ura la Teatrul Gong,
Casa de Cultur a Sindicatelor
Sibiu, slile Casei de Cultur a
Studen¼ilor Sibiu, Sala Thalia,
dar ¹i în aer liber - Pia¼a Mare,
Pia¼a Mic, Bulevardul Nicolae
Blcescu.
Pe durata celor trei zile de
festival, vor sus¼ine spectacole
trupe independente din ¼ar ¹i
din strintate. Printre spectacolele din cadrul festivalului se
numr „Visul”, de Dan Puric
(foto), „Trilogia din Belgrad”, o
produc¼ie a Teatrului Na¼ional
din Târgu Mure¹, ¹i „Ludwig, Ni-

colo & Jo”, de Radu Gheorghe.
Alte spectacole din cadrul festivalului sunt: „No One” - Teatrul
Metropolis din Bucure¹ti, „Agamemnon” - Compania Artistic
Wallaret, „Womanbomb” - Unitedintimacy, Letonia, „Anselmo”
- Dell'Arte, „Quartett” - Compag-

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

Clasamentul v#nz`rilor de carte \n perioada 9 – 16 iulie
Loc
Titlul c`r]ii
Autor
Despre lucrurile simple
Convorbiri cu Octavian Paler
M` numesc Ro[u
De ce iubim femeile?
Ghidul nesim]itului
Istoria iubirii
Memoriile unei ghei[e
Dincolo de bine, dincolo de r`u
– despre iubire
Aventurile unei prostituate
Morm#ntul lui Iisus
[i al familiei sale
Clasament realizat de

Trenurile circulu cu întârzieri

Festival Interna¡ional
al Teatrului Liber, la Sibiu

TOP 10 DIVERTA BELETRISTIC~
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Mihaela R`dulescu
Daniel Cristea-Enache
Orhan Pamuk
Mircea C`rt`rescu
Radu Paraschivescu
Nicole Krauss
Arthur Gordon
Aurora Liiceanu, Alice N`stase

Editur`
Polirom
Corint
Curtea Veche
Humanitas
Humanitas
Humanitas
Humanitas
Nemira

Belle de Nuit
Trei
Simcha Jacobovici, Charles Pellegrino Paralela 45

Mihaela R`dulescu

nie Francois Jacob, Fran¼a, „Eumenidele” - Compania Artistic
WallArt, „C'est la vie!” - Teatrul
Strada Bra¹ov, „Hell” - Compania D'AYA, „Sinuciga¹ul” - Teatrul Strada Bra¹ov, „Ur¹ii Panda”
de Matei Vi¹niec ¹i „Hoeforele”
- Compania WallArt.

În afar de spectacole, vor
fi organizate ateliere conduse
de oameni de teatru, precum
Ludmila Patlanjoglu, Dan Puric, Mads Schaltz, recitaluri
sus]inute de Anca Parghel ¹i o
expozi¼ie de fotografii de Ovidiu Matiu. Mihaela R`ileanu ||||

Traian Busescu a promulgat
„cu c#ntec“ Legea pensiilor
DECIZIE - Pre[edintele Traian
B`sescu a declarat, ieri, c` a promulgat Legea pensiilor, deoarece
este nevoie de ea [i legea a fost
votat` de toate partidele politice,
anun]` Mediafax. {eful statului
a precizat, \ns`, c` scrisoarea de
rspuns la solicitarea sa de fundamentare a acestei legi a fost
semnat „de doi mini¹tri incompeten¼i”. „Scrisoarea a fost semnat
de doi mini¹tri, dup prerea mea,
incompeten¼i, iar premierul nu ¹ia asumat rspunsul la scrisoarea

mea”, a declarat Traian Bsescu,
referindu-se la ministrul de finan¼e, Varujan Vosganian, ¹i la ministrul muncii, Paul Pcuraru.
El a spus c, în locul analizei
economice solicitate, a primit un
rspuns „încrcat de deziderate,
de declara¼ii politice”, fr nicio
fundamentare, a¹a cum prevede articolul 138 alineatul 5 din
Constitu¼ie, conform cruia nicio
cheltuial bugetar nu poate fi
aprobat fr stabilirea sursei de
||||
finan¼are.
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New York, cel mai influent
ora al modei din lume
Pentru a patra oarv
consecutiv, New York se
m#ndre[te cu titulatura
de cel mai influent ora al
modei, dup` ce a detronat
de pe aceast` pozi]ie
Parisul.
SUA - New York a primit titlul
de cel mai influent ora¹ al modei
din lume, pentru al patrulea an
consecutiv, potrivit rezultatelor
unui sondaj realizat de „Global
Language Monitor”, informeaz
Reuters. Organiza¼ia nonprofit
monitorizeaz cuvinte sau fraze
cheie aprute în presa scris ¹i
audiovizual din lume, pe internet [i în blogosfer, iar pe baza
acestora compileaz anual un
top al celor mai influente ora¹e
ale modei din lume. În urm cu
patru ani, ora¹ul american New
York l-a surclasat pe liderul de
pân atunci, Paris, men¼in#ndu-se pe aceast pozi¼ie. Roma
s-a situat, \n acest an, pe locul al
doilea, capitala Italiei fiind urmat`, în ordine, de Paris, Milano
¹i Londra.
De asemenea, Hong Kong a
primit titlul de cel mai influent
ora¹ din Asia de Sud, situân-

Lider Al-Qaeda,
arestat
IRAK For]ele militare americane au anun]at, ieri, c` l-au
arestat pe unul dintre liderii
re]elei teroriste Al-Qaeda \n
Irak, Khalid al Mashadani,
anun]` CNN. Teroristul este
considerat drept un intermediar \ntre comandan]ii str`ini
ai re]elei [i liderul Al-Qaeda,
Osama ben Laden.

Pedeaps` comutat`
LIBIA Pedeapsa cu moartea
pentru asistentele bulguroaice
i medicul palestinian a fost
schimbatu în închisoare pe
via¡u, anun]` Reuters. Familiile copiilor libieni infecta¡i cu
HIV anun¡aseru cu au renun¡at
la pedeapsa capitalu cerutu.

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

81%

Sarah Jessica Parker, un simbol al industriei de mod` newyorkeze
du-se în topul general pe pozi¼ia
a opta. Alte prezen¼e notabile
sunt ora¹ul chinezesc Shanghai
(pozi¼ia a 14-a), ora¹ele australiene Sydney ¹i Melbourne (pozi¼iile a 12-a, respectiv a 15-a)
¹i cvartetul modei din America
de Sud, format din Santiago de
Chile (locul 19), Rio de Janeiro
(20), Sao Paulo (21) ¹i Buenos
Aires (22). Cracovia, unul dintre

cele mai mari ¹i mai vechi ora¹e
din Polonia, s-a situat pe pozi¼ia
a 25-a, pentru c este privit ca un
centru al influen¼ei neo-boeme.
„Topul este surprinztor, din
numeroase puncte de vedere,
majoritatea reflectând natura
schimbtoare a industriei modei”, consider` Millie Payack,
director al „Global Language
Monitor”. „Ora¹e care în trecut

Catastrof` aviatic` la Sao Paolo
BRAZILIA - Peste 200 de persoane au murit, mar]i noaptea, \ntr-un accident aviatic
produs la aeroportul Congonhas din Sao
Paulo, Brazilia, dup` ce un avion de linie,
cu 176 de persoane la bord, a ie[it de pe
pist` [i a lovit o cl`dire, provoc#nd un incendiu de propor]ii, transmit agen]iile
interna]ionale de pres`.
Serviciile de interven¼ie au gsit, ieri,
cutia neagr a aparatului Airbus A320, implicat \n accident, dar nu se [tie sigur dac
starea cutiei negre va permite citirea informa¼iilor pe care aceasta le con¼ine, a precizat un purttor de cuvânt al serviciilor de
interven¼ie.

Pista principal a aeroportului urma
s fie supus unor modificri care s` permit` o mai bun evacuare a apei pluviale,
a anun¼at administra¼ia aeroportuar brazilian, Infraero, citat de AFP. Cu doar o
zi înainte de accident, un alt avion, de dimensiuni mai mici, având 21 de pasageri
la bord, a derapat pe aceea¹i pist, oprindu-se pe gazonul din apropiere.
Este al doilea mare dezastru aerian din
Brazilia, \n mai pu]in de un an. |n septembrie anul trecut, 154 de persoane au murit, c#nd un avion brazilian Boeing 737 s-a
ciocnit cu un aparat privat, pr`bu[indu-se
||||
\n jungla amazonian`.

Muzica [i sexul fac bine la creier
CANADA - Muzica are acela¹i
efect asupra creierului ca ¹i
sexul sau mâncarea, provocând eliberarea de substan¼e chimice care induc o stare
de bine, potrivit unui studiu
realizat de o echip de cercettori canadieni, preluat
de telegraph.co.uk. Profesorul în neuro¹tiin¼ Daniel
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Levitin, de la Universitatea
McGill din Montreal, autor
al acestui studiu, crede c
muzica activeaz zonele
din creier asociate cu plcerea, excitarea ¹i satisfac¼ia.
Cercettorul a observat c
diferitele stiluri de muzic
influen¼eaz în mod diferit
organismul, iar în¼elegerea

Muzica e la \ndem#na oricui [i ne face ferici]i

acestui concept ar putea
ajuta oamenii în alegerea
cântecului sau artistului
potrivit, care s îi ajute s-¹i
îndeplineasc mai bine sarcinile sau scopurile. Levitin
a descoperit c în creierul
persoanei care ascult muzic au loc acelea¹i reac¼ii
ca în creierul câ¹tigtorului
unui pariu, a unui scafandru
care face o scufundare sau a
unei persoane care a luat
o doz de droguri. În momentul în care o persoan
ascult o melodie preferat,
în creierul acesteia are loc o
eliberare de dopamin, hormonul asociat cu recompensa ¹i fericirea. Asocierea l-a
fcut pe Levitin, care este ¹i
productor muzical ¹i a colaborat cu Stevie Wonder ¹i
Grateful Dead, s spun c
a descoperit adevrul din
expresia „Sex, drugs and
||||
rock‘n’roll”.

