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Marea Britanie, noul
El Dorado al tinerilor

BANII T~I

Aceasta a devenit destina]ia favorit` a tinerilor [coli]i [i cu bani din Rom#nia
NA}IONAL Profilul rom#nului care
vrea s` munceasc` \n str`in`tate
arat` astfel: t#n`r, nec`s`torit, cu
nivel de educa]ie ridicat [i venituri

peste medie. Aceasta este concluzia
studiului „... Cu bine, din Europa!”,
realizat de Asocia]ia Na]ional` a
Birourilor de Consiliere pentru

Cet`]eni. Potrivit aceleia[i surse,
]inta tinerilor rom#ni care doresc s`
lucreze \n str`in`tate a devenit Marea Britanie.
Pag. 4

Vestimenta]ie [ic
de la reduceri
„Compact” \]i propune s` te \mbraci
business, de party [i de plaj` la un pre]
rezonabil
Pag. 8-9
ECONOMIE

Cea mai scump` cas`,
la v#nzare
Palatul Beverly House din SUA poate
fi achizi]ionat cu 165 de milioane
de dolari
Pag.
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Suntem poliglo]ii
Uniunii Europene!

„Aripa dreapt`” a ajuns \n galantare
BUCURE{TI

Scriitorul Mircea C`rt`rescu a lansat ieri ultimul volum al trilogiei „Orbitor”
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EURObarometru: nivelul de cunoa[tere
a limbilor str`ine de la noi e superior
celui din UE
Pag.

ULTIMA OR~ ... 22:10 ... Din cauza furtunii, un tren S`geata Albastr` a deraiat \n apropiere de G`e[ti...
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Curentul
se întrerupe

Guguianu,
la Sala
Dalles

REVIZII Electrica Muntenia Sud va
întrerupe, astvzi i mâine, alimentarea cu energie electricv în câteva
zone din Bucure ti i jude£ul Ilfov,
ca urmare a unor lucrvri de revizii,
repara£ii tehnice i modernizvri,
efectuate în re£eaua de distribu£ie. Astvzi, energia electricv
va fi întreruptv între orele 9.00
- 17.00 în comuna Mogo oaia, Ios.
Bucure ti - Târgovi te, între str.
Brazilor i Intrarea Nouv. Mâine,
energia electricv va fi întreruptv în municipiul Bucure ti, între
orele 8.00 – 16.00 în perimetrul
strvzii Episcop Chesarie, iar între
orele 9.00 – 15.00, în perimetrul
strvzilor Trivale cu laterale, Iarba
||||
Câmpului i Dunvrii.
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FURTUN Asearu, în jurul orei 20.30,
o furtunu puternicu s-a abutut asupra Bucuretiului. Din cauza vijeliei,
în cartierul Militari s-au produs douu
pene de curent, iar Podul Grant
era, la închiderea edi¡iei, aproape
impracticabil. Mai multe struzi din
capitalu au fost inundate din cauza
cantitu¡ii mari de apu cuzutu. Prima
mainu „victimu" a vijeliei este a
viceprimarului general al capitalei
Ruzvan Murgeanu. „Un copac a cuzut
chiar în fa¡a casei mele, peste o mainu pe care mi-o duduse un prieten
pentru câteva zile", a spus Murgeanu, care fotografia autoturismul de
lux pe care îl avea în folosin¡u.

Lucrurile la Cathedral
Plaza, suspendate
INSTANK Lucrurile de construc¡ie la
Cathedral Plaza au fost suspendate
de Tribunalul Dolj, care a admis cererea Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucureti, informeazu Rompres.
Conform sursei citate, „Arhiepiscopia Romano-Catolicu solicitu
public firmei Millenium Building
Development su opreascu deîndatu
orice lucruri de construire pe care le
executu, direct ori prin intermediul
altor firme, la imobilul Cathedral
Plaza”. Decizia Tribunalului Dolj este
executorie. Millennium Building
Development SRL a contestat încheierea pronun¡atu ieri de Tribunalul

Dolj, de suspendare a autoriza¡iei
de construire a cludirii de birouri
Cathedral Plaza, la Curtea de Apel
Craiova, considerând-o neîntemeiatu i nelegalu.

Trasee modificate

Alarmu falsu cu bombu
ALERT O alarmu cu bombu la
complexul comercial Sir, din sectorul
6 al capitalei, s-a dovedit a fi falsu.
Poli¡itii încearcu acum su identifice persoana care a anun¡at cu în
complex se aflu o bombu, a declarat,
ieri searu, purtutorul de cuvânt al
Inspectoratului General al Poli¡iei
Capitalei, comisarul Christian Ciocan.
„Ofi¡erii pirotehniti au cuutat mai
bine de o oru în complex, dar nu
au gusit nimic. Încercum acum su
identificum persoana care a dat
telefonul. Deocamdatu, tim cu este
burbat i cu apelul a fost fucut de
la un telefon public din apropierea
complexului”, a explicat Ciocan.

Foto: Cristian Simion

Rupere de nori
în capitalu

SCULPTUR Sala Dalles din capitalv gvzduie te, pânv pe 9 august, o impresionantv expozi£ie de sculpturv semnatv de Marcel Guguianu. Expozi£ia de la Dalles
aduce în fa£a publicului bucure tean, amator de frumos, o colec£ie de torsuri
din bronz i marmurv, mai mici sau mai mari, cât podul palmei sau aproape \n
mvrime naturalv, dar i schi£e i busturi. Una dintre piesele expuse este statuia
– cap din bronz care o întruchipeazv pe so£ia artistului. Numeroase opere ale remarcabilului artist bârlvdean fac parte din colec£ii particulare i de stat din Italia,
Canada, Olanda, Fran£a, Germania, Japonia sau Statele Unite ale Americii. D.L. ||||

Locuri de muncu pentru omerii bucure[teni
JOBURI - Agen¼ia Municipal de Ocupare a For¼ei de Munc (AMOFM) Bucure¹ti avea, ieri, disponibile, 1.042
locuri de munc pentru ¹omerii din
capital. Pentru muncitorii califica¼i
sunt vacante 441 locuri de munc,
cele mai cerute meserii fiind confec¼ioner - asamblor articole din textile,
vânztor, lctu¹ mecanic, ¹ofer de
autoturisme ¹i camionete.
Pentru muncitorii cu studii medii,
AMOFM are 163 oferte, iar pentru cei
fr calificare exist 266 de posturi
disponibile. Pentru persoanele cu studii superioare, AMOFM are disponibile 172 de locuri de munc.
D.L. ||||

„Culorile Avangardei”,
la muzeu
EXPOZIKIE În Sala Tronului de la
Muzeul Na¡ional de Artu al României se deschide, în aceastu searu,
expozi¡ia „Culorile Avangardei. Arta
în România 1910 – 1950”. Expozi¡ia,
care cuprinde peste 100 de lucruri,
îi propune su ilustreze contextul
avangardei artistice din România.
Tablourile expuse apar¡in maetrilor
modernismului i avangardei din
România.

FII FOTOREPORTER |N CAPITAL~

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

Fiecare dintre noi vede Bucure tiul în felul svu.

A teptvm fotografiile tale pe adresa:

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

Fotoreporterii „Compact”, la datorie! Cititorul nostru Mihai Costea ne-a trimis
un instantaneu surprins \n Cr#nga[i, \n timpul furtunii de asear`.

O varu cu filmul francez
Bucure tenii vor avea parte de
o aniversare prelungit` a Zilei
Na£ionale a Fran£ei (14 iulie),
cu un simpozion tematic i un
regal de film francez, ce va
dura pânv pe 29 iulie,
la E-Uranus.
ANIVERSARE - Un simpozion cu
tema „Rolul Fran¼ei în crearea României moderne” va fi organizat,
astzi, la Biblioteca Na¼ional a
României. La manifestarea care celebreaz, în avans, Ziua Na¼ional
a Republicii Franceze ¹i-a anun¼at
prezen¼a ambasadorul francez la
Bucure¹ti, Hervé Bolot. Simpozionul are în program un concert
muzical-literar ¹i vernisajul unei
expozi¼ii de carte ¹i fotografie din
colec¼iile bibliotecii.
Cinematograful în aer liber EUranus va gzdui, în intervalul
13-29 iulie, 14 întâlniri pe marele
ecran cu filmul francez. Proiec¼iile
vor începe de la ora 21.00. Cinefilii vor avea ocazia s revad actori
francezi, de ieri ¹i de azi, strlucind
||||
în nop¼ile bucure¹tene.

Foto: EVZ

Al tuu cum aratu?

RATB Din cauza lucrvrilor de reabilitare
a carosabilului pe str. Soldat Croitoru,
RATB a decis modificarea traseelor autobuzelor care circulv în zonv. Astfel,
linia 139 are un traseu modificat de la
intersec£ia str. Freamvtului/Ios. Svlaj
prin Ios. Svlaj, Calea Ferentari, Calea
Rahovei, str. Buzoieni revenind, apoi,
pe traseul de bazv. Autobuzele liniei
220 circulv, din aceea i intersec£ie,
prin Ios. Svlaj, Calea Ferentari, Calea
Rahovei, cu întoarcere prin str. Amurgului, str. Freamvtului, apoi pe traseul
de bazv. Autobuzele liniei 226 circulv
pe un traseu modificat în ambele sensuri, de la intersec£ia str. Buzoieni/Ios.
Alexandriei prin Ios. Alexandriei pânv
||||
la Depoul Alexandria.

Din programul E-Uranus:
Mâine, seara de deschidere:
„OPT FEMEI, de François Ozon
Duminicu, 15 iulie
„CAPRA”, de Francis Veber
Mar¡i, 17 iulie
„CITIND PE BUZE”, de Jacques
Audiard
Miercuri, 18 iulie
„DOMNUL KLEIN”, de J.Losey
Joi, 19 iulie
„LOULOU”, de Maurice Pialat

Sâmbutu, 21 iulie
„CU SUFLETUL LA GUR~”, de JeanLuc Godard
Duminicu, 22 iulie
„VIZITATORII”, de Jean-Marie Poiré
Mar¡i, 24 iulie
„VREMEA ASASINILOR”, de Julien
Duvivier
Miercuri, 25 iulie
„S~RUT~RI FURATE”, de François
Tru¬aut

BUCURE{TI
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Punct final la „Orbitor“

Împrumut pentru
dezvoltare
SECTORUL 2 Primuria a ob¡inut,
ieri, un împrumut de peste 240
milioane lei din partea buncii
austriece Dexia Kommunalkredit
Bank, destinat proiectelor de
infrastructuru rutieru, extinderii
re¡elei de apu i canalizare. De
asemenea, fondurile vor fi folosite pentru refinan¡area datoriei
publice locale directe.