PUBLICITATE

au fost considerate neimportante, acum au ie¹it în fa¼ ca zone
influente”, a adugat aceasta.
„Global Language Monitor”,
cu sediul în California, SUA,
analizeaz cele mai noi tendin¼e
în utilizarea ¹i alegerea cuvintelor \n mass-media ¹i impactul
acestora asupra unor aspecte variate ale culturii.
Mihaela R`ileanu ||||

dintre ru[i apreciaz`
politica extern` a Rusiei
Ei cred c` politica
externv a lui Putin
este promovatv
eficient la nivel
mondial. |n plus,
90% sunt de acord
cu implicarea
guvernului \n
economie.
Sursa:
Renaissance
Capital
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B`ncile caut`
for]` de munc`

3,12 LEI

JOBURI Institu]iile mari
de credit din Rom#nia
desf`[oar`, \n aceast` perioad`, campanii de recrutare
de personal. B`nci precum
Rai¬eisen, BRD, Credit Europe Bank, Alpha Bank sau ING
Rom#nia au joburi vacante,
de la directori de sucursale
la casieri. Cei interesa]i pot
vizita site-ul jobs.banknews.ro, unde pot g`si
ofertele detaliate ale mai
multor institu]ii financiare.

Puma, mai
aproape de Gucci
PRELUARE Retailerul
francez de lux PPR, care
de]ine, printre altele, marca
Gucci, [i-a majorat
participa]ia la
produc`torul
de articole
sportive
Puma,
p#n`
la
62,1%.
PPR a
cump`rat, \n aprilie, un pachet de 27,1% din ac]iunile
Puma [i a lansat o ofert` de
preluare integral` a companiei. Pre]ul de achizi]ie a
unei participa]iuni a fost de
330 de euro.

Nou administrator
de pensii
facultative
AUTORIZARE Rai¬eisen
Asset Management (RAM)
a ob]inut autoriza]ia de
administrator de fonduri
de pensii facultative. De
asemenea, a fost autorizat prospectul schemei de
pensii facultative Rai¬eisen
Acumulare. Distribu¡ia produselor de pensii facultative va fi realizatu de banca
Rai¬eisen, iar RAM se va
concentra pe activitatea de
administrare de active.

Un nou model
Ford, Made
in Romania
AUTO Ford proiecteaz` un
model de automobil pe
care \l va fabrica exclusiv la
uzina din Craiova, a c`rei
achizi]ie o negociaz`, \n
momentul de fa]`, cu statul
rom#n. „Va fi un model fabricat \n Rom#nia, care va fi
produs numai \n Rom#nia”,
a declarat, \ntr-o emisiune a TVR, John Fleming,
pre[edintele Ford Europa.
Ma[ina va fi proiectat`,
\ns`, \n Germania [i Marea
Britanie.

2,27 LEI

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

4,65 LEI 1 franc elve]ian
1,27 LEI 1 dolar canadian
0,18 LEI 1 gram de aur

1,88 LEI
2,17 LEI
48,75 LEI

Preluarea Altadis \ncinge
pia]a mondial` a ]ig`rilor
Grupul franco-spaniol
Altadis, num`rul unu la
nivel mondial pe pia]a
trabucurilor, a acceptat
o ofert` de achizi]ie din
partea companiei Imperial
Tobacco, al patrulea
juc`tor din lume pe pia]a
tutunului.
PRELUARE - Prin achizi]ia rivalului Altadis, Imperial Tobacco,
produc`torul ]ig`rilor Davidoff [i West, le va sufla \n ceaf`
companiilor aflate pe podiumul
mondial al industriei tutunului. Este vorba de liderul Altria,
companie care de]ine Philips
Morris, British American Tobacco [i JT International.
Oferta de achizi]ie se ridic`
la 16,2 miliarde, pre] ce include
datoriile acumulate de Altadis.
Mutarea \i va pune laolalt` pe
al patrulea juc`tor de pe pia]a
]ig`rilor, Imperial Tobacco, [i pe
cel care ocup` a cincea pozi]ie
la nivel mondial, Altadis.
Imperial este produc`torul
num`rul unu pe pia]a britanic`,
al doilea \n Germania, \n timp
ce Altadis, p`rintele ]ig`rilor
Gauloise Blondes, se afl` pe
locul doi \n Fran]a [i Spania, \n
Maroc este lider, iar, \n lume,

Cele mai cunoscute trabucuri din lume se vor afla de acum \nainte sub acoperi[ „imperial”
face lege pe pia]a trabucurilor,
cu m`rci precum Cohiba, Romeo y Julieta sau H. Upmann.
„Imperial Tobacco [i Aldis
\mpreun` sunt o mutare strategic`, ce va consolida statutul
nostru de a patra companie
interna]ional` de tutun din
lume”, a declarat Gareth Davis,
directorul executiv al Imperial,
citat de Reuters.

Cine, ce branduri importante are
ALTRIA (PHILIP MORRIS) – Marlboro, L&M, Chesterfield, Parliament, Virginia Slims, Bond Street, Red & White
BRITISH AMERICAN TOBACCO – Kent, Dunhill, Lucky Strike, Pall
Mall, Vogue, Viceroy, Rothmans
JT INTERNATIONAL – Camel, Winston, Salem, Monte Carlo, More,
Winchester
IMPERIAL TOBACCO – Davido®, West, Golden Virginia, Route 66,
Du Maurier (cele mai populare \n Canada)
ALTADIS – Gauloise Blondes, Gitanes, Cohiba (trabucuri),
H.Upmann (trabucuri), Romeo y Julieta (trabucuri)

Otilia Cristea ||||

Silaghi: Bulgarii fac dumping
RECOMAND~RI Hotelierii rom#ni sunt sf`tui]i de ministrul turismului,
Ovidiu Silaghi, s` nu reduc` tarifele pe litoral, at#ta timp c#t gradul
de ocupare este mare, el sus]in#nd c` bulgarii au sc`zut pre]urile la
jum`tate din dorin]a de a face dumping, relateaz` NewsIn. Dumpingul,
o formv de concuren£v neloialv, se refer` la v#nzarea unor produse
sub pre£ul de produc£ie, care urm`re[te, de multe ori, eliminarea altor
||||
concuren£i de pe pia£v.

Mozilla Firefox a mai
c#[tigat teren \n Europa

Volkswagen \[i modific` sigla?
POSIBILITATE - Cel mai
mare produc`tor de
automobile din Europa ar putea lansa,
odat` cu noul Golf
6, un logo modificat, potrivit unor
surse din companie,
informeaz` site-ul
stiriauto.ro, care citeaz` revista german`
„Auto Motor und Sport”.

Zvonurile spun c` \n spatele acestei decizii se
afl` actualul CEO
al produc`torului,
Dr. Martin Winterkorn. Noua sigl`
va fi tot \n centrul
grilei radiatorului, \ns` va fi mai
mare, iar literele V
[i W vor ie[i mai mult
||||
\n eviden]`.

TOP 5 CREDITE NEVOI PERSONALE ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BANCA

DAE

1. ING Bank

7,12%

RATA
DOB^NZII
6,75% fixa 1 an

RATA
LUNAR~
228,11 euro

ASIGURARI

GRAD MAXIM
DE |NDATORARE

via]` - obligatorie
30%
locuin]` - obligatorie
2. Banca Rom#neasc` 7,26% 6,90% fix` 1 an 230,79 euro via]` - nu se solicit`
30%
locuin]` - gratuit`
3. ABN AMRO
7,57% 6,95% fix` 1 an 231,69 euro via]` - gratuit`
30%
locuin]` - obligatorie
4. Volksbank
7,73%
5,95% fix`
251,56 euro via]` - nu se solicit`
30%
locuin]` - obligatorie
5. Banca Rom#neasc` 8,17%
7,75% variabil` 246,28 euro via]` - gratuit`
30%
locuin]` - gratuit`
Credite de nevoi personale cu ipotec`: moneda – euro; valoarea creditului – 30.000 de euro; perioada
– 30 de ani
DAE = costul total al creditului (dob#nd` + comisioane)
Surs`: www.finzoom.ro

INTERNET - Browserul web Mozilla Firefox a \nregistrat, luna
aceasta, \n Europa, o cre[tere
de 3,6% a cotei de pia]` fa]` de
luna martie, ajung#nd la 30%,
conform unui studiu realizat de
XiTiMonitor, anun]` NewsIn.
Astfel, Firefox este pe locul al
doilea \n preferin]ele internau]ilor
europeni, \n spatele popularului
browser al Microsoft, Internet
Explorer, care de]ine 66,5% din
pia]a european`.
Cei mai mari admiratori din
Europa ai browserului dezvol-

tat de Mozilla Corporation sunt
slovenii, finlandezii [i slovacii,
\n ]`rile lor \nregistr#ndu-se cea
mai mare rat` de utilizare, de
47,9%, 45,4%, respectiv 40,4%,
la \nceputul acestei luni. |n America de Nord, Firefox nu se poate
l`uda cu o mare notorietate, fiind
utilizat doar de 18,7% dintre utilizatorii de internet. Europenii
mai navigheaz` cu Opera, care
de]ine o cot` de pia]` de 3,5%,
cu Safari, utilizat \n propor]ie de
1,7% [i, mai rar, Netscape, ales
doar de 0,3% dintre europeni. ||||

Rezerv`-]i ultimul volum \n limba englez` din seria „Harry Potter”!
Completeaz` talonul [i vino la Carrefour Militari \n zilele
de 19 [i 20 iulie, la marea \nt#lnire a fanilor Harry Potter!
Numai cu talonul de mai jos po]i cump`ra primul cartea
[i participa la tombol`.
Nume:......................................................
Prenume:..................................................
Act identitate: serie............... nr...................
Telefon:....................................................
COMPACT BUCURE{TI, CARREFOUR MILITARI [i X PO NOI \]i preg`tesc
un eveniment de vis, care va culmina cu lansarea oficial`
HARRY POTTER AND THE DEATHLY HALLOWS, \n noaptea de vineri spre
s#mb`t`, 20-21 iulie, orele 2.00 diminea]a.
Te a[teapt` multe surprize [i concursuri cu premii Harry Potter!
Nu rata marea lansare de s#mb`t`, 21 iulie 2007, orele 2.00
diminea]a, la Carrefour Militari!
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Candid`m cu
Ungaria pentru
Mondialul din 2011
HANDBAL Preedintele FR
Handbal, Cristian Ga¡u, a declarat, ieri, cu România i Ungaria
doresc su depunu o candidaturu comunu pentru organizarea
Campionatului Mondial din
2011, la feminin i masculin, pentru a avea mai multe
anse. Pentru edi¡iile din 2011
ale Mondialului i-au depus
candidatura Australia, Brazilia
i Olanda, la feminin, respectiv
Australia, Cehia, Danemarca,
Grecia, Ungaria, Qatar, Spania i
Suedia, la masculin.

Arbitrul Supercupei
are emo]ii

aceastu partidu ca pentru una
de Liga a II-a sau a III-a. „Am
un pic de emo¡ii, dar pentru
mine e un meci ca oricare
altul”, a declarat Kovacs, care,
la 22 de ani, este cel mai t#n`r
central din lotul divizionar.

Pi] st` numai
l#ng` Chivu
STRANIERI Cotidianul „Il Tempo” a scris, ieri, cu, mijlocaul
Adrian Pi¡, transferat în aceastu
varu la AS Roma, stu mai mult
pe lângu Cristian Chivu, în
cantonamentul de la Trigoria.
Italienii mai spun c` fundaul Cristian Chivu este fericit,
merge cu capul sus, zâmbete
mereu i a efectuat, astuzi,
un antrenament normal ca în
timpul sezonului. Întrebat ce
face, românul a ruspuns: „Bine.
Nu îmi cere¡i su vu spun ce voi
face, deoarece nici eu nu tiu".

Pavel, \n sferturi
la Stuttgart

T^N~R Arbitrul Supercupei
României, meci între Dinamo
i Rapid, Istvan Kovacs (foto),
a afirmat cu este onorat de
delegare i speru su nu dezamugeascu pe nimeni, subliniind
faptul cu se pregutete pentru

TENIS Perechea Andrei Pavel/
Alexander Waske (România/
Germania) s-a calificat, ieri, în
sferturile de finalu ale probei
de dublu din cadrul turneului
de la Stuttgart, dotat cu premii
în valoare totalu de 642.750 de
euro, a anun¡at site-ul oficial
al competi¡iei. Pavel i Waske
au învins, în runda inauguralu,
cu scorul de 7-5, 6-2, cuplul
Carlos Berlocq/Tomas Cibulec
(Argentina/Cehia). Pavel i
Waske vor juca, în sferturile de
finalu, cu perechea germanu
Andreas Beck/Torsten Popp.

SPORT
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Zicu iese la ramp`
Forma]ia din {tefan cel
Mare a debutat cu o
victorie \n turneul de la
Zell Am See, \nving#nd
forma]ia ceh` Cesk
Budejovice cu 2-1 (1-1).
Ambele goluri au fost
reu[ite de Ianis Zicu.
DINAMO - Poft` de joc pentru
campioana Rom#niei, care,
ieri, a \nvins pe Ceske Budejovice, revenind de la 0-1.
Dup` golul marcat de cehi la
o gre[eal` a lui {tefan Radu,
„c#inii au avut dou` bare,
prin D`nciulescu [i Niculescu,
iar Zicu a finalizat (‘22) dup`
o suit` de driblinguri. Dup`
pauz`, acela[i Zicu a adus
victoria dinamovi[tilor, [i de
aceast` dat` reu[ita venind la
cap`tul unei ac]iuni personale, \n minutul 53.
P#n` la final, echipa noastr` a \ncercat s` fac` spectacol,
replica cehilor fiind palid`.
Pentru amatorii de statistici,
Mircea Rednic a folosit asear`
urm`torul unsprezece: Romanovs - Blay, Nstase, Tt. Radu,
Pulhac - Mrgritescu - Bratu,
Cristea, Zicu - Niculescu, Dnciulescu. M#ine, Dinamo va
ciulescu
\nt#lni \nving`toarea dintre
Duisburg [i Be[ikta[, \n finala
patrulaterului austriac.
Ciprian Voiculescu ||||
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Zicu (\n alb) a \nvins de unul singur forma]ia ceh`

Izvoranu a debutat
cu ni[te amatori
NOUTATE Funda[ul sosit de la Poli Timi[oara, Silviu Izvoranu, a
fost folosit, ieri, de Mircea Rednic, \n repriza a doua a meciului cu Budejovice. Acesta n-a fost primul meci al lui Izvoranu la
Dinamo, el evolu#nd [i mar]i, \n amicalul cu Bischofshofen (liga a
treia austriac`), meci c#[tigat de campioni cu 9-1. Pentru „c#ini”
au marcat: Fernandes, Predescu (de dou` ori), Liviu Ganea (patru
goluri), C. Munteanu [i Opri]a.

Nem]ii nu mai transmit Turul Fran]ei!
M~SUR~ - Posturile de televiziune germane ARD [i ZDF au anulat transmisiile directe din „Marea Bucl`”, ele onor#ndu-[i
astfel promisiunea de a nu mai transmite
competi]ia, dac` va mai ap`rea un nou caz
de dopaj. Cum germanul Patrik Sinkewitz
(T-Mobile), a fost depistat pozitiv (el nu
mai este \n curs`, fiind accidentat), tele-

CONCURS

viziunile \n cauz` au sistat transmiterea
competi]iei.
Ieri, \n etapa a zecea (Tallard – Marseille, 229,5 km), s-a impus Cedric Vasseur
(Quick Step), care a trecut linia de sosire cu doar 7,5 cm \naintea lui Sandy Casar (Francaise de Jeux). Lider la general
r`m#ne danezul Rasmussen (Rabobank).||||

Medalii la Mastersul de polo

„Compact“ \]i ofer`
posibilitatea de a
c#[tiga noul volum
„Harry Potter“ [i
alte 10 premii surpriz`

Brenntag Rom#nia,
c#[tig`toarea medaliilor de
bronz la categoria peste 30 de ani

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

SUCCESE - |n perioada 9-14 iulie, la Istanbul, a avut loc a patra edi]ie a Campionatelor Europene de Polo pentru Masters
(juc`tori \n v#rst` de peste 30 de ani). Din
Rom#nia, au participat Brenntag Rom#nia
(categoria +30 de ani) , Water Polo
Rom#nia (la +35 de ani) [i Romanian Veterans (la +40 de ani). Mezina delega]iei,
Brenntag Rom#nia (foto), la prima participare interna]ional`, a ob]inut medalia

de bronz \ntr-un careu de a[i cu WP Kiev,
Galatasaray [i Steaua Ro[ie Belgrad.
Water Polo Rom#nia, fosta campioan`
European` la +30 de ani [i bronz mondial la aceea[i categorie, a ob]inut medalia
de bronz, de aceast` dat` la categoria +35
ani. A treia echip` rom#neasc`, Romanian
Veterans a c#[tigat medaliile de aur la categoria de v#rst` +40 de ani.
{tefan B`lan ||||
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Dorit de Steaua, Dady
(\n albastru) a marcat \n
sezonul trecut 15 goluri
pentru Belenenses

Hewitt l-a ales
pe Tony Roche
ANTRENOR Fostul tenismen
australian Tony Roche este
noul antrenor al cona¡ionalului suu Lleyton Hewitt,
care ocupu în acest moment
locul 21 în clasamentul ATP.
Hewitt a rumas furu antrenor dupu ce l-a concediat,
în luna ianuarie, pe Roger
Rasheed, din cauza rezultatelor slabe, iar Tony Roche
i-a încheiat colaborarea
cu liderul mondial Roger
Federer, dupu ce acesta a
fost învins, în luna mai, de
Filippo Volandri la Interna¡ionalele Italiei.