Libr`ria Humanitas
„Kretzulescu“ a g`zduit, asear`,
cel mai a[teptat eveniment
editorial al anului – lansarea
volumului „Aripa dreapt`”,
ultimul din trilogia „Orbitor”,
scris` de Mircea C`rt`rescu

Lucruri la zi
SECTORUL 3 Sub genericul
„Mediul curat conteazu”,
Primuria deruleazu un amplu
program pentru salubrizarea i
între¡inerea spa¡iilor verzi.
Potrivit acestui program, în
perioada 2-6 iulie, s-au executat
lucruri de între¡inere spa¡ii verzi,
cosit, tuns gard viu, pregutire
teren în vederea gazonurii,
îndepurtat vegeta¡ia spontanu,
montat gard metalic etc.

Indemniza¡ia pentru
bebelui
Foto: Anda Dinc`

LANSARE - C`ldura insuportabil` de
afar` nu a ]inut departe iubitorii de
literatur`, ace[tia fiind prezen]i \n
num`r foarte mare la lansarea volumului ce \ncheie „cartea vie]ii” scriitorului Mircea C`rt`rescu. Celelalte
dou` volume au ap`rut \n 1996, respectiv 2002, [i au titluri la fel de sugestive - „Aripa St#ng`” [i „Corpul”.
Al`turi de autor au fost prezen]i la
eveniment Lidia Bodea [i Gabriel Liiceanu. „«Aripa dreapt`»” este o carte
absolut uluitoare, un labirint literar,
o ultim btaie de arip a romanului
lui Crtrescu”, a spus Lidia Bodea.
„Ceea ce a încheiat astzi Mircea
Crtrescu, la captul a 11 ani de
munc, reprezint un tip de exemplaritate a efortului, a concentrrii ¹i
a creativit¼ii fiin¼ei umane, care nu
este msura obi¹nuit a oamenilor.
Din acest punct de vedere îi mul¼umesc c ne d o imagine mai bun
despre noi în¹ine”, a conchis Liiceanu.
C`rt`rescu a scris acest ultim volum la Stuttgart, „\ntr-una dintre cele
mai frumoase perioade” din via]a sa.
Cartea urmeaz` s` fie lansat` [i la

Mircea C`rt`rescu, la
sesiunea de autografe

Vama Veche, pe 21 iulie, [i poate fi
achizi]ionat` la pre]ul de 39 de lei.
|n 2006, scriitorul a fost decorat
cu Ordinul „Meritul Cultural” în grad
de Mare Ofi¼er, categoria A la Literatur`. „De ce iubim femeile” este unul
dintre cele mai vândute titluri din
Anda Dinc` ||||
2005.

Citind aceastv carte nu descifra£i mintea mea, ci,
dacv ea este bunv de ceva, descifra£i propria
personalitate. Nu e nimic de în£eles în aceastv carte, este
doar de trvit. Nu e nimic de explicat, numai de mâng#iat.
Este o carte fvcutv pentru a fi mângâiatv.
Mircea C`rt`rescu, scriitor

Promovabilitate de 80,9% la Bac, în capitalu

|n Bucure[ti, au fost depuse 4.915 contesta]ii la Bac

CONTESTAKII - Promovabilitatea la examenul de bacalaureat a crescut, \n capital, cu peste dou procente,
dup solu¼ionarea contesta¼iilor, ajungând la 80,9%,
fa¼ de 78,74%, înainte de
recorectarea lucrrilor.
Conform datelor centralizate de Inspectoratul
Tcolar al Municipiului Bucure¹ti, din totalul de 4.915
de contesta¼ii depuse dup
examenul de bacalaureat
din acest an, 2.297 au vizat
proba scris la Limba ¹i literatura român. Printre cei
50 de elevi care au ob¼inut
media 10 la examen nu se
numr niciun bucure¹tean.

Sepultura
c#nt` în Parcul
Na¡ional

PUBLICITATE

La polul opus, cei mai
mul¼i candida¼i respin¹i au
fost înregistra¼i în jude¼ele
Ilfov, Giurgiu ¹i Teleorman.
Un caz aparte îl reprezint jude¼ul Ilfov. Dintre candida¼ii înscri¹i la examenul de
bacalaureat, peste 80% au
picat cu note extrem de
mici, de¹i la sf#r[itul anului
¹colar, mediile generale din
liceele ilfovene nu semnalau
probleme. Ministerul a decis înfiin¼area unor comisii
care s investigheze situa¼ia,
iar, dac vor fi descoperite
nereguli, profesorii supraveghetori vor fi sanc¼iona¼i
drastic. Notele, în schimb,
D.L. ||||
nu se vor schimba.
PUBLICITATE

PUBLICITATE

CONCERT În aceastv searv, de la
ora 19.00, trupa brazilianv de
heavy metal Sepultura sus£ine un
concert la amfiteatrul centrului
Cultural „Mihai Eminescu”, din
Parcul Na£ional. În deschidere,
vor urca pe scenv trupele Taine,
Avatar, Trooper, Rising Shadow,
Guerillas i Loudrage. Conform
site-ului organizatorilor, Live
Metal Club, pre£ul biletelor va fi,
astvzi, de 70 de lei. Dupv cum
am anun£at anterior, trupa
Sepultura vine la Bucure ti fvrv
tobo arul Igor Cavalera, membru
fondator al forma£iei, care a decis
sv intre în studio pentru realizarea unui album – duet alvturi de
fratele svu, cu care s-a \mp`cat.
Show-ul organizat de Live Metal
Club este inclus în turneul european de promovare a albumului
„Dante XXI”, lansat pe 14 martie,
D.L. ||||
anul trecut.
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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:
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

SECTORUL 3 Primuria a
înregistrat, în luna iunie a
acestui an, 221 de solicituri
pentru indemniza¡ia de cretere a copilului i 54 de cereri
pentru stimulentul de cretere a copilului. Reamintim cu
indemniza¡ia pentru creterea
copilului, în valoare de 600 lei,
se acordu persoanelor care se
aflu în concediu de maternitate
pânu la 2 ani, respectiv pânu la
vârsta de 3 ani în cazul copilului
cu handicap.
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Rom#nii, lingvi[tii
neferici]i ai Europei

Rom#nia, deloc atractiv` pentru
tinerii cu studii superioare

STUDIU Popula¡ia României manifestu frustrare generalizatu fa¡u
de calitatea vie¡ii, a pensiilor i a
nivelului de sunutate, la ase luni
dupu aderarea la UE. |ncrederea
în Parlament i Guvern este în
scudere accentuatu, dar cea în UE
se men¡ine ridicatu, aratu un nou
sondaj Eurobarometru. Numai
în ceea ce prive[te cunoaterea
limbilor struine românii consideru
cu se afl` peste media UE.

Profilul migrantului român s-a modificat în ultimii doi ani,
majoritatea celor care vor sv plece la muncv în strvinvtate fiind,
\n prezent, tinerii cu un nivel de educa£ie ridicat i cu venituri
peste medie. Destina]ia lor preferat` este Marea Britanie, relevv
un studiu realizat de ANBCC.

Nou` avertizare
meteo

Foto: Mediafax

RAPORT - Potrivit studiului „...Cu
bine, din Europa!”, realizat în perioada martie - aprilie de Asocia¼ia
Na¼ional a Birourilor de Consiliere pentru Cet¼eni (ANBCC),
persoanele care migreaz pentru a
lucra în strintate sunt tinere, necstorite, cu un nivel de educa¼ie
ridicat, cu venitul mediu pe gospodrie peste media na¼ional ¹i
active pe pia¼a for¼ei de munc din
România.
De asemenea, 44% dintre persoanele cu vârste cuprinse între 23
¹i 30 de ani, care ¹i-au manifestat
inten¼ia de a pleca s munceasc în
strintate, ar dori s se îndrepte
spre Marea Britanie, Italia fiind preferat, mai ales, de persoanele de
peste 50 de ani.

ALERT~ Potrivit hidrologilor, \n 12
jude¡e din ]ar` s-ar putea produce
viituri i inunda¡ii, din cauza
cantitu¡ilor mari de precipita¡ii
prognozate p#n` vineri, la prânz.
Jude¡ele avertizate cu cod portocaliu sunt Arge, Botoani, Braov,
Bacuu, Buzuu, Covasna, Dâmbovi¡a, Harghita, Neam¡, Prahova, Suceava i Vrancea. Grindina c`zut`,
ieri, \n jude]ul Harghita (foto) a
format, în anumite zone, un strat
gros de 30 de centimetri.

MAJORARE Societatea gulu¡eanu Galmopan, cel mai mare
producutor de pâine din sud-estul
]`rii, va muri succesiv pre¡urile,
din august, astfel încât, pânu la
sfâritul anului, pâinea produsu
de aceastu societate s-ar putea
scumpi cu 50%. Decizia a fost
motivat` prin faptul c` [i pre]ul
gr#ului a crescut.

Ma[ina fiului lui
Prigoan`, avariat`
INCIDENT Maina de lux a fiului lui
Silviu Prigoanu, un Lamborghini,
a fost uor avariatu, \n urm` cu
dou` zile, în timpul unui scandal
între mai multe persoane, în fa¡a
unui hotel din capital`. Silviu
Prigoanu a declarat cu portiera
mainii fiului suu a fost zgâriatu
uor de o piatru aruncatu de una
dintre persoanele implicate în
scandal, în apropiere de hotelul
unde se cazase fiul suu.

Dorian Filote,
director executiv ANBCC

MIT - Trei filme despre Dracula, inclusiv unul care va fi turnat par¼ial în România, începând din toamn, sunt, în
prezent, în pre-produc¼ie la Hollywood. Unul dintre proiecte, „Dracula Year
Zero”, este o produc¼ie Universal, ce va
fi regizat de Alex Proyas. Acesta s-a
ar`tat încântat de „abordarea proaspt a legendei” pe care o propune scenariul. Potrivit regizorului, proiectul
reu¹e¹te s valorifice groaza ¹i simpatia pe care le treze¹te un personaj care
„î¹i vinde sufletul diavolului pentru
a-¹i salva ¼ara ¹i familia”.
Un alt proiect în pregtire este
„Castlevania”, adaptarea unui popular
joc video cu vampiri. Lungmetrajul se
va filma, în toamn, în Africa de Sud ¹i
România, în regia lui Sylvain White.
Cel de-al treilea film este „The Historian”, ecranizarea unei cr¼i scrise de
||||
Elisabeth Kostova.