Adrian Ilie s-a dus la Lisabona pentru a rezolva transferul
atacantului Dady, de la Belenenses. Fotbalistul din
Republica Capului Verde cost` 3,5 milioane de euro.
STEAUA - Cei doi juc`tori pe
care vicecampioana Rom#niei
a anun]at (prin vocea lui Gigi
Becali) c` dore[te s`-i transfere sunt Dady, un atacant de la
Belenenses, [i argentinianul
Armenteros, mijloca[ul lui Independiente.
Fa]` de sumele anun]ate de
Becali, un milion de euro pentru atacant [i trei milioane de
euro pentru mijloca[, exist` o
mare diferen]`. Cotidianul portughez „A Bola” a scris, ieri, c`
Dady, atacantul din Republica
Capului Verde, dorit de Steaua,
are o clauz` de reziliere de 3,5
milioane de euro, iar clubul din
Ghencea are de g#nd s` achite
ace[ti bani. |n sprijinul acestei

informa]ii vine o alta, furnizat`
tot de jurnali[tii lusitani, cum
c` managerul sportiv al Stelei,
Adrian Ilie, a sosit, ieri, la Lisabona, pentru a rezolva transferul lui Dady.
Ciprian Voiculescu ||||

Dady ar putea fi
prezentat vineri
(n.r. m#ine) de
Steaua, clubul rom#n
trimi]#ndu-l pe
directorul sportiv,
Adrian Ilie, la Lisabona,
pentru a perfecta
transferul

Newcastle s-a
retras de la burs`
DECIZIE Clubul englez
Newcastle United s-a retras
de la Bursa din Londra, aa
cum a anun¡at, luna trecutu, miliardarul britanic Mike
Ashley, cel care a preluat
gruparea. Mike Ashley a
preluat clubul Newcastle
United de la Freddy Sheperd, fostul preedinte al
clubului, care i-a vândut
cele 28 de procente pentru
suma de 53 milioane de
euro. Acum Ashley de¡ine
94,5 la sutu din ac¡iunile
clubului, însu a anun¡at c`
va face o ofertu ac¡ionarilor
rumai, pentru a le prelua
ac¡iunile pânu în august.

„A Bola”, cotidian portughez

Prezenta]i cu Charleroi?

TRATATIVE - Zilele pe care Arjen Robben (foto) le petrece
ca juc`tor al lui Chelsea par
num`rate. Olandezul este dorit
insistent de Real Madrid, care
este dispus` la un efort financiar
considerabil pentru a-l aduce pe
acesta pe „Bernabeu”. Conform
presei engleze, campioana Spaniei \i propune lui Robben un
contract pe [ase sezoane, cu un
salariu stagional de [ase milioane de euro. |n plus, Real ar pl`ti,
lui Chelsea, 24 de milioane de
euro pentru ca englezii s`-l cedeze pe olandez. De[i Real pare c`
s-a \n]eles cu juc`torul, mutarea
are un adversar declarat, pe Jose
Mourinho. „În acest moment,
Robben este juctorul lui Chelsea
[i are înc doi ani de contract.
Îl privesc ca pe un juctor al lui
Chelsea care trebuie s concureze împotriva unor juc`tori foarte
buni pe care-i avem. Sunt foarte

mul¼umit de situa¼ie, mai ales c`
el se preg`te[te bine", a declarat,
pentru BBC, Jose Mourinho, ma||||
nagerul lui Chelsea.
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Interdic]ie pentru
Carlos Tevez

Este locul ocupat
de Rom#nia \n
clasamentul FIFA

Adversarele României în preliminariile EURO 2008 ocupv
urmvtoarele pozi£ii: Olanda
(locul 6), Bulgaria (locul 30),
Albania (locul 67), Belarus (locul
71), Slovenia (locul 88) i
Luxemburg (locul 174).
Sursa: Mediafax

Foto: Mediafax

Au pierdut,
f`r` Beckham

Beckham a p`rut \ngrijorat de presta]ia noilor s`i coechipieri

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

AMICAL - Noua echip` a englezului David Beckham, Los Angeles
Galaxy, a pierdut, ieri, scor 0-3,
partida amical` cu mexicanii de
la Tigres UNAL. Din p`cate pentru americani, David nu a jucat \n
aceast` partid`, el nefiind ref`cut
dup` o mai veche accidentare.
Englezul a fost \n tribuna stadionului „Home Depot Centre”, de
unde a privit desf`[urarea partidei.
|ntr-un alt amical, jucat tot la
Los Angeles, Chelsea Londra a
trecut cu 1-0 de sud-coreenii de
la Suwon, golul fiind marcat de
Didier Drogba. Chelsea [i LA Galaxy se vor \nt#lni s#mb`t`, c#nd
este prev`zut debutul oficial al
englezului Beckham la gruparea
||||
din SUA.

PUBLICITATE

Foto: Mediafax

Robben, aproape de Real

Foto: Mediafax

PREMIER~ Clubul italian de
fotbal Internazionale Milano
este prima grupare din acest
sport care ajunge în Second
Life, cea mai faimoasv comunitate virtualv din lume. Ideea îi
apar£ine fiului patronului Massimo Moratti, Angelo Mario.
„Inter o®icial site“ con£ine,
printre altele, reproducerea
unui stadion, plasat printre coline, precum [i „clona“ clvdirii
din Via Durini, sediul societv£ii.
Vizitatorii pot intra i privi
trofeele de pe pere£ii din sala
de consiliu, \n fapt, o anticipare a muzeului multimedia, care
va apvrea în 2008, cu ocazia
centenarului clubului. Inter
poate fi gvsitv pe Second Life
cvutând cuvântul „Inter“ din
||||
meniul „map“.

Foto: Mediafax

ACHIZI}II |n cazul \n care se va ajunge la un acord cu Dady, acesta ar putea sosi, azi sau m#ine, \n Rom#nia, pentru a fi prezentat
fanilor, cu ocazia meciului amical cu Charleroi (vineri, ora 20.30).
Al`turi de atacantul de culoare, la meciul cu Charleroi ar putea
ajunge portarul columbian Robinson Zapata, care tocmai a participat cu na]ionala ]`rii sale la Copa America.

Inter Milano
a intrat \n
Second Life

9

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

DEZACORD Clubul West Ham
United nu i-a permis atacantului argentinian Carlos
Tevez (foto) su efectueze
vizita medicalu în vederea
transferului la Manchester
United, clubul londonez
anun¡ând, mar¡i, cu mai
întâi trebuie su se ajungu la
un acord în acest sens. Cu
toate acestea, argentinianul
de 23 de ani a fost fotografiat, ieri, la Manchester.

10
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Imaginile unei seri de neuitat:
megaconcertul Rolling Stones
Rolling Stones au oferit
rom#nilor, mar]i sear`,
pe stadionul Na]ional, un
show de neuitat. Ritmuri
ame]itoare, scen` [i efecte
vizuale grandioase [i o
excelent` comunicare cu
publicul au fost c#teva din
ingredientele unui concert
extraordinar.

Mick Jagger i Keith Richards
sau o parte din istoria rockului

Concertul celor de la
Rolling Stones este
o combina£ie fantasticv
între muzica de cea
mai bunv calitate i
marketing
Cristi Minculescu, Iris

Rolling Stones face
parte din istorie!
Au dovedit-o [i
\n seara asta
Florin C`linescu, actor

Am gustat din plin
muzica lor i mi-am
dat seama încv o datv
cv e mai bine s` fie
motociclist rocker, decât
marinar manelist
Bogdan Olteanu,
pre[edintele Camerei
Deputa]ilor

Douv ore într-o lume
paralelv. Unde muzica
i adrenalina rule. Asta a
fost pentru mine concertul
Rolling Stones
Tudor Chiril`, Vama

Ioana T`riceanu,
admirat` de
Rolling Stones

Fani din ]`rile vecine

APRECIERE So]ia premierului Cvlin
Popescu-Tvriceanu a fost complimentat` de membrii trupei Rolling
Stones, care au apreciat-o ca fiind
„foarte frumoasv”. |nt#lnirea a
avut loc \n cortul forma]iei, unde
premierul [i so]ia acestuia, Ioana,
au fost prezen]i, mar]i sear`,
\nainte de concert. Cvlin Popescu-Tvriceanu le-a spus membrilor
trupei Rolling Stones cv este un
fan al forma£iei i al modelului
de gândire liberv propus, ace tia
mul£umindu-i pentru aprecieri. La
finalul discu£iei, cuplul Tvriceanu a
urcat în tribunv, de unde a asistat
||||
la întregul eveniment.

Mai multe imagini pe

Foto: EVZ

Laura Dud`u, Iulia Roman ||||

www.compact.info.ro

Rolling Stones
pe DVD
LANSARE Rolling Stones [i Universal Music vor lansa \mpreun`
„The Biggest Bang”, un set de 4
DVD-uri care con]ine \nregistrarea
integral` a dou` concerte, dou`
documentare „behind-the-scenes” [i hituri clasice, precum
„Honky Tonk Women,” „Sympathy
for the Devil,” [i „Satisfaction”.
„The Biggest Bang le d` fanilor
[ansa de a se afla, fie [i doar
virtual, \n culisele unui turneu
legendar. The Biggest Bang se va
lansa \n \ntreaga lume, pe 30 iulie, fiind disponibil [i \n Rom#nia.
L.D ||||

Au fost în formv mare!
Se vede pe ei cv
sunt „du i”, dar asta
mi-a plvcut cel mai
tare la ei
Dan Bittman, Holograf

EVENIMENT - Pe l#ng` show-ul
de excep]ie, un lucru care a electrizat publicul a fost felul \n care
Mick Jagger a comunicat cu cei
prezen]i. Solistul [i-a confirmat
\nc` o dat` valoarea [i profesionalismul. |ntr-o rom#n` aproape
f`ra cusur, artistul s-a adresat
publicului cu replici de genul:
„Haide¼i s ne distrm, cânta¼i cu
mine”, „Ce bine e aici”, „M bucur s fiu aici pentru prima dat”.
„Mul¼umesc pentru aceast clduroas primire”.
Mai mult, Mick a ar`tat c`
nu are v#rst`. La cei 63 de ani ai
s`i, solistul a dovedit c` are nu
numai o siluet` de invidiat, dar
[i o form` fizic` de excep]ie. Pe
tot parcursul show-ului, Jagger a
s`rit ne\ncetat \n stilul caracteristic, a dat ture de scen, fermec#nd
publicul cu energia sa hipnotic
¹i cu ritmul su ame¼itor.
Un alt aspect care a f`cut din
concertul Rolling Stones s` fie
unic a fost desf`[urarea impresionant` de for]e. Pe scena \nalt`
c#t un bloc de locuin]e se derulau efecte vizuale spectaculoase:
focuri de artificii, jocuri de lumini
[i lasere, decoruri impresionante.