V#nz`ri \n perioada 11 iunie – 10 iulie
Pozi]ie
Filme
Agen]ia secret`
Ultimul rege al Sco]iei
California Dreamin’ (nesf#r[it)
Demon pe dou` ro]i
88 Minute
A[ii din m#nec`
Apocalypto
Peste tufi[
Mumble, cel mai tare dansator
H#rtia va fi albastr`
Clasament realizat de

stitua¼ia s-a schimbat, Marea Britanie lu#ndu-i locul [i afl#ndu-se \n
topul preferin]elor tinerilor.
„În concluzie, datele celor dou
anchete men¼ionate nu reflect diferen¼e în ceea ce prive¹te primele
dou ¼ri preferate de români, dar
în 2007 apare o schimbare pe pozi¼ia a treia a topului, Marea Britanie
luând locul Germaniei. Constatm
intrarea Marii Britanii în preferin¼ele migrantului român, în ciuda
restric¼iilor împotriva imigran¼ilor
proveni¼i din noile state membre
ale UE vehiculate de guvernul de la
Londra”, a declarat Dorian Filote.
|n ceea ce prive[te provenien]a
regional-istoric` a celor care doresc
s` migreze \n c`utarea unui loc de
munc` mai bine pl`tit, Moldova
este, \n prezent, cel mai mare exportator de for¼ de munc temporar

în strintate, urmat de Muntenia
¹i Transilvania.
Când o persoan` ia decizia s
plece la munc peste hotare are la
dispozi]ie dou tipuri de op¼iuni pentru a se informa, \n vederea plec`rii:
poate s se foloseasc de rela¼iile pe
care le are cu rudele sau prietenii
deja pleca¼i sau poate s apeleze la
institu¼iile care se ocup de migra¼ia
for¼ei de munc. Conform studiului,
69,1% dintre cei chestiona]i au rude
în strintate ¹i 78,2% au prieteni ¹i
cuno¹tin¼e, acestea fiind, de altfel,
principalele surse de informare ale
celor care doresc s plece.
Când sunt întreba¼i despre motivele care îi determin s plece,
majoritatea oamenilor fac referire
la nevoile concrete ale familiei din
care fac parte.
Anca Petrache ||||

Film despre Dracula, turnat la noi \n ]ar`

TOP 10 DIVERTA DVD-URI CU FILME |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Plecarea din ]ar` nu le garanteaz` tinerilor succesul mult a[teptat

Matt Damon, („Agen]ia secret`“)

Foto: Mediafax

ISTORIE Un trotuar i un zid de
apurare, folosite în caz de ruzboi,
au fost descoperite l#ng` Muzeul
Banatului, în centrul Timioarei,
acestea fiind elemente necunoscute pânu acum în istoria
monumentului. Muzeul Banatului
sau Castelul Huniade, construit \n
1309, este cea mai veche cludire
din Timioara.

Din punct de vedere al veniturilor medii în gospodrie, pentru
cei care pleac în Italia ¹i Spania, acestea sunt sensibil mai mici
decât cele ale persoanelor care
vor s` plece la munc` \n Marea
Britanie.
ANBCC sus¼ine c, dac în primii ani de dup Revolu¼ie destina¼iile favorite ale românilor erau ¼ri
precum Israel, Turcia, Italia, Ungaria, Germania, între 1996 ¹i 2001
acestora alturându-li-se Spania ¹i
Canada, dup 2002 a început s se
observe o direc¼ionare concentrat
a emigra¼iei spre Spania ¹i Italia.
Cea de-a treia destina]ie a celor care
plecau la munc` peste hotare, \n
2005, era Germania. Potrivit reprezentantului ANBCC, Dorian Filote,

O mare parte dintre
cei care au experien£a
lucrului în strvinvtate
apreciazv cv în £vrile
occidentale muncitorul este
mult mai apreciat i respectat la
locul de muncv, chiar dac`,
pentru societate, nu este
dec#t un strvin

P#ine mai scump`
\n sud-estul ]`rii

Descoperiri arheologice
\n centrul Timi[oarei

Joi, 12 iulie 2007

Chipul lui Dracula, personaj care continu` s` inspire regizorii de film, proiectat pe Castelul Bran

Comisia European` vrea s` schimbe modul de
etichetare a produselor pentru protec]ie solar`
REGLEMENT~RI - Comisia European`
a lansat o campanie de informare pentru avizarea consumatorilor \n privin]a
unui nou regim de etichetare a produselor de protec]ie solar`, \ncep#nd din
aceast` var`. Produsele de protec]ie solar` contra UV pot fi eficiente \n prevenirea arsurilor solare [i a cancerului de
piele, \ns` nu asigur` o protec]ie total`.
Chiar [i factorii ridica]i de protec]ie permit p`trunderea radia]iilor UV. Tocmai
de aceea, \ncep#nd cu aceast` var`, ex-

presiile de genul „ecran solar” trebuie
scoase de pe etichetele produselor.
De obicei, produsele care promit s`
ofere protec]ie solar` au \nscris pe etichet` doar factorul de protec]ie \mpotriva radia]iilor UVB.
|n timp ce riscul de cancer [i „arsuri
solare” este reprezentat de radia]iile
UVB, radia]iile UVA, la fel de nocive,
sunt responsabile cu \mb`tr#nirea
pielii, ac]ion#nd asupra sistemului
imunitar [i contribuind la cre[terea

riscului de cancer de piele. Factorul
de protec]ie solar` (SPF) este un scor
utilizat pentru a descrie „puterea” de
protec]ie a produsului \mpotriva „arsurilor solare”, respectiv a radia]iilor
UVB. Un SPF peste 50 nu cre[te
protec]ia \mpotriva arsurilor solare [i
a radia]iilor UVB.
|n schimb, prin aplicarea corect` a
unui produs, un SPF de 15-25 este suficient pentru protec]ia unei persoane
cu piele normal` de arsuri solare. ||||

INTERNA}IONAL

www.compact.info.ro

{tirile, neinteresante pentru
adolescen]ii din Statele Unite
SUA Circa 60% dintre adolescen£ii i tinerii americani sunt pu£in interesa£i de
tirile zilnice, ace tia urmvrind, în special, tiri mondene, în timp ce rvzboiul sau politica sunt aproape ignorate, se aratv într-un studiu al Universitv£ii
Harvard, citat de Reuters. Conform studiului, 28% dintre adolescen£ii americani
cu vârste cuprinse între 12 i 17 ani nu urmvresc aproape deloc tirile zilnice, în
timp ce 32% au declarat cv urmvresc, uneori, o sursv de informa£ii pe zi. Acela i
studiu aratv cv 48% dintre persoanele cu vârste cuprinse între 18 i 30 de ani
nu sunt atente la tirile zilnice, în timp ce 23% ignorv cu desvvâr ire tirile. Nici
internetul, modalitatea preferatv de tineri pentru ob£inerea informa£iilor, nu
stimuleazv interesul în problemele zilnice. Studiul mai aratv cv doar unul din
||||
20 de tineri americani se bazeazv pe informa£iile ob£inute din ziare.

Foto: Mediafax

Soarele nu este vinovat
de schimbarea climei
Distrac]ie extrem`, \n n`mol
WASHINGTON De Ziua N`molului, p`rin]ii au f`cut abstrac]ie de v#rst` [i [i-au
luat copiii \n parcul Nankin din Westland, Michigan, pentru o b`taie pe cinste \n n`mol. 200 de tone de p`m#nt [i aproape 80.000 de litri de ap` au fost
necesari pentru ob]inerea pre]ioasei materii prime care s` asigure distrac]ia celor
prezen]i. De[i „\nn`moli]i” p#n` \n cre[tetul capului, amatorii de distrac]ie au
||||
gustat din plin ziua de mar]i, 10 iulie, zi \nchinat` n`molului.

MAREA BRITANIE - Înclzirea climei
pe glob, observat în cursul ultimelor
decenii, nu este provocat de Soare,
conform unui studiu ¹tiin¼ific publicat, ieri, care contrazice prerile celor
care se mai îndoiesc de originea uman a acestui fenomen, informeaz
AFP.
Soarele a fost mult mai pu¼in activ din 1985, în timp ce temperaturile medii de pe Terra au continuat s
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|nc` o [ans`
TRIPOLI Curtea Supremu din Libia
a confirmat, ieri, pedeapsa cu
moartea în cazul celor cinci asistente din Bulgaria i al medicului
palestinian, acuza¡i cu au infectat
deliberat cu virusul HIV peste
430 de copii libieni. Cei ase mai
au, \ns`, o [ans`. Dupu pronun¡area sentin¡ei, ministrul libian
de externe a anun¡at cu, lunea
viitoare, Consiliul Superior al
Instan¡elor se va întruni pentru
a anula sau comuta pedeapsa cu
moartea în cazul celor ase.

Ciuperc` de 20
de kilograme

creasc, conform studiului realizat
de o echip de cercettori britanici ¹i
elve¼ieni ¹i publicat în jurnalul Academiei de [tiin¼e britanice. Conform studiului, Soarele a avut anumite efecte
asupra Pmântului în trecut, înainte
de revolu¼ia industrial, dar, în cursul
ultimilor 20 de ani, activitatea solar
nu a fost atât de puternic, încât s
explice cre¹terea temperaturilor me||||
dii de pe glob.

O britanic` s-a c`s`torit
cu fiul lui Osama ben Laden

Foto: Mediafax
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CIUDAD DE MEXICO Mare le-a fost
mirarea botani[tilor, \n urm` cu
dou` zile, c#nd, printre culturile
de cafea din Chiapas, Mexic, la
grani]a cu Guatemala, au g`sit
o ciuperc` imens`, din care ar fi
putut m#nca c#teva zile o familie
format` din mai multe genera]ii.
Ciuperca, despre care nu se [tie
c`rei specii apar]ine, m`soar` 70
de centimetri [i c#nt`re[te 20 de
kilograme.

|nchisoare pe via]`
LONDRA Cei patru extremiti
gusi¡i vinova¡i pentru atentatele
euate care au vizat Londra, la 21
iulie 2005, au fost condamna¡i
la închisoare pe via¡u de justi¡ia
britanicu, ceea ce, conform legisla¡iei, înseamnu 40 de ani de deten¡ie, relateazu Reuters. Al¡i doi
suspec¡i în acelai caz urmeaz`
s` fie rejudeca]i, Tribunalul regal
Woolwich nereu[ind su ajungu la
un verdict în cazul lor.

M#n` \n m#n`, imediat dup` ceremonia c`s`toriei

Omar ben Laden [i Jane Browne

Omar Osama ben Laden, cel de-al patrulea fiu al liderului
Al-Qaeda, în vârstv de 27 de ani, s-a cvsvtorit cu o britanicv de
care s-a îndrvgostit în timpul unei vacan£e, fiind posibil sv
depunv cerere pentru o vizv de Marea Britanie, relateazv „The
Times”.
LONDRA - Jane Felix-Browne, o britanic de 51 de ani, bunic aflat la
cea de-a ¹asea csnicie, a ¼inut secret
nunta ei cu fiul liderului terorist.
„Ar fi frumos dac, asemenea oricriei alte femei mritate, a¹ putea
spune c acesta este so¼ul meu ¹i
acesta este numele lui, dar trebuie s
fiu realist”, a declarat ea, adugând
c sper ca lumea s nu o critice prea
aspru pentru alegerea fcut.

Dragoste la prima vedere
Jane Felix-Browne l-a întâlnit
pe Omar Osama ben Laden în luna
septembrie, în Egipt, unde se afla
pentru un tratament pentru scleroz multipl. Britanica î¹i aminte¹te
c povestea lor de dragoste a început dup ce fiul liderului terorist a
vzut-o clrind. „M-am cstorit cu
brbatul de care m-am îndrgostit;
pentru mine el este, pur ¹i simplu,

Omar”, a spus ea, descriindu-¹i so¼ul
drept o persoan „discret, cu sufletul curat, un veritabil gentleman ¹i
cel mai bun prieten”.
Cei doi s-au cstorit conform
ritualurilor islamice, în Egipt ¹i
Arabia Saudit, iar în prezent a¹teapt permisiunea autorit¼ilor de
la Riyad de a face oficial cstoria
lor.
Jane Felix-Browne \i cuno¹tea
deja pe unii membri ai familiei Ben
Laden, de pe vremea când avea 16
ani ¹i era cstorit cu un om de
afaceri saudit stabilit \n Londra. Ea
sus]ine c l-ar fi cunoscut inclusiv pe
actualul ei socru, Osama ben Laden,
în anii ‘70, la o petrecere în capitala
britanic.
Omar ben Laden a prsit Arabia
Saudit când era copil, dup ce autorit¼ile au decis expulzarea tatlui
su, din cauza convingerilor lui ex-

Cei doi s-au cunoscut \n Egipt, la c`l`rie

tremiste. Trind în exil, în Sudan ¹i
Afganistan, a asistat personal la crearea Al-Qaeda ¹i a tehnicilor acesteia. „N-am avut nicio problem cu
trecutul lui. Omar nu a fcut nimic
ru”, comenteaz so¼ia sa, precizând
c acesta a prsit Afganistanul înaintea atacurilor de la 11 septembrie
2001.
„The Times” precizeaz, îns,
c ruptura dintre el ¹i tatl su ar
fi intervenit abia dup atentatele
din SUA, având ca motiv o serie de
divergen¼e pe tema unor aspecte
tactice.
„L-a vzut ultima oar pe tatl lui
în 2000, în Afganistan. L-a prsit
pentru c a sim¼it c nu este corect

s lupte sau s se înroleze”, sus¼ine
Jane Felix-Browne.

Bunic` a cinci nepo]i
În afara religiei, cei doi par s
aib pu¼ine lucruri în comun, dup`
cum comenteaz` publica]ia. Jane
Felix-Browne, pasionat de hipism ¹i
scufundri, are trei fii ¹i cinci nepo¼i,
de¼ine o func¼ie important în consiliul localit¼ii Moulton ¹i a avut mai
multe meserii de-a lungul timpului,
printre care cea de restaurator.
Omar are afaceri cu fier vechi ¹i,
din cauza reputa¼iei tatlui su, a
fost ostracizat de restul familiei ¹i
pus sub urmrire de serviciile secreAnca Petrache ||||
te saudite.

Omar mai are o so]ie [i un copil
ARABIA SAUDIT~ Jane Felix-Browne, care folose te numele islamic Zaina
Mohamad, mvrturise te cv vorbe te câteva ore, zilnic, cu so£ul svu la telefon
sau pe internet. Ea este mul£umitv de mariajul svu, chiar dac` din momentul \n care a devenit pentru a [asea oar` so]ie [i-a v`zut b`rbatul doar o
singur` dat`, i recunoa te cv nu a avut o problemv cu faptul cv Omar mai
are o so£ie i un copil în vârstv de doi ani. Femeia sperv cv noul ei so£ va
putea veni în Marea Britanie, de i este convins` cv Omar nu s-ar putea muta
definitiv în aceastv £arv, din cauza climei.

Supermagazinele
unific` moldovenii
CHI{IN~U Primele supermagazine interna¡ionale deschise la
Chiinuu contribuie mai mult la
reunificarea Republicii Moldova
decât actuala clasu politicu a
¡urii, comenteazu „The Financial
Times”. Cotidianul britanic oferu
exemplul celor douu magazine
ale lan¡ului german Metro, deschise la Chiinuu, care atrag oameni de afaceri i clien¡i, inclusiv
din regiunea separatistu.

Distinc]ie
post-mortem pentru
Ronald Reagan
VAR{OVIA Fostul preedinte american Ronald Reagan, decedat
în 2004, va primi postum cea
mai înaltu distinc¡ie polonezu,
Ordinul Vulturului, pentru rolul
pe care l-a avut în înluturarea
regimului comunist în Europa de
Est, a anun¡at, ieri, preedin¡ia
polonezu. Medalia va fi acordatu so¡iei preedintelui, Nancy
Reagan, cu ocazia vizitei liderului
polonez Lech Kaczynski în SUA,
suptumâna viitoare.
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Suntem pe
locul 40 la IT

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

3,12 LEI

2,27 LEI

STUDIU Industria IT din România
ocupu locul 40 în topul competitivitu¡ii realizat de Economist
Intelligence Unit (EIU), cu un
scor de 32,1 puncte, depuind
India i Bulgaria (locul 42), fiind
însu în urma Turciei. Cea mai
competitivu industrie IT apar¡ine
SUA, lider în clasamentul EIU, cu
77,4 puncte, urmatu de Japonia, ele fiind singurele ¡uri care
depuesc 70 de puncte.

Cea mai scump`
cas`, la mezat

C#[tiguri cu 14%
mai mari la
Levi Strauss

Beverly House (foto) este, mai nou, cea mai scump` proprietate
scoas`, p#n` acum, la v#nzare \n Statele Unite. Licita]ia se
adreseaz` oamenilor care de]in \n conturi cel pu]in 165 de
milioane de dolari, c#t este pre]ul casei.

PROFIT C#[tigurile companiei
Levi Strauss & Co. au urcat, \n
al doilea trimestru, cu 14%, ca
urmare a vânzurilor substan¡iale
ale murcilor Levi i Dockers în
Statele Unite ale Americii, dar [i
datorit` reducerii costurilor de
produc¡ie. |n Europa, veniturile
au crescut cu 12%. În 2006, Levi
Strauss a reuit su ob¡inu o cretere a vânzurilor, dupu mai mul¡i
ani de performan¡e negative.

Biletele pentru
litoral, la mare
c`utare
INTERES Vânzurile de bilete
pentru litoralul românesc au
început su creascu din extrasezon cu 50% fa¡u de anul
trecut. Numurul turitilor români
i struini care vin aici este în
cretere, majoritatea preferând
sta¡iunile Mamaia i Neptun,
transmite Mediafax. Numurul
turitilor struini veni]i pe litoral
\n acest an a crescut cu 10% fa¡u
de 2006.

FAST - Proprietatea care a apar]inut
c#ndva magnatului de pres` Randolph Hearst [i so]iei sale, Marion
Davies, situat` \n Beverly Hills, California, a devenit lider \n topul celor
mai scumpe case de pe pia]a imobiliar` din SUA.
Proprietatea, licitat` la 165 de
milioane de dolari, este tot ce [i-ar
putea dori vreodat` un miliardar cu
buzunarele doldora: 29 de dormitoare, trei piscine, terenuri de tenis,
cinema [i chiar un club de noapte.
„Palatul” include patru case, un
apartament [i o vil` pentru echipa
care asigur` paza locuin]ei, amenajate \n form` de U. Toate acestea se
\ntind pe o suprafa]` total` de 2,63
hectare.
Actualul proprietar al c`minului,
Leonard Ross, care a achizi]ionat
proprietatea \n anul 1976, a spus c`

4,62 LEI
1,27 LEI
0,18 LEI

1 franc elve]ian
1 dolar canadian
1 gram de aur

1,89 LEI
2,14 LEI
48,63 LEI

dore[te s` o v#nd` deoarece vrea
„s`-[i schimbe modul de via]`”, relateaz` AFP.
|n Statele Unite ale Americii,
nicio cas` nu a fost cump`rat` cu
mai mult de 100 de milioane de
dolari, de[i bog`ta[ii au de unde
s` aleag`, printre care o proprietate de 155 de milioane de dolari \n Montana, o cas` de 135 de
milioane de dolari din Aspen [i
una scoas` la v#nzare de Donald
Trump pentru 125 de milioane de
dolari.
Beverly House, care a fost construit` \n 1927 [i cump`rat` de
Hearst dup` 20 de ani, pentru suma
de 120.000 de dolari, este [i protagonista unor filme celebre precum
„Na[ul”, „O inven]ie de milioane” [i
„The Bodyguard”.
Otilia Cristea ||||

„Casa caselor”
TOP |n 2006, re[edin]a Updown Court din Windlesham, Anglia, figura ca
fiind cea mai scump` cas` din lume, conform clasamentului realizat anual
de revista american` „Forbes”. Proprietatea britanic` era evaluat` la 139
de milioane de dolari. Nimeni nu [i-ar mai dori s` plece din casa de 103
camere, cu cinci piscine [i cu propriul s`u cinematograf. Are un teren de
squash, pist` de bowling [i teren de tenis.

Fiscul \]i calculeaz` taxa auto
ASISTEN}~ - Proprietarii rom#ni de
automobile care \nt#mpin` greut`]i
la calculul taxei de prim` \nmatriculare se pot adresa unit`]ilor fiscale din
localitatea de domiciliu sau, \n cazul
firmelor contribuabili mijlocii cu domiciliul fiscal \n capital`, la Trezore-

ria Municipiului Bucure¹ti. Unit`]ile
fiscale din Bucure[ti vor calcula taxa
auto, la cerere, la administra]iile
fiscale din fiecare sector, ale c`ror
adrese pot fi g`site pe site-ul agen]iei
na]ionale de administrare fiscal`,
||||
http://anaf.mfinante.ro.

Beverly House, un complex de 165 de milioane de dolari

Imaginile tale pe Google Maps
APLICA}IE Utilizatorii serviciului de h`r]i electronice Google Maps pot introduce pe hart` imagini proprii din diverse domenii, pentru a u[ura schimbul de
informa]ii despre anumite zone geografice, transmite NewsIn. Aplica]ia MyMaps
permite userilor s` creeze h`r]i personalizate, cvrora le pot asocia fotografii
proprii. Astfel, pentru vizitatorii site-ului va fi mai u[or s` afle diverse informa]ii
precum cele mai ieftine benzin`rii [i magazine dintr-o anumit` zon`, pre]urile
de v#nzare ale terenurilor sau locurile de cazare disponibile. Turi tii pot vedea,
||||
din imaginile altor turi ti, cum aratv un ora , înainte de a-l vizita.

PUBLICITATE

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!