La show au venit spectatori nu
doar din toat ¼ara, ci ¹i din Bulgaria ¹i Republica Moldova. Chiar
dac majoritatea celor prezen¼i
au fost tineri, mul¼i dintre ace¹tia au venit cu prin¼ii. Numero¹i
spectatori erau din genera¼ia celor
care au prins anii în care membrii
trupei abia se fceau cunoscu¼i în
lume. Acum, la 40 de ani de când
scena rock este regatul lor, cei de
la Rolling Stones au poposit ¹i
la Bucure¹ti, sus]in#nd un concert care nu se va ¹terge u¹or din
min¼ile ¹i sufletele celor care l-au
vzut. Membrii forma¼iei Rolling
Stones au prsit, ieri, România,
cu destina¼ia Budapesta, unde vor
concerta m#ine.

Ce impresie
le-a lusat
Rolling Stones

Comarul unei nop¡i de varu

Fanii au stat la cozi
interminabile

ORGANIZARE - Din nefericire, neregulile organizatorice nu au lipsit
la concertul Rolling Stones. Problemele au început la ora 16.00,
când primii spectatori ajun¹i la
fa¼a locului nu au putut intra pe
stadion, de¹i organizatorii anun¼aser, ini¼ial, c accesul va fi permis de la aceast or.
Din cauza decalrii accesului
pe stadion cu o or, în jurul orei
17.00 se formaser deja cozi imense la intrare. Dup ce au scpat de
aglomera¼ia de la intrare, spectatorii au avut surpriza s constate
c se formaser cozi interminabile

în punctele de vânzare a apei ¹i a
buturilor rcoritoare. Mai mult,
rezervele de ap se epuizau rapid, iar doritorii trebuia s a¹tepte
mult timp pân când tonetele se
aprovizionau din nou cu ap.
Pe tot parcursul desf¹urrii
concertului s-au înregistrat 280 de
cazuri medicale. Jumtate dintre
pacien¼ii care au solicitat ajutor au
avut probleme cauzate de deshidratare, c`ldur` excesiv`, stres [i
oboseal`. Dintre cei cu probleme
medicale, aproximativ 15% erau
cardiaci, care veniser` ne\nso]i]i
||||
la spectacol.
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Fotografii: Cristian Simion

Membrii forma£iei s-au
deplasat în mijlocul publicului
cu ajutorul scenei mobile

PUBLICITATE

Foto: Cristian Simion

Foto: EVZ

Celebrul Keith Richards
a interpretat [i dou` piese vocal

Scena imensv i-a fermecat
pe cei 60.000 de spectatori

Limba scoas` gonflabil`, simbolul
Rolling Stones, a fost una dintre
surprizele show-ului
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Un weekend
numai pentru tine
Ai a[teptat tot anul un weekend \n care s` te relaxezi
[i s` ui]i de probleme? Dac` \nc` nu a sosit timpul
de concediu sau dac` acesta a trecut deja, po]i s`
te consideri \n vacan]` chiar la tine \n sufragerie!
„Compact” ]i-a f`cut co[ul de cump`r`turi pentru
un weekend de familie, din care toat` lumea va ie[i
mul]umit`.

RELAXARE - Fie c` ascul]i muzic`, cite[ti o
carte, vezi un film sau te joci pe calculator, te
po]i relaxa, \mpreun` cu cei dragi, [i acas`.
De[i un weekend petrecut \ntre patru pere]i
nu se compar` cu o vacan]` „adev`rat`”, de
multe ori acesta poate fi mai relaxant decât
distrac]ia unui concediu.

De colec]ie
O carte bun` [i filme pe suport DVD,
precum „Na[ul”, „Shrek” [i „Totul despre
sex”, sunt obiecte de colec]ie, atât pentru
tine, cât [i pentru cei dragi. Ca s` fii sigur

99 B`rba]i - 1.000 lei 99

99 Femei - 1.200 lei 99

c` toat` lumea este mul]umit`, po]i umple
co[uri de cump`r`turi diferite, dup` gusturile fiec`rui membru al familiei.
Dac` pentru b`rba]i [i femei bugetul de
relaxare dep`[e[te 1.000 de lei, pentru copii, acesta nu trece de 250 de lei. Cu o carte,
un DVD sau un volan pentru jocuri, cei mici
pot avea [i ei propriul weekend de relaxare,
al`turi de p`rin]i.
Poate vacan]a ta a trecut de mult sau
vremea ei nu a venit \nc`. Po]i profita,
totu[i, de timpul t`u liber, investind \n tine
Bianca St`nescu ||||
[i cei dragi.

99 Copii - 250 lei 99

Folositor, dar relaxant

Muzic` [i distrac]ie

Pove[ti pentru prichindei

COLEC}IE De[i bugetul t`u de relaxare poate dep`[i 1.000
de lei, te alegi cu o carte de know-how, din care afli secretele min]ii de milionar, un DVD de colec]ie („Na[ul”) [i un
sistem de naviga]ie GPS, pe care \l po]i testa oricând, nu
doar \n weekend!

SPECIAL Relaxeaz`-te, weekendul acesta e numai pentru
tine. Pentru aproximativ 1.200 de lei, ai la \ndemân` setul
DVD „Totul despre sex”, o carte plin` de suspans, care a
câ[tigat premiul Booker \n anul 2000, dar [i un nou MP3
player, care stocheaz` pân` la 7.500 de melodii. Toate
numai pentru tine!

JOC |n weekend, cei mici se pot delecta [i ei cu „Shrek”, un
DVD de colec]ie \ndr`git nu doar de copii, ci [i de p`rin]i.
Volanul „Genius” cu schimb`tor de viteze \i va ]ine ocupa]i
\n lumea curselor de ma[ini pe calculator, iar „Inven]ia lui
Hugo Cabret”, de Brian Selznick, le va deschide universul
pove[tilor.

1. „Secretele min]ii de milionar”,
de T. Harv Eker, Editura Curtea Veche – 21,99 lei

1. „Asasinul orb”, de Margaret Atwood,
Editura Leda – 48,98 lei

1. „Inven]ia lui Hugo Cabret”, de Brian Selznick,
Editura Corint Junior – 54,99 lei

2. Set DVD „Totul despre sex” – 199,90 lei

2. Set DVD „Shrek Collection” – 59,90 lei

2. Set DVD „Na[ul” – 199,90 lei
3. Sistem de naviga]ie GPS – 789 lei
PNA MIO C250, Ecran 3,5” TFT, Player MP3
Meniu [i asistare vocal` \n limba român`
Harta României + 8 ]`ri din Europa de Est

3. MP3 player Apple – 899 lei
Ipod 30GB (Video)
Ecran color 2,5”
Capacitate 30GB
Autonomie 14 ore
Stocheaz` maximum 7.500 de melodii
Red` MP3, foto, video

3. Volan Genius 3MT – 129,90 lei
Func]ie Vibration Feedback
Inser]ie de cauciuc pentru
aderen]` optim`
Schimb`tor de viteze
14 butoane programabile

* Pre]urile produselor
au fost alese din
magazinele DIVERTA

TURISM
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Vacan¡u pe coada
de muturu

Imagineazv-£i cv existv o lume în care po£i deveni invizibil
cu ajutorul unei pelerine, în care po£i face curat în camerv
cu ajutorul baghetei magice, în care mergi la coalv
într-un castel fermecat sau lucrezi la Ministerul Magiei. O
lume în care po£i sv te deplasezi pe mvturi fermecate, s`
trimi£i mesaje prin intermediul bufni£elor, s` ai prieteni
vârcolaci i s` te po£i transforma într-un animal. Este lumea
lui Harry Potter, care te a teaptv sv o vizitezi!
POVESTE - Nu are rost s vorbim
despre micul vrjitor cu prul
zburlit, ochelari rotunzi ¹i un
semn în form de fulger pe frunte! Toat lumea ¹tie cine e Harry Potter, de la copiii de câ¼iva
ani¹ori la bunicii care le-au citit
acestora povestea. Dac pentru
micu¼i e greu de crezut c acea
lume e imaginar, pentru prin¼i
este ¹i mai greu de crezut c exist Hogwarts – ¹coala vrjitorilor
– sau Diagon Alley, locul unde
exist magazinele de obiecte
magice.
Ei bine, aceste locuri exist
cu adevrat ¹i te po¼i convinge
PUBLICITATE

cu ochii ti! În Londra, sta¼ia de
tren King’s Cross te a¹teapt s
o vizitezi. Este gara unde se gse¹te peronul 9 ¹i trei sferturi, de
unde porne¹te trenul spre trâmul magic – Hogwarts. Peronul
chiar exist în realitate, un tribut
adus fanilor Harry Potter care
vin în numr din ce în ce mai
mare s` viziteze acest loc, în speran¼a c vor prinde trenul spre
gara magic.
La Oxford, în celebra universitate, dar ¹i la biblioteca Bodleian, sunt dou locuri în care s-au
filmat multe scene din filmele
„Harry Potter”. Alte locuri din