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

Mai multe informa]ii pe
www.compact.info.ro
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Cât te cost` s` \]i \mbraci
\ntreaga familie de la reduceri
}i s-a \ntâmplat s` pleci la cump`r`turi cu inten]ia de a te \mbr`ca
din cap pân` \n picioare [i te-ai \ntors cu un singur tricou?
Lini[te[te-te, nu e[ti singurul… O solu]ie la \ndemân` sunt, \ns`,
magazinele de discounturi. „Compact” a alc`tuit, pentru tine [i cei
dragi, trei co[uri de shopping, pentru diferite ocazii.
REDUCERI - S` pleci la cump`r`turi pe canicul` poate fi o corvoad`, mai ales
c` trebuie s` umbli dintr-un magazin \ntr-altul. De multe ori nu reu[e[ti s`
g`se[ti la un loc \mbr`c`minte [i \nc`l]`minte pentru diferite ocazii [i, cu atât
mai pu]in, pentru \ntreaga familie. Po]i, \ns`, s` apelezi la solu]ia magazinelor
cu reduceri, unde, pentru aproximativ 700 de lei, re\nnoie[ti garderoba ta [i a
\ntregii familii. Fie c` pleci la o petrecere, la plaj` sau la serviciu, ocaziile de a]i cump`ra haine noi sunt nenum`rate. De[i nu au cele mai moderne articole,
magazinele care lucreaz` dup` principiul discountului au devenit de câ]iva ani
populare [i \n România. Dac` te \narmezi cu r`bdare, s-ar putea s` g`se[ti ceva
pe placul t`u, la un pre] mult mai mic.

Diferen]e la party

99999 Feti]e - 121 lei 99999

Haine pentru
cei mici

Party - 84 lei

IEFTIN - Dac` tot ie[im
la cump`r`turi, s` nu \i
uit`m pe cei mici. Magazinele de discounturi au
articole [i pentru copii,
care mai de care mai colorate. Tricourile [i papuceii de plaj` cost` 3 lei, \n
timp ce rochi]ele, pantalonii [i \nc`l]`mintea se
g`sesc la pre]uri \ncep#nd
cu 19 lei.

pantofi
party aurii
rochi]`
roz cu vol`na[e

sarafan
crem

19 lei

19 lei

9 lei

Dac` o ]inut` feminin` pentru plaj` cost` \n jur de 100 de lei, cu o pereche de [lapi, de bermude [i un tricou, b`rba]ii pot sc`pa de trei ori mai ieftin.
Diferen]ele apar, \ns`, la hainele de petrecere. Cu numai 35 de lei, o femeie
poate umple golurile din garderob` cu o rochi]` [i o pereche de sabo]i, \n timp
ce un b`rbat trebuie s` scoat` ceva mai mul]i bani din buzunare, \n jur de 130
de lei. Nici copiii nu trebuie l`sa]i deoparte. Cu aproximativ 200 de lei, le pute]i
re\nnoi garderoba atât pentru distrac]ie, cât [i pentru plimb`ri. Oricum, pentru
Bianca St`nescu ||||
cei mici, orice ie[ire \nseamn` joac`.
fusti]`
maro \nflorat`

bluz` cu
floricele

|n ]ar` sau la Milano?

9 lei

9 lei

SOLDURI - Multe vedete spun c`
pleac` la „shopping la Milano”. Nu
\nseamn` c` ai „fi]e” dac` vrei s` profi]i
[i tu de soldurile din str`in`tate. Dar,
dac` nu vrei s` dai banii pe transport,
po]i a[tepta reducerile din ]ar`. P#n`
la sezonul de discounturi din toamn`,
marile centre comerciale de genul
Cora, Carrefour [i Kaufland au propriile s`pt`m#ni de pre]uri mici la haine
[i \nc`l]`minte. Fii, \ns`, atent la falsele reduceri. Pentru unele magazine,
promo]iile sunt doar o modalitate de
a atrage clien]ii.

pantofi funky
imprima]i

19 lei

Joac` - 37 lei

tricou roz
Big Tiger

pantaloni
scur]i

9 lei

9 lei

Pre]urile articolelor din fotografii au fost alese din magazinul miniPRIX Otopeni.

pantofi
sport Pucca

19 lei

99999 B`ie]i - 90 lei 99999
Joac` - 53 lei

tricou
Blue

9 lei

tricou
kaki EDC

19 lei

pantaloni
kaki

tricou
verde \nchis

19 lei

3 lei

[lapi
verzi Madigan

3 lei

Party - 37 lei

tricou
imprimat

pantaloni
carouri

9 lei

9 lei

pantofi
sport

19 lei

SPORT
BANII T~I
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99999 Femei - 217 lei 99999

Elegant`
[i original`

Party - 34 lei

SHOPPING - Dac` nu vrei s` \]i
cheltuie[ti jum`tate din salariu
pentru o ]inut` de petrecere, po]i
merge \ntr-un magazin cu reduceri.
Cu pu]in` r`bdare [i energie, \]i vei
re\nnoi garderoba at#t pentru plaj`,
c#t [i pentru serviciu [i party, cu banii pe care i-ai da doar pe o rochie
glamour!

rochie
crem

sabo]i
aurii

13 lei

21 lei

Business - 83 lei

bluz`
colorat`

pantaloni
negri

24 lei

19 lei

geant`
maro \mpletit`

21 lei

sabo]i cu
m`rgele

19 lei

Plaj` - 100 lei

maiou
galben

19 lei

pantaloni
roz evaza]i

19 lei

p`l`rie
crem

9 lei

geant`
colorat`

papuci
de plaj`

29 lei

24 lei

99999 B`rba]i - 255 lei 99999

Creativ
la pre]uri mici

Party - 128 lei

tricou roz
Playboy

pantofi maro
piele \ntoars`

blugi

48 lei

32 lei

48 lei

DESIGNER - Chiar dac` nu au cele
mai moderne articole, magazinele
cu reduceri \]i pun creativitatea la
\ncercare [i te provoac` s` devii propriul designer, la un pre] mai mic.
Cu aproximativ 250 de lei, te po]i
\mbr`ca din cap p#n` \n picioare,
at#t pentru petreceri [i plaj`, c#t [i
pentru \nt#lnirile mai oficiale.

Business - 96 lei

c`ma[`
cu dungi

pantaloni
maro

29 lei

19 lei

pantofi
negri

48 lei

Plaj` - 31 lei

tricou albastru
Ocean View

19 lei

bermude

9 lei

[lapi
alba[tri

3 lei

www.compact.info.ro
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Tori Spelling a oficiat
o cusutorie gay
Actri£a TORI SPELLING,
cunoscutv pentru rolul
Donna din serialul TV
„Beverly Hills 90210", a
oficiat o cvsvtorie între
douv persoane de acela i sex, prima dupv ce a
ob£inut titlul de pastor,
prin internet, potrivit
BBC News. Ceremonia a
avut loc la pensiunea pe
care Spelling a deschis-o cu so£ul ei, Dean
McDermott, în California, unde se filmeazv
reality show-ul „Tori &
Dean: Inn Love".

PE SCURT

Joi, 12 iulie 2007

Mihaela
Rudulescu
recidiveaz`
Mihaela Rvdulescu s-a apucat
sv scrie un roman. Vedeta TV,
care are deja o carte publicatv,
va miza, de aceastv datv, pe o
intrigv mult mai incitantv.

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

Loredana, un nou videoclip
LOREDANA a filmat recent videoclipul la piesa „Copiii sirenelor”, duetul care reune[te vocea de acum a Loredanei
cu cea de la v#rsta de trei ani. „Materialul acesta reprezint` visul \mplinit al unui copil la trei ani, care \[i dorea
s` c#nte pe scen`. Visul meu s-a \mplinit, iar acum vreau
s`-i ajut [i pe al]i copii, talenta]i \n muzic`, s`-[i vad`
realizat visul lor cel mai arz`tor”, a declarat Loredana.


Un nou roman „James Bond" va fi scris la peste
40 de ani de la moartea lui Ian Fleming
Motenitorii lui Ian Fleming, creatorul personajului JAMES BOND, l-au însurcinat pe scriitorul Sebastian Faulks cu scrierea unui nou roman din seria
Agentului 007, cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la naterea celebrului
autor de romane de spionaj, informeazu telegraph.co.uk. Cartea pe care o va
scrie Faulks se numete „Devil May Care" i va fi publicatu pe 28 mai 2008.


Kylie Minogue i-a dublat veniturile,
de[i a lipsit de pe scena muzical`
Cânturea¡a australianu KYLIE MINOGUE a reuit su-i dubleze veniturile pe anul trecut, în ciuda faptului cu a lipsit
o perioadu de pe scena muzicalu interna¡ionalu din cauza
cancerului la sân, informeazu mirror.co.uk. Prin¡esa muzicii pop, în vârstu de 39 de ani, a câtigat, în anul financiar trecut, 4,5 milioane de lire sterline (6,64 de milioane
de euro), potrivit raportului financiar din perioada aprilie
2005 - martie 2006, emis de compania sa, Darenote.


Nae Caranfil, la festivalul de la Locarno
Cel mai recent film al lui NAE CARANFIL, „Restul e tucere", a fost selectat
în competi¡ia oficialu a celei de a 60-a edi¡ii a Festivalului de film de la
Locarno, desfuurat în perioada 1 - 11 august, informeazu variety.com. Pelicula este un proiect ambi¡ios inspirat din povestea realizatorilor primului
lungmetraj de la noi – „Independen¡a României", din 1911.
PUBLICITATE

PEOPLE

TALENT - Încântat de prima experien¼ cu condeiul, Mihaela Rdulescu
s-a hotrât s-¹i continue munca literar. Dup ce ¹i-a încercat norocul cu
actoria, regia de film ¹i muzica, multi-talentata vedet a decis c statutul
de scriitoare i se potrive¹te cum nu se
poate mai bine. Vedeta Antenei 1 s-a
gândit s treac la lucruri mai complexe dup ce a lansat, în luna mai,
cartea „Despre lucruri simple”. Noua
sa carte nu va mai fi o culegere de
texte, fragmente pe care vedeta le-a
publicat în revista „Elle”, ci un roman
în toat regula, cu personaje care vor
exprima gândurile ¹i tririle intime
ale autoarei.
Se pare c rolul de scriitoare al
prezentatoarei TV a fost destul de
convingtor pentru cei de la Editura Polirom. Întrucât prima sa carte a
fost un bestseller, prezentat la Bookfest 2007, în iunie, aceea¹i editur
se va ocupa de publicarea celei de-a
||||
doua „opere”.