Marea Britanie în care po¼i merge
pe urmele vrjitorilor sunt Durham, locul în care se joac partidele de vâj-ha¼, Edinburgh, Fort
William ¹i Yorkshire. Agen¼ia de
turism J’Info Tours organizeaz
o excursie de 10 zile pentru cei
care vor s viziteze principalele
locuri în care au fost filmate scene din „Harry Potter”, la pre¼ul
de 1.335 de euro. Laura Nica ||||

Câtigu ultimul volum
„Harry Potter”
CONCURS Vrei sv fii printre primii
care aflv cum se va sfâr i povestea
lui Harry Potter? Câ tigv ultimul
volum al seriei sau unul dintre
cele 10 premii surprizv pe site-ul
www.compact.info.ro. Tot ceea
ce ai de fvcut este sv rvspunzi la
întrebarea: De ce e ti fan Harry
Potter? Cele mai convingvtoare
rvspunsuri vor fi premiate.

Câtigu ultimul volum
„Harry Potter” la
www.compact.info.ro

Lansare de poveste
EVENIMENT Timp de douv zile, Carrefour Militari gvzduie te lumea
lui Harry Potter. Personajele cvr£ii se vor întâlni cu fanii mari i
mici pentru a întâmpina cu to£ii, la ora 2.00, în noaptea de vineri
spre sâmbvtv, noul volum al seriei, „Harry Potter and the Deathly
Hallows”. Dupv multe specula£ii legate de final, dupv ce autoarea
J.K. Rowling a anun£at cv volumul apte va con£ine moartea câtorva personaje principale, Harry Potter vv a teaptv sv afla£i chiar
voi cum se terminv aventura! Fi£i printre primii care citi£i sfâr itul
pove tii!

Program „Harry Potter” –
Carrefour Militari
AST~ZI
11.00 - Hagrid deschide evenimentul
11.15 - 12.15 - concurs de desene ad-hoc
12.15 - 12.45 - deliberare câ tigvtori
12.45 - 13.15 - Hagrid te provoacv la joc
13.15 - 14.15 - concurs de întrebvri din volumele anterioare
14.15 - 14.45 - deliberare câ tigvtori
14.45 - 16.45 - Film: „Harry Potter [i prizonierul din Azkaban”
17.00-19.00 - Magie cu Leonard Iosefini i facepainting
19.00-19.30 - concurs de formule magice
19.30 – 20.00 - deliberare câ tigvtori
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CONCERT &
PARTY

FILME

Mistey Index, Crize, Deviant
20.00

Movieplex

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

La Scarleta
Str. Vulturilor nr. 39
Telefon: 323.90.40

Hollywood Multiplex
Movieplex

Fran£a, fantastic, 2006
Regia: Michel Gondry
Cu: Gael Garcia Bernal, Charlotte
Gainsbourg

PARTY
Blues, Rock & Jazz
21.00

AIA VREAU EU!

Salsa 3
Str. Mihai Eminescu nr. 89
Telefon: 0723.531.841

Energy House Party
22.00

Ministry Of Sound by DJ Arabu
22.00

Pub 18
Splaiul Independen¼ei nr. 290
Telefon: 0722.441.586

Ni[te g`l`gie cu Niku
21.00

Oldies Party
21.00

21.00

Revenge Time
Revenge
Str. Telari nr. 9-11
Telefon: 0722.360.005

21.00

Tonka Soul Cafe
Str. Biserica Amzei nr. 19
Telefon: 317.83.42

13.30

CEI PATRU FANTASTICI:
ASCENSIUNEA LUI SILVER
SURFER

Hollywood Multiplex
16.30, 18.30
Movieplex
15.45, 20.00
Gloria
13.00, 15.00, 17.00, 19.00

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

DOMNUL BROOKS
SUA, thriller, 2007
Regia: Bruce Evans
Cu: Kevin Costner, Demi Moore,
William Hurt
Hollywood Multiplex 17.00, 19.30, 22.15
Movieplex
14.45, 17.15, 21.45

DUP 28 DE S PT MÂNI

Stylish Sounds cu DJ Ruky
21.00

Women In Space
Cu DJ Bogdan Nicolescu
Club A
Str. Blnari nr. 14
Telefon: 313.55.92

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

14.45, 17.30,
20.15, 22.45
13.45, 16.15, 19.00, 21.45

I SE SPUNE ZODIAC
SUA, thriller, 2007
Regia: David Fincher
Cu: Jake Gyllenhaal, Robert
Downey Jr, Anthony Edwards
Cinema Patria 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

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

15.15, 17.45, 20.00, 22.15

IMPERIUL MINKII
Coproduc]ie, suspans, 2006
Regia: David Lynch
Cu: Laura Dern, Jeremy Irons, Harry
Dean Stanton
Premier
Hollywood Multiplex

18.45, 22.15

Cinema Eforie

Premier
Hollywood Multiplex 13.15, 18.00, 22.45
Movieplex
13.00, 17.45, 20.15, 22.30

Open Microphone

Cinema Eforie

18.00, 20.30

17.30

LISTA NEAGR
SUA, rvzboi, 2006
Regia: Paul Verhoeven
Cu: Carice van Houten, Sebastian
Koch
Hollywood Multiplex
Movieplex

15.00
15.15

LOULOU

21.00

LUNETISTUL

13.30, 16.00, 18.30, 21.00

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

Cinema Eforie

15.00

PIRAKII DIN CARAIBE:
LA CAP TUL LUMII
SUA, ac£iune, 2007
Regia: Gore Verbinski
Cu: Johnny Depp, Orlando Bloom
Hollywood Multiplex
17.45, 21.15
Movieplex
14.45, 18.30, 21.45
Cityplex
15.00, 18.15, 21.30
Festival
13.30, 16.30, 19.30
Studio
10.00, 13.00, 16.15, 19.15

PREMONIKIA
SUA, ac£iune, 2007
Regia: Mennan Yapo
Cu: Sandra Bullock, Julian
McMahon
Hollywood Multiplex
15.45, 20.45
Movieplex
13.30, 17.45, 22.00

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

19.30

Fran£a, ac£iune, 2007
Regia: Julien Seri
Cu: Clovis Cornillac, Francis
Renaud, Karole Rocher

SHREK AL TREILEA
SUA, anima£ie, 2007
Regia: Raman Hui, Chris Miller
Voci: Cameron Diaz, Eddie Murphy,
Mike Myers

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

14.15

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

16.15

MONSTRUL

Movieplex
Cityplex
Corso

13.45, 16.45,
19.45, 22.30
13.45, 16.30, 19.15, 22.00
14.15, 17.00, 19.45, 22.30
13.00, 15.30, 18.00, 20.30

TREI CULORI: RO{U

Coreea de Sud, fantastic, 2006
Regia: Joon-ho Bong
Cu: Kang-ho Song, Hie-bong
Byeon

Corpoduc]ie, dram`, 1994
Regia: Krzysztof Kieslowski
Cu: Irene Jacob, Jean-Louis
Trintignant

Premier
Hollywood Multiplex 14.15, 20.30, 22.45
Movieplex
14.45, 17.15, 19.45, 21.45

Cityplex

16.00, 18.15, 20.30

Cinema Union

NAPOLA – ELITA LUI HITLER

VIS TORII

SUA, comedie, 2007
Regia: Tom Shadyac

|n aceast` sear`, \n Suburbia, \ncep#nd cu orele 20.00,
fanii death metalului sunt invita]i la un concert extraordinar. Forma]ia Mistery Index, originar` din SUA,
va \nc#nta publicul cu sounduri de grindcore [i death
metal. Forma]iile rom#ne[ti Crize [i Deviant vor deschide
spectacolul. Trupa Crize s-a \nfiin]at \n 2001 [i este
format` din: Karlos – chitar`, Shtefan – chitar`, MirCha
- sunete, Dragosh - bas, Shole - vocal [i VTS - tobe.