Foto: Rompres
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Mihaela R`dulescu, la prima ei lansare de carte

Doctor Who, serial
de Cartea Recordurilor,
este difuzat de TVR 2
DIVERTISMENT - „Doctor Who”, cel mai longeviv serial S.F., ale crui filmri au durat 26
de ani, este difuzat, de
TVR 2, de luni pân vineri, de la ora 12.00.
Celebrul serial al
anilor ‘80 este o captivant epopee în care un
extraterestru ajunge pe
Pmânt, planet pentru
a crei salvare lupt din
rsputeri. Însumând 700
de episoade, „Doctor
Who” a devenit cel mai

lung serial S.F. din istoria
televiziunii, fiind înscris
în Cartea Recordurilor
(Guinness Book).
Dup mai mult de 15
ani de pauz, celebrul
doctor, cltor prin timp,
se întoarce cu o nou serie de întâmplri fantastice, la care iau parte actori
de prim mân.
În noile episoade
vor aprea chiar ¹i celebrit¼i, una dintre ele
fiind cântrea¼a australi||||
an Kylie Minogue.

PEOPLE
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Duete inedite la Festivalul Callatis
Cea de-a doua sear` a Festivalului Callatis, prezentat` de
Dan Negru [i Adelina Elisei, s-a bucurat de o serie de surprize
muzicale.
Evenimentul va continua, azi, cu
seara Radio Rom#nia Actualit`]i,
\n care vor evolua, printre al]ii,
Alexandra Ungureanu & Crush,
Loredana, Simplu [i Proconsul.
Cea de a IX-a edi]ie a Festivalului
Callatis se va \ncheia, duminic`,
cu o serie de concerte [i desemnarea c#[tig`toarei concursului Miss
Diaspora 2007. Din juriu va face
parte [i secretarul executiv al Partidului Democrat, Elena Udrea, care
s-a ar`tat \nc#ntat` de invita]ie.
Laura Dud`u ||||

Focul de artificii a fost una dintre atrac]iile serii
PUBLICITATE

Tori Amos
[ocheaz`
publicul
londonez

Foto: Rompres

Foto: Mediafax

Foto: Mediafax

EVENIMENT - Desf`[urat` sub tema
„Iubirile verii”, \n cea de a doua
sear` a Festivalului Callatis au
evoluat, pe scena din Portul Turistic Mangalia, Nicola, Jojo, Giulia,
Anda Adam, Akcent [i al]ii. Surpriza serii a fost, \ns`, duetul Paula
Seling - Anita de la 2 Unlimited,
care s-a bucurat de succes.
De asemenea, cele 23 de participante la concursul de frumuse]e
Miss Diaspora au defilat [i \n cea
de-a doua sear` a festivalului, spre
\nc#ntarea publicului.

Dan Negru a asistat-o pe Adelina Elisei, \n timp ce
aceasta trimitea probabil SMS-uri proasp`tului iubit

Apetisantele c#nt`re]e de la Trident au c#ntat
\mpreun` cu Irwin Doomes

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)
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

INSOLIT - Tori Amos le-a oferit admiratorilor o apari¼ie bizar pe
scen, zilele trecute, la Londra,
informeaz thisislondon.co.uk. Îmbrcat cu o elegant rochie alb ¹i
purtând o peruc blond, cântrea¼a aducea mai degrab cu Marilyn
Monroe decât cu cântrea¼a „hippy” cu care publicul era obi¹nuit.
Apari¼ia ¹ocant a vedetei a fost
compensat de vocea ei incontestabil. Tori Amos este a¹teptat cu
nerbdare ¹i în România. Mâine,
solista va sus¼ine un concert la Sala
Polivalent, începând cu ora 20.00.
Pre¼ul biletelor variaz între 80 ¹i
100 de lei. Tichetele sunt disponibile pe site-urile www.bilet.ro, www.
||||
bilete.ro, www.phoenix.ro.

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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Primul meci al Stelei, la Kanal D
TELEVIZ~RI - Ieri, Liga Profesionist`
de Fotbal, \mpreun` cu posturile de

televiziune care au dreptul de a transmite partidele din Liga I, au stabilit

ETAPA I
VINERI, 27 IULIE
18.00
20.30

ETAPA A II-A
VINERI, 3 AUGUST

FC Vaslui - UTA
Steaua - Ceahl`ul

Telesport
Kanal D

19.30
20.30

Na]ional TV
Antena 1

18.00
18.00
20.45

Dinamo
Na]ional TV
Pandurii
Telesport
Poli Ia[i
Kanal D
Urziceni se stabile[te luni

18.00
18.00
20.00
21.30

S^MB~T~, 28 IULIE
*18.30
20.45
*

Foto: Rompres

Gl. Buz`u
U. Cluj
Poli Tim.
Gl. Bistri]a

-

Ceahl`ul-Gl. Buz`u
Farul-Steaua

Telesport
Kanal D

S^MB~T~, 4 AUGUST

U. Craiova - Farul
Dacia Mioveni - Rapid
O]elul - CFR Cluj

DUMINIC~, 29 IULIE
18.00
18.00
20.30

programul televiz`rilor primelor dou`
||||
etape din sezonul 2007/2008.

Poli Ia[i-U. Craiova
UTA-Dacia Mioveni
Dinamo-FC Vaslui

Na]ional TV
Telesport
Antena 1

DUMINIC~, 5 AUGUST
Pandurii-O]elul
Urziceni-U. Cluj
Rapid-Gl. Bistri]a
CFR Cluj-Poli Tim.

Telesport
Telesport
Na]ional TV
Kanal D

* |n prima etap`, dac` O]elul nu se calific` mai departe \n Cupa UEFA Intertoto, meciul cu CFR Cluj, va fi la difuzat la
Na]ional TV. Dac` se calific` [i va juca \n Cupa UEFA Intertoto, pe 28 iulie, atunci Na]ional TV va transmite, s#mb`t`, de la
18.30, meciul U. Craiova - Farul.

Victorie la sprint pentru Hushovd

Andone: „Steaua
va trece de Zaglebie”

TURUL FRAN}EI Etapa a patra a „Marii Bucle”, desf`[urat`, ieri, \ntre
Villers-Cotterets [i Joigny (193 km), a fost c#[tigat`, la sprint, de norvegianul Thor Hushovd. Acesta se afl` pe locul doi \n clasamentul general, lider
r`m#n#nd Fabian Cancellara.

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

Streit: „Nu cred c` voi
evolua vreodat` pentru
Rom#nia”

Barcelona l-a luat
pe Gabriel Milito
ACORD FC Barcelona a anun¡at, ieri,
pe site-ul oficial, cu a ajuns la un
acord cu gruparea Real Zaragoza
pentru transferul fundaului argentinian Gabriel Milito. Potrivit sursei
citate, Milito va evolua în urmutoarele patru sezoane la FC Barcelona,
urmând su aibu o clauzu de reziliere
de 90 de milioane de euro. „Dupu
ce va încheia participarea la Copa
America, jucutorul se va deplasa la
Barcelona pentru vizita medicalu,
pentru a semna noul contract i
pentru a fi prezentat oficial “, a
anun]at site-ul oficial. Conform
presei spaniole, Barcelona a pl`tit,
pentru funda[ul argentinian, suma
de 17,5 milioane de euro.

Foto: Mediafax

Futsal cu Mateu], Orac,
Iovan [i Bumbescu

DEZAM~GIT Fotbalistul de origine
românu al lui Eintracht Frankfurt,
Albert Streit (foto), a declarat cu nu
va evolua vreodatu la na¡ionalu,
informeaz` NewsIn. „Nu cred cu voi
juca vreodatu pentru România. Timp
de doi ani am jucat foarte bine în
Germania, iar în ultimul sezon am
fost cel mai bun jucutor din Bundesliga pe postul meu (n.r. mijloca
stânga), dar se pare cu nu e de
ajuns pentru a fi convocat. Mi-am
pierdut speran¡a deoarece am vuzut
cu selec¡ionerul preferu su cheme
jucutori din campionate mai slabe,
cum ar fi Ucraina sau Rusia”, a spus
Streit.

Echipe rom#ne[ti
\n cupele europene
HANDBAL Echipele masculine Dinamo Bucureti i Steaua vor evolua în
turul secund al Cupei EHF, respectiv
al Cupei Cupelor, în timp ce UCM
Rei¡a, Uztel Ploieti i Universitatea Timioara în turul trei al Cupei
Challenge, conform programului
anun¡at, ieri, de forul european de
profil. Dinamo [i Steaua \[i vor afla

Tehnicianul lui CFR Cluj a ajuns
la aceast` concluzie, dup` ce
echipa sa a \nvins, ieri, cu 2-0,
viitorul adversar al Stelei \n Liga
Campionilor. Ambele goluri ale
clujenilor au fost marcate de
Didy.

DEMONSTRATIV Fotii interna¡ionali
Dorin Mateu¡, Costel Orac, Itefan
Iovan i Adrian Bumbescu vor juca,
azi, într-o partidu demonstrativu
pentru promovarea futsalului i a
fotbalului feminin în cadrul unei
ac¡iuni ce se va desfuura în Sala
Concordia din comuna Chiajna.
Partida, care va începe la ora 12.45,
va opune o echipu formatu din foti
jucutori care au activat în Liga I i
una a fotilor i actualilor arbitri
divizionari, condusu în teren de Dan
Petrescu, vicepreedintele Comisiei
Centrale a Arbitrilor.

Urziceniul \l ia
pe Iulian Apostol
|N}ELEGERE Responsabilii grupurii
Farul Constan¡a au ajuns la o în¡elegere pentru transferul mijlocaului
Iulian Apostol la Unirea Urziceni, însu
definitivarea acordului se va face
numai dacu antrenorul Dan Petrescu
va fi mul¡umit de jucutor. Potrivit
în¡elegerii dintre cele douu pur¡i,
Apostol a primit acceptul Farului de a
se preguti timp de cinci zile cu Unirea
Urziceni. Preedintele clubului Farul,
Gheorghe Bosânceanu, a men¡ionat
cu, în cazul în care Dan Petrescu se va
declara mul¡umit de jucutor, atunci
transferul va fi perfectat pentru suma
de 150.000 de euro.

Antrenorul clujenilor \l \ncurajeaz` pe fostul coleg de la na]ional`, Gic` Hagi

Gigi Becali zice c` a cheltuit
c#t toate rivalele la un loc
STEAUA Patronul echipei din Ghencea a declarat, ieri, c` a investit, \n
aceast` var`, mai mult dec#t Dinamo, Rapid [i CFR Cluj la un loc. „La
transferuri, am dat cât Dinamo, Rapid i CFR la un loc. Mai ales c` CFR a
luat mai mult împrumut. La titlu se vor bate pe locul 1 - Steaua, pe locul 2
- Dinamo, pe 3 - Rapid i pe 4 - CFR. Asta vvd eu la ora asta. Poli nu are pe
ce. Rapid n-a luat mul£i jucvtori, dar tot Rapid e, o sv vede£i. Ii Paskany
a bvgat bani, nu vreau sv-l jignesc, dar asta e pvrerea mea”, spune Gigi
Becali.