TEATRU

Premier
Hollywood Multiplex
17.15, 21.45
Movieplex
13.15, 20.30, 22.30

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

EVAN ATOTPUTERNICUL

Death-metal @ Suburbia

SPIDER-MAN 3

SUA, ac£iune, 2007
Regia: Antoine Fuqua
Cu: Mark Wahlberg, Michael Pena,
Danny Glover
Scala

SUA, comedie, 1978
Regia: Blake Edwards
Cu: Peter Sellers, Claudine Longet

Hollywood Multiplex 13.15, 15.15, 19.30
Movieplex
12.45, 15.30, 19.45

Fran]a, dram`, 1980
Regia: Maurice Pialat
Cu: Isabelle Huppert, Gerard
Depardieu
Cinema E-Uranus

19.30

PETRECEREA

SCORPION

SUA, aventuri, 1933
Regia: Merien C. Cooper
Cu: Fry Wray, Robert Amstrong

SUA, S.F., 2007
Regia: Tim Story
Cu: Jessica Alba, Ioan Gru¬udd,
Chris Evans

Muzic` de colec]ie

Big Mamou
Splaiul Independen¼ei nr. 2B
Telefon: 0724.671.108

Hollywood Multiplex

SUA, comedie, 2007
Regia: Walt Becker
Cu: Tim Allen, John Travolta,
Martin Lawrence
Glendale Sudio

CONCERT ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

O SEAR~ DE IARN~
|N GAGRAH
URSS, musical, 1985
Regia: Karen {ahnazarov
Cu: Evgheni Evstigneev, Aleksandr
Pankratov-Ciorn\i

KING KONG

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

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

Oldies Club
Calea Mo¹ilor nr. 91
Telefon: 0723.666.551

Premier
Hollywood Multiplex 16.30, 19.00, 21.30
Movieplex
13.15, 15.45,
18.00, 20.00, 22.15
CinemaPro 14.15, 16.30, 19.00, 21.30

CALIFORNIA DREAMIN’
(NESFÂRIIT)

Got a Date Party

B 52 The Club
Str. Popa Tatu nr. 4
Telefon: 311.65.86

Hollywood Multiplex
14.00
Europa
14.00, 16.00, 18.00, 20.00

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

Crazy Night

Spice Club
Calea Victoriei nr. 21-23
Telefon: 312.01.36

12.45
12.45, 18.15

ARTA VISELOR

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

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

13.45, 16.30,
19.15, 22.00
13.30, 16.00, 19.30, 22.00

AKEELAH II CUVINTELE

Club Folk Casa Eliad
Bd. Mircea Vod nr. 5
Telefon: 323.60.01

21.00

GAICA NEBUN

SUA, aventuri, 2006
Regia: Steven Soderbergh
Cu: Brad Pitt, George Clooney,
Al Pacino
Hollywood Multiplex

KARAOKE

The Blu'zz
Str. Gen. Ip`tescu nr. 4
Telefon: 0728.880.808

Avanpremier`
CinemaPro

ACUM SUNT 13

DEATH-METAL
Suburbia
Str. {elari nr. 19
Telefon: 0723.314.164

Cu: Steve Carell, Morgan Freeman
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Coproduc£ie, dramv, 2003
Regia: Bernardo Bertolucci
Cu: Eva Green, Louis Garrel

Cinema Union

Glendale Studio

17.30

CAPRA SAU CINE E SYLVIA?
De: Edward Albee
Regia: Alexandru Dabija
Cu: Marcel Iure[, Emilia Dobrin,
Constantin Dr`g`nescu
Teatrul Act
Telefon: 310.31.03

19.00

NOAPTEA |N CARE NE-AM
LOGODIT CU TEDDY
De: Maria-Magdalena Jindiceanu
Cu: Cristi Vasilic`, Emilia Bucur,
Luciana Balmu[
Galeriile Sigma
Str. Luigi Cazzavillan nr. 12

19.00

EVENIMENTE
CAFENEAUA EROTIC~ TWICE
„Exist` literatur` erotic`
rom#neasc` autentic`?”
Invita]i: Nora Iuga, Adela
Greceanu, Cosmin Ciotlo[
Moderator: Octavian Soviany
Twice
Str. Sfânta Vineri nr. 4
Telefon: 313.55.92
www.twice.ro

19.00

19.00

Expozi]ie de pictur`
„Multe autoportrete”
De: Nadina Pascariu
Prezint` criticul de art` MariaMagdalena Cri[an
Galeria Simeza
Bd. Magheru nr. 20
Telefon: 3177.38.25

18.30

Dezleg`rile Sudoku din edi]ia de ieri
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PUBLICITATE

VERNISAJE
Expozi]ie de pictur`
De: Ana Lemnaru, M`d`lina Laz`r,
Maria Ivan-Gurzu
15.00

Germania, dram`, 2004
Regia: Dennis Gansel
Cu: Max Riemelt, Tom Schilling

Galeria Artis
Bd. Nicolae B`lcescu nr. 2
Telefon: 313.50.10

15.00

Galeria Apollo
Bd. Nicolae B`lcescu nr. 2
Telefon: 313.50.10

18.30

Expozi]ie de pictur`
De: Florentina C#ndea, Emanuela
Lupu[or
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TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA

HBO

18.00 Justi]ie militar`

17.45

21.45

Dundee
20.30 Crocodile
\n Los Angeles

14.40 Zborul albatrosului

unei
20.00 Confesiunile
mirese

11.30 Deliciile bucuturiei
12.00 Replay (r)
12.50 Integrame dupu integrare
13.00 Hannah Montana (s, SUA)
13.30 Desene animate: Club Disney
14.00 Jurnalul TVR
15.30 Akzente
17.00 Isabel, în cuutarea iubirii (s,
Venezuela)
17.50 Integrame dupu integrare (r)
18.00 Justi£ie militarv (s,
Germania/SUA)
18.45 Tragerile Joker i Loto 5/40
19.00 Jurnalul TVR
20.20 Clipe de teatru, clipe de
via¡u.
20.35 Teatru: Balul. De: Radu
Alexandru Nica i Mihaela
Michailov
22.30 Sibiu 2007
22.45 Jurnalul TVR
23.20 Emigrantul (comedie,
coproduc¡ie)

TVR 2

7.00 Itirile PRO TV
9.10 Omul care aduce cartea
9.15 Tânur i nelinitit (s, SUA) (r)
10.00 Marea cursu (comedie,
SUA) (r)
11.45 Kaca Paca (r)
12.15 Emmerdale - Afaceri de
familie (s, Anglia)
13.00 Itirile PRO TV
13.45 Poirot (s, Anglia)
16.00 Tânur i nelinitit (s, SUA)
17.00 Itirile PRO TV
17.45 Britannic (catastrofv, SUA/
Anglia)
18.50 Itirile sportive
19.00 Itirile PRO TV
20.30 Comoara din Moscova
(ac¡iune, Rusia/SUA)
22.30 Itirile PRO TV
23.15 CSI: New York - Criminalitii
(s, SUA/Canada)
0.30 Comoara din Moscova
(ac¡iune, Rusia/SUA) (r)

ACAS~

10.10 Plaja lui Muru¡u 12.00
Doctor Who (s, Anglia) (r) 13.00
Spellbinder: tur#mul dragonilor (s)
13.30 ABC... de ce? 14.30 Jobbing
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
Arta supravie¡uirii 19.30 Uli¡a spre
Europa (s) 20.00 Arena Leilor 21.00
Ora de tiri 22.10 Noaptea lupului
(aventuru, SUA) 23.50 American
Gothic (s, SUA) (r) 1.00 Oruelul
nostru drag (s, SUA) (r)

HOROSCOP

Britannic

9.00 Cupune cu zahur (s, Portugalia) 10.15 Gitanas (s, SUA/Mexic)
12.30 Inocen¡u furatu (s, Mexic/
SUA) 13.30 Prizoniera (s, Columbia/
SUA/Mexic) 15.30 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) 0.15 Prizoniera
(s, Columbia/SUA/Mexic) (r) 2.00
Povetiri adevurate (r)

Reality show

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)
12.00 Vocea inimii (s, România)
13.00 Observator
13.45 Marea încurcuturu (comedie,
Fran¡a/Canada)
16.00 Observator
17.00 9595 - Te înva¡u ce su faci!
19.00 Observator
20.30 Neveste de fotbaliti
21.45 Reality show: Bahmu£eanu
i Prigoanv - Povestea
continuv
23.00 Observator
0.00 Portret robot (thriller, SUA);
Cu: Sean Young, William R.
Moses
2.00 Concurs interactiv

7.30 Familia Serrano (s) (r)
9.00 Cenuureasa (s, Argentina) (r)
10.15 Vulul furat (romantic, India)
12.15 Gaca (r)
13.30 Noru pentru mama
15.45 Comando România
16.15 Caravana 1 milion de RON
pentru primul buton
16.45 Familia Serrano (s)
18.30 D-Itiri
19.15 Noru pentru mama
20.30 Crocodile Dundee în Los
Angeles (comedie, SUA/
Australia); Cu: Paul Hogan,
Linda Kozlowski
22.30 Cauzu i efect 2 (horror,
SUA); Cu: Alix Koromzay,
Bruno Campos
0.15 Playboy (s)
1.00 Comedy Inc. (s)
1.30 Vulul furat (romantic, India)
3.00 Cauzu i efect 2 (horror,
SUA) (r)

HALLMARK

SPORT.RO
9.00 Itirile Sport.ro 10.00 Special
(r) 11.00 Itirile Sport.ro 11.05
Români în Liga Campionilor
13.00 Itirile Sport.ro 14.00 Itirile
Sport.ro 16.00 Români în Liga
Campionilor 18.00 Itirile Sport.
ro 19.00 Boxbuster: Antonio
Margarito - Paul Williams 21.30
Itirile Sport.ro 22.00 Special
23.00 Wrestling pay-per-view
american „Slammiversary”

9.00 Magica legendu a spiriduilor
(aventuru fantasticu, coproduc¡ie)
11.00 Fiicele lui McLeod (s, Australia)
12.00 Localul lui Ruby (dramu, SUA)
14.00 Doc Martin (s, Anglia) 15.00
Hercule (s, SUA) 17.00 Fiicele lui
McLeod (s, Australia) 18.00 Doc
Martin (s, Anglia) 19.00 Hercule (s,
SUA) 21.00 Atingerea ruului (s, SUA)
22.00 Brigada omucideri (s, SUA)
23.00 Fereastra din spate (poli¡ist,
SUA) 1.00 Atingerea ruului (s, SUA)
2.00 Brigada omucideri (s, SUA)
3.00 Lumi diferite (s, SUA)