ADVERSAR - CFR Cluj a jucat, ieri, la
Kaprun, cu Zaglebie Lubin, echip`
pe care Steaua o va \nt#lni \n turul
doi preliminar al Ligii Campionilor.
Polonezii n-au ar`tat mare lucru \n
acest amical, pe care ardelenii l-au
c#[tigat cu 2-0 (1-0), ambele reu[ite
apar]in#ndu-i brazilianului Didy.
Spiona]i de Hagi din tribun`, polonezii, campioni en-titre \n ]ara lor,
au fost dep`[i]i u[or atunci c#nd
CFR-ul d`dea drumul la combina]ii
la firul ierbii, singurul lor atu, masivitatea, nepun#nd mari probleme
echipei lui Andone. La finalul meciului, mul]umit de jocul echipei sale,
Ioan Andone a declarat c` „Steaua
nu poate s` se \mpiedice de Zaglebie. E o echip` cu talie, dar at#t. E
adev`rat c` acum a fost doar un amical, dar [i noi am fost pu]in obosi]i. E
drept, p#n` la meciurile lor mai este
timp [i e vorba de o dubl` man[`,
\ns` cred c` Steaua va trece de Zaglebie”. Apoi, h#tru, a completat: „Dac`
l-ar avea pe Didy, sigur s-ar califica”.

Supliciu
pentru
Brazilia
COPA AMERICA - Echipa na¼ional a
Braziliei s-a calificat în finala Copei
America, dup ce a învins, ieri diminea]`, cu scorul de 7-6 (2-2, 2-1),
dup loviturile de departajare, reprezentativa Uruguayului, în semifinalele
competi¼iei. La finalul celor 90 de minute, scorul a fost egal, 2-2, brazilienii înscriind prin Maicon (‘13) ¹i Julio
Baptista (‘45+9), golurile uruguayenilor fiind reu¹ite de Forlan (‘45+4) ¹i
Abreu (‘70).
Brazilia va întâlni, duminic, în
finala Copei America, învingtoarea
semifinalei dintre selec¼ionatele Ar||||
gentinei ¹i Mexicului.

Foto: Mediafax

FOBIE Pilotul britanic de Formula 1,
Lewis Hamilton, a declarat cu se teme
de arahnide, subliniind însu cu nu
îi plac nici erpii, informeazu „The
Sun”. „Nu îmi plac erpii sau puianjenii. Dacu vud acum o tarantulu în
fa¡a mea, o iau la fugu”, a declarat
Hamilton. Pilotul echipei McLarenMercedes, în vârstu de 22 de ani,
liderul Campionatului Mondial de
Formula 1, sus¡ine, însu, cu nu se
teme su facu alte lucruri. „Nu m-am
temut niciodatu de provocuri. Încu
nu am surit cu parauta, dar la un
moment dat o voi face”, a afirmat
Hamilton.

adversarii pe 21 august, iar celelalte
trei, pe 8 octombrie. Campioana
României, HCM Constan¡a, va intra
în competi¡ie în primul tur preliminar al Ligii Campionilor, urmând a
juca dublu manu eliminatorie cu
forma¡ia belgianu KV Sasja HC.

Foto: Mediafax

Cui \i e fric`
de p`ianjeni?

Brazilienii exult` dup` ce au ob]inut calificarea

Ciprian Voiculescu ||||
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Renun]` la bani pentru Inter

Legia Var[ovia,
suspendat` de UEFA
SANC}IUNE Forul continental a
decis su suspende din cupele
europene, pentru douu sezoane,
forma¡ia Legia Varovia, ca urmare a incidentelor de la meciul
cu Vetra Vilnius, din Cupa UEFAIntertoto, a anun¡at, ieri, clubul
polonez, pe site-ul suu oficial.
UEFA a decis su suspende Legia
din cupele europene în sezonul
în curs, dar i pentru un alt an
din urmutorii cinci, în cazul în
care Legia se va califica. De asemenea, UEFA a atribuit, cu scorul
de 3-0, victoria echipei Vetra
Vilnius, dupu ce meciul a fost
suspendat, duminicu, la pauzu,
în timp ce Vetra conducea cu
scorul de 2-0.

Cristian Chivu ar fi dispus s`
renun]e la zece procente din
salariul stagional promis de
Internazionale Milano, pentru
ca forma]ia patronat` de
Moratti s` m`reasc` oferta
pentru Roma.

\nseamn` automat c#[tigarea tuturor
meciurilor: „Suporterii î¹i imagineaz, probabil, c doar sosirea mea va
schimba echipa ¹i o va face s câ¹tige
cu 10-0 primul su meci, iar acest lucru m îngrijoreaz. Nu sunt tipul de
juctor care dribleaz zece adversari
¹i marcheaz trei sau patru goluri pe
meci, tipul meu de joc este bazat pe
munc ¹i spirit colectiv”, a declarat
Beckham.

Real \l ia pe Saviola
Fostul club al englezului n-a stat
degeaba, madrilenii achizi]ion#ndu-l
pe argentinianul Javier Saviola (foto
dreapta). Sud-americanul va semna
un contract pentru patru sezoane, cu
un salariu de 2,5 milioane de euro pe
an, el urm#nd a fi prezentat oficial,
m#ine, \n cadrul unei conferin]e de
pres`.
{tefan B`lan ||||

Viorel Moldovan: „Nu mai cere]i m`rirea salariilor!”
Dani Coman vrea neap`rat
s` joace \n Spania

CONTRACT Atacantul danez al
echipei VfB Stuttgart, Jon Dahl
Tomasson, care a fost împrumutat, în ianuarie, la Villarreal,
a semnat un contract pe douu
sezoane cu gruparea spaniolu.
Tomasson a fost împrumutat,
în ianuarie, de clubul german
la Villarreal, care dorea su
suplineascu absen¡a atacantului turc Nihat Kahveci, victimu
a unei rupturi de ligamente la
genunchiul stâng. În a doua
parte a campionatului Spaniei,
Tomasson a disputat 11 meciuri i
a înscris patru goluri, contribuind la calificarea echipei sale în
Cupa UEFA. Villarreal a terminat pe locul 5 în campionatul
Spaniei.

Nout`]i la Sevilla

Foto: Mediafax

RAPID - Iure[ mare \n birourile oficialilor din
Giule[ti, care \ncearc` s`-l conving` pe Dani Coman
s` r`m#n` la echip`. Portarul a declarat recent c`
are o ofert` din Spania, pe care ar dori s` o onoreze,
dat fiind salariul oferit (aproape 500.000 de euro pe
sezon), dar Copos nu vrea s`-l lase.
Ini]ial, patronul spusese c` \i va prelungi contractul [i \i va mai da c#teva zeci de mii de euro la
salariu, dar, ieri, Viorel Moldovan a pus lucrurile la
punct: „Vreau ca lucrurile s fie clare. Ti Coman, ¹i
to¼i juctorii trebuie s în¼eleag faptul c sunt sub
contract. Ti nu putem s mrim sau s negociem salariile din jumtate în jumtate de an. Negociezi o
dat ¹i gata, dup aia î¼i vezi de contract. Pentru c,
pe de alt parte, se creeaz un precedent. De aceea,
to¼i trebuie s în¼eleag faptul c un contract semnat este semnat ¹i gata”, a spus Moldovan.
Cu toate c` spun c` nu-i dau drumul lui Coman,
rapidi[tii ar fi testat deja pista Timi[oara, de unde ar
vrea s`-l ia pe Marius Popa [i pe Mih`i]` Ple[an. |n
replic` la cele scrise de presa central`, Marian Iancu, patronul b`n`]enilor, i-a declarat netransferabili
||||
pe cei doi.

PRELUNGIRE Mijlocaul ceh Pavel
Nedved (foto) i-a prelungit,
miercuri, cu un sezon, contractul cu echipa Juventus Torino,
anun¡ând, în acelai timp, cu în
vara anului 2008 se va retrage
din activitate. Nedved, 35 de
ani, a primit o murire salarialu
de 600.000 de euro, urmând su
câtige aproximativ trei milioane
de euro în sezonul 2007-2008.
Nedved este al patrulea jucutor
care îi prelungete contractul
cu Juventus în aceastu varu,
dupu portarul Gianluigi Bu¬on,
atacantul David Trezeguet i
mijlocaul Mauro German Camoranesi.

Jon Dahl Tomasson,
la Villarreal

Foto: Mediafax

Foto: Mediafax

LA Galaxy \l prezint` m#ine pe Beckham

Continu` cu Juve

Foto: Mediafax

Foto: Mediafax

SACRIFICIU - Acum dou` s`pt`m#ni, Ioan Becali declara c`
funda[ul Romei va semna cu
forma]ia care \i va da un salariu
mai mare: „Dac` d` Real cinci
milioane, merge la Madrid. Dac`
ofer` Barcelona mai mult, merge
la Barcelona”. |ntre timp, datele
s-au schimbat, pe numele lui Chivu, Roma nemaiprimind dec#t o
ofert` de [ase milioane de euro, de
la Inter, club care, cu ceva timp \n
urm`, oferise 15 milioane plus un
juc`tor. Presa italian` sus]ine c`
fotbalistul le-ar fi transmis impresarilor s`i c` este dispus s` renun]e
la 500.000 de euro din cei 4,5 milioane de euro pe care Inter \i oferea
ca salariu stagional, tocmai pentru
ca societatea lui Moratti s` dea mai
mult Romei.
Presat, probabil, de interesul
din ce \n ce mai sc`zut din jurul
lui Chivu, Victor Becali s-a \nt#lnit,
asear`, cu administratorul delegat al Romei, Rosella Sensi, pentru a clarifica viitorul c`pitanului
na]ionalei Rom#niei.
Ciprian Voiculescu ||||

Chivu a fost scos la vânzare pe eBay de un fan dezamvgit, care îi invitv pe doritori „sv ia acasv un mercenar cu fundi£e“

VEDET~ - Mijloca¹ul David Beckham
(foto st#nga) va fi prezentat oficial,
m#ine, în calitate de juctor al echipei Los Angeles Galaxy, în cursul unei
conferin¼e de pres care va avea loc la
sediul clubului, informeaz AFP.
Sosirea mijloca¹ului englez, care
a semnat un contract a crui valoare
este de circa 250 de milioane de dolari, ar trebui s aduc credibilitate
fotbalului nord-american.
Beckham, 32 de ani, a prsit echipa Real Madrid dup ce a ajutat gruparea madrilen s ob¼in titlul de
campioan a Spaniei. „M sim¼eam
în stare s mai joc la Real Madrid,
cred c puteam continua trei sezoane
la cel mai înalt nivel, dar mi s-a spus
în ianuarie c nu mi se va prelungi
contractul, astfel c am decis s plec
la Los Angeles Galaxy”, a declarat
Beckham. Englezul a avertizat fanii din Los Angeles c` sosirea sa nu
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PE SCURT ||||||||||||||||||||||||||||||