PRO CINEMA

4.40 Teroare în larg (thriller, SUA)
6.00 În junglu (anima¡ie, SUA)
8.50 Vu gusesc fermecutor
(comedie, Fran¡a)
10.30 Ora Americii (romantic,
India)
12.10 Dragoste adevuratu
(comedie, SUA)
13.45 Graffiti Bridge (dramu, SUA)
15.15 Incident la Loch Ness
(aventuru, Anglia)
16.50 Vraciul din junglu (romantic,
SUA)
18.35 În junglu (anima¡ie, SUA)
20.00 Confesiunile unei mirese
(comedie, SUA)
21.30 Renuscut din cenuu (dramu,
SUA); Cu Russell Crowe
23.55 Studio 60 (s, SUA)
1.25 Crimu în garnizoanu (poli¡ist,
SUA)
2.55 Patrula (ac¡iune, China/Hong
Kong)

MTV

12.00 Teo (r) 13.15 Animatrix
(anima¡ie, SUA) 13.45 Road
Runner - cea mai rapidu pasure
(s, SUA) 14.15 Noi to¡i (s, SUA) 15.15
Nuscut DJ (s, SUA) 15.45 Jocurile
iubirii (dramu, SUA) 18.00 Walker,
poli¡ist texan (s, SUA) 19.00
Ruleta destinului (s, SUA) 20.00
Entertainment News 20.20 Ruleta
destinului (s, SUA) 21.30 Nuscut DJ
(s, SUA) 22.00 De cealaltu parte a
baricadei (ac¡iune, Spania/SUA)
0.15 Striptease (poli¡ist, SUA) 2.45
Plimbare în noapte (dramu, SUA)

11.00 Boiling Points 11.30 Summer
Hits 14.30 Virgin Diaries 15.00
Summer Hits 16.00 MTV News 16.30
Summer Hits (r) 18.00 TRL România
19.00 Summer Hits 19.30 Best Of...
20.30 Euro Top 20 21.30 MTV News
22.00 Why Can't I Be You? 22.30
Pimp My Ride 23.00 Yo!
SURS~ PROGRAME TV:
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BERBEC

21 MARTIE - 20 APRILIE

Cu toate cu dori¡i din tot sufletul su aplana¡i conflictele apurute în familie, nu ve¡i putea renun¡a la
plucerile vie¡ii independente. Pentru ajutor, rumâne su apela¡i la alt mediator din afara familiei!
S –W B –W N –V

TAUR

21 APRILIE - 20 MAI

Celibatarii viseazu su se cusutoreascu, iar familitii
nu tiu cum su scape de persoana iubitu mucar
pentru o zi. Pot avea loc rusturnuri de situa¡ie,
care nu sunt atât de avantajoase cât spera¡i.
S –VB –WN –V

GEMENI

21 MAI - 20 IUNIE

Diminea¡u, trui¡i clipe de tensiune maximu, furu a
avea un motiv bine definit. Dupu-amiazu, descoperi¡i cu ave¡i mul¡i adversari care vu împiedicu su
vu finaliza¡i cele mai dragi proiecte. Decep¡ii.
S –W B –V N –V

RAC

21 IUNIE - 22 IULIE

Foarte sensibili, ve¡i fi nevoi¡i su pustra¡i secrete
cele mai adânci truiri sentimentale. Ve¡i face i ve¡i
primi declara¡ii tandre de iubire, însu sim¡i¡i cu pasiunea s-a stins furu speran¡u. Drumuri furu rost.
S –V B –Q N –V

LEU

23 IULIE - 22 AUGUST

Sunte¡i din ce în ce mai preocupat de imaginea dv. i
ave¡i pregutit un plan care presupune multe schimburi majore din toate punctele de vedere. Celibatarii
se bazeazu doar pe intui¡ie.
S –WB –V N –V

FECIOAR~

23 AUGUST - 22 SEPTEMBRIE

Colegii cu care lucra¡i pentru moment i persoana
iubitu se raliazu i ac¡ioneazu împotriva dorin¡elor
dv., furu a vu avertiza. Rela¡ia cu persoana iubitu se
rupe pe neateptate seara. Neîn¡elegeri minore.
S –V B – V N –V

BALAN}~

23 SEPTEMBRIE - 22 OCTOMBRIE

Trui¡i momente când vre¡i su vu lua¡i lumea în cap,
mai ales dacu realiza¡i cu nu mai existu niciun fel de
pun¡i de comunicare cu cei dragi. Unii vor planifica o
culutorie pentru a se rupe definitiv de trecut.
S –W B –W N – W

SCORPION

23 OCTOMBRIE - 21 NOIEMBRIE

Îi doresc atât de multe schimburi, încât vor face un fel
de crizu când vor realiza cu nici una nu este posibilu
pentru moment. Rela¡ia cu persoana iubitu este foarte dificilu. |n unele cazuri poate apurea o separare.
S –WB –V N – Q

Un pitic intr` \ntr-o farmacie [i cere o aspirin`. Farmacista \l \ntreab`:
- S` v-o \mpachetez?
- Nu, mul]umesc. O s-o rostogolesc.
Trimis de Roxana Aria[u



Secretara c`tre patron:
- Am dou` ve[ti: una bun`,
alta rea.
- |ncepe cu cea bun`.
- Nu e[ti steril.
So]ia c`tre so]:
- Dragul meu, ce preferi, o
femeie frumoas` sau una

inteligent`?
- Nici una, nici alta, [tii doar
c` eu te iubesc numai pe
tine.


So]ia \[i \ntreab` so]ul:
- Te-ai c`s`torit cu mine din
dragoste sau din interes?
- Cred c-a fost dragoste c` nu m` mai interesezi
de mult.


Ea: - M#ine anivers`m 30
de ani de c`snicie. Ce zici,
s` t`iem porcul?
El: - De ce, nu e vina lui.

S~GET~TOR

22 NOIEMBRIE - 21 DECEMBRIE

Se îndrugostesc la prima vedere i pot trui o iubire memorabilu (de o zi). Realizuri maxime pentru
studen¡i. To¡i muncesc cu îndârjire i stau mai
mult pe drum decât acasu.
S –W B –V N –V

CAPRICORN

22 DECEMBRIE - 19 IANUARIE

Celibatarii viseazu la rela¡ii matrimoniale cu persoane de peste hotare i la locuin¡e luxoase. To¡i
nativii sunt exuberan¡i, plini de via¡u, chiar dacu
nu primesc invita¡ii la petreceri.
S –V B –Q N –V

V~RS~TOR

20 IANUARIE - 18 FEBRUARIE

Existu pericolul ca familitii su piardu o colaborare lucrativu. Cei de vârsta a treia pot avea probleme cardiace la amiazu. Pentru to¡i, rela¡ia cu
persoana iubitu este pusu în pericol.
S –QB –Q N –W

PE{TI

19 FEBRUARIE - 20 MARTIE

Atrag în continuare aten¡ia celor din jur, mai ales
prin amabilitatea deosebitu i prin tandre¡e. Bizareria constu în faptul cu familitii vor su divor¡eze, iar
celibatarii su se cusutoreascu cât mai repede.
S –W B –WN –W

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

BANCURI ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| REBUS



7.30 Dragoste i putere (s, SUA) (r)
8.00 Sport cu Florentina
8.25 Casa noastru (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 Zborul albatrosului (dramv,
coproduc£ie)
16.25 Al aptelea cer (s, SUA)
17.25 Trusni¡i în NATO (s) (r)
18.00 Focus
19.30 Camera de râs
20.00 S.O.S., Salva¡i-mi casa!
21.00 O vreau pe mama înapoi!
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)



I: Care-i defini]ia fidelit`]ii?
R: Ratarea unei ocazii.



Un invitat c`tre vecina sa:
- {ampania v` face frumoas`.
- Dar n-am b`ut!
- Se poate, dar eu sunt la a
dou`sprezecea.



Ni[te turi[ti la ]ar` :
Ea: - Iubitule, peisajul `sta
m` las` mut`.
El: - Perfect, camp`m aici.
Trimis de Florian Loloiu
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Rubric` realizat` de Tina Rizea

BRAVAD~

ORIZONTAL: 1) Înfv£i vri. 2) Înavu£ite. 3)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mers
în apv – Frig puternic. 4) Punct în
spa£iu – A se zbârci. 5) Moral – Mvsuri
de tensiune electricv. 6) Necredincios
– Garan£ie. 7) Cu o patv albv în frunte
(fem.) – Foc de armv. 8) În voal! – Mai
presus de toate (pl.). 9) Ii a a mai departe
– Avantaj la jocul de cvr£i – Ie ite! 10)
Purtare de mitocan.
VERTICAL: 1) Flacoane de sticlv – Artist
nonconformist. 2) În timp! – Supvratv
(pop.). 3) Zvântate – Ceh! 4) Atom cu
sarcinv electricv – Orv. 5) Câmp lucrat
– Obi nuit. 6) Dat de na tere – Capabilv.
7) În dotv! – Câine cu botul turtit – Focul
inchizi£iei. 8) Lucrate cu mare grijv. 9)
Fire de urzealv – Sol. 10) Anotimpuri reci
- Caden£v.

www.compact.info.ro