TRANSFERURI Mijlocaul echipei
RC Lens, Seydou Keita, a semnat
un contract pe patru sezoane cu
FC Sevilla, a anun]at, mar]i, clubul andaluz. Keita este al doilea
jucutor al echipei FC Sevilla,
dupu portarul italian Morgan de
Sanctis, care a semnat tot pentru patru ani. „Sunt foarte fericit
de acest transfer deoarece este
o ocazie unicu pentru un jucutor
de vârsta mea (n.r. 30 de ani)
su evolueze la un club atât de
prestigios”, a declarat De Sanctis, care i-a reziliat contractul
cu Udinese, pentru a semna cu
echipa spaniol`.
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CONCERT &
PARTY

ROCK
Shamrock
Big Mamou
Splaiul Independen¼ei nr. 2B
Telefon: 0724.671.108

DJ
21.00

JAZZ

Clubul }`ranului
Str. Kiseleff nr. 3
20.30

KARAOKE

AKEELAH {I CUVINTELE
SUA, dram`, 2006
Regia: Doug Atchison
Cu: Laurence Fishburne, Angela Bassett
Premier`
Hollywood Multiplex
14.00, 16.30, 19.00
Movieplex
13.30, 18.00, 20.15, 22.30

PARTY
Crazy Night
Salsa 3
Str. Mihai Eminescu nr. 89
Telefon: 0723.531.841

ARTA VISELOR

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

Hollywood Multiplex
Cinema Studio

Stylish Sounds
Cu DJ Ruky
21.00

Muzic` de colec]ie
Pub 18
Splaiul Independen¼ei nr. 290
Telefon: 0722.441.586
21.00

Energy House Party
22.00

Blues, Rock & Jazz
The Blu'zz
Str. Gen. Ip`tescu nr. 4
Telefon: 0728.880.808

21.00

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

21.00

21.00

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

22.00

Women in space
Cu DJ Bogdan Nicolescu
Club A
Str. Blnari nr. 14
Telefon: 313.55.92

Hollywood Multiplex
Movieplex
Cityplex

15.45, 18.30
16.30, 19.00, 21.30

PREMONI}IA
SUA, ac]iune, 2007
Regia: Mennan Yapo
Cu: Sandra Bullock, Julian McMahon

Glendale Studio

Hollywood Multiplex
Movieplex

15.00, 18.00, 20.30

GREU DE UCIS 4

A{II DIN M^NEC~

13.30

21.30

Coproduc]ie, suspans, 2006
Regia: David Lynch
Cu: Laura Dern, Jeremy Irons,
Harry Dean Stanton
21.45

Cinema Europa

CALIFORNIA DREAMIN’
(NESF^R{IT)

Hollywood Multiplex
18.00, 21.00
Movieplex
13.15, 17.00
Cinema Scala
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Rom#nia, dram`, 2006
Regia: Tudor Giurgiu
Cu: Tudor Chiril`, Maria Popista[u
Cityplex

SUA, S.F., 2007
Regia: Lee Tamahori
Cu: Nicolas Cage, Julianne Moore,
Jessica Biel

22.15

SUA, r`zboi, 2006
Regia: Paul Verhoeven
Cu: Carice van Houten, Sebastian Koch
17.30, 22.30
13.00, 15.45, 20.45

MASCUL NECRU}~TOR
13.30

CEI PATRU FANTASTICI:
ASCENSIUNEA LUI SILVER
SURFER
SUA, S.F., 2007
Regia: Tim Story
Cu: Jessica Alba, Ioan Gru¬udd, Chris
Evans
Hollywood Multiplex
14.00, 18.15, 20.15
Movieplex
13.00, 15.00, 20.00, 22.00

SUA, dram`, 2006
Regi: Nick Cassavetes
Cu: Bruce Willis, Emile Hirsch, Justin
Timberlake
Hollywood Multiplex
Movieplex

21.45
13.00, 15.45, 18.30

MOARTEA DOMNULUI
L~Z~RESCU

15.15

TRANSFORMERS – R~ZBOIUL
LOR |N LUMEA NOASTR~

Premier`
Hollywood Multiplex 13.45, 16.45, 19.45, 22.45
Movieplex
13.15, 16.15, 19.15, 22.15
Cinema Patria
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Cityplex
14.15, 17.00, 19.45, 22.30
CinemaPro
15.15, 18.15

13.30
15.00

ZECE SEMNE RELE

15.00, 17.00, 19.30

TEATRU
Regia: Alexandru Dabija
Cu: Emilia Dobrin, Constantin
Drugunescu, Marius Damian
19.00

Expozi£ie de picturv
„Itinerare italiene“
De: Sorin Ilie
Institutul Italian de Cultur` „Vito Grasso”
Aleea Alexandru nr. 41
Telefon: 231.08.87
Ultima zi – 12 iulie

Test Point
Program:
Intrarea liber
Str. 11 iunie nr. 50
Ultima zi - 14 iulie

Cafeneaua Erotic` Twice

Telefon: 317.31.06
Ultima zi – 18 iulie

Expozi£ie de picturv
De: Adrian Stoenica
Cercul Militar Na¼ional
Galeria artelor
Bd. Regina Elisabeta nr. 20
Telefon: 313.86.80
Ultima zi - 19 iulie

EXPOZI}II

L-S: 11.00- 20.00

Expozi£ie de graficv i picturv
De: Ion Drugan i Petre Gheorghe
Galeria Orizont
Bd. Nicolae Blcescu nr. 23A
Telefon: 315.89.22
Ultima zi – 25 iulie

Expozi£ie de picturv
„Spleen & Ideal”
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

Veroniki Art
Intr. Murmurului nr. 2-4
Telefon: 232.98.44
Ultima zi - 15 iulie

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

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

Galeria Simeza
Bd. Magheru nr. 20
Telefon: 659.75.80
Ultima zi - 16 iulie

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

Expozi£ie de picturv i obiecte
din plexiglas
„Mesajele culorii. Perpetuum”
De: Mihaela Munteanu Rîmnic

VERNISAJ

Muzeul Na¼ional Cotroceni
Program:
Ma-D: 10.00-16.00
Bd. Geniului nr. 1

DEZBATERE
15.15

19.00

Expozi£ie de picturv
De: Elena Seserman

CAPRA SAU CINE E SYLVIA?

Teatrul Act
Telefon: 310.31.03

Terasa Twice
Str. Sfânta Vineri nr. 4
Telefon: 313.55.92

Expozi£ie de ceramicv, graficv,
instala£ii
De: Eugenia Pop
„Pragul“

SUA, thriller, 2006
Regia: Stephen Hopkins
Cu: Hilary Swank, David Morrissey,
Idris Elba
Cinema Festival

„Sexul vinde” – aventura mass-media
de la reprimare la obsesie
Invita]i: Bogdan Hrib [i Michael H`ulic`

Expozi£ie de afi e clubbing
În cadrul „Kiss 7 Festival Bucharest"

SUA, comedie, 2007
Regia: Steve Bendelack
Cu: Rowan Atkinson, Willem Dafoe

EVENIMENTE

Rom#nia, dram`, 2006
Regia: Cristi Puiu
Cu: Lumini]a Gheorghiu
Cityplex

Hollywood Multiplex

Hollywood Multiplex
Movieplex

LISTA NEAGR~

Hollywood Multiplex
Movieplex

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

VACAN}A LUI MR. BEAN

14.00, 16.00, 18.00, 20.00

LEG~TURI BOLN~VICIOASE

Rom#nia, dram`, 2007
Regia: Cristian Nemescu
Cu: Maria Dinulescu, R`zvan Vasilescu,
Armand Assante

Hollywood Multiplex 13.30, 15.30, 17.30, 19.30
Movieplex
14.45, 17.15, 19.30, 21.45

SUA, S.F., 2007
Regia: Michael Bay
Cu: Michael Clarke Duncan, Jon Voight

JURNALUL UNUI SCANDAL

13.00, 15.00, 17.00, 19.00

20.00

SHREK AL TREILEA

Astuzi, de la ora 20.30, la Green Hours 22 Jazz Café, fanii muzicii
jazz sunt invita¡i la un concert de zile mari aluturi de polonezii de
la Maciej Sikala Trio - Piotr Lemanczyk (contrabas), Maciej Sikala
(saxofon) i Tomasz Sowinski (percu¡ie). Maciej Sikala (foto) a
înfiin¡at în anul 1998 trioul care îi poartu numele. Albumul suu,
„The Sheep is Found”, a fost nominalizat în anul 2001 la prestigiosul Premiu „Fryderyk”, la categoria „Albumul jazz al anului”.
De asemenea, artisul a luat parte, în 2004, la turneul celebrului
saxofonist american Billy Harper.

SPIDER-MAN 3

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

Cinema Gloria

Cityplex

SUA, anima]ie, 2007
Regia: Raman Hui, Chris Miller
Voci: Cameron Diaz, Eddie Murphy,
Mike Myers

H^RTIA VA FI ALBASTR~

SUA, dram`, 2006
Regia: Richard Eyre
Cu: Cate Blanchett, Judi Dench

Jazz cu Maciej Sikala Trio

Rom#nia, dram`, 2005
Regia: Ruxandra Zenide
Cu: Doroteea Petre

Hollywood Multiplex 14.30, 17.15, 20.00, 22.45
Movieplex
14.15, 16.45, 19.15, 21.45
Cinema Corso
13.00, 15.30, 18.00, 20.30

Avanpremier`
Cinema E-Uranus

13.00, 15.15, 20.30
13.00, 17.00, 19.15

RYNA

SUA, ac]iune, 2007
Regia: Len Wiseman
Cu: Bruce Willis, Timothy Olyphant,
Je¬rey Wright

IMPERIUL MINKII

21.15
21.30
21.30

15.30, 18.45, 22.15
15.15, 18.30, 21.45
15.30, 18.45, 22.00

SUA, anima]ie, 2007
Regia: Steve Anderson
Voci: Angela Bassett, Jamie Isaac Conde

SUA, ac]iune, 2006
Regia: Joe Carnahan
Cu: Ben Aµeck, Andy Garcia, Ray Liotta

Hollywood Multiplex

Ministry Of Sound by DJ Arabu

Premier`
Hollywood Multiplex
Movieplex

Hollywood Multiplex

CAPCANA VIITORULUI

Ni[te g`l`gie cu Niku
B 52 The Club
Str. Popa Tatu nr. 4
Telefon: 311.65.86

A{A VREAU EU!
SUA, comedie, 2007
Regia: Michael Lehmann
Cu: Diane Keaton, Mandy Moore,
Piper Perabo

15.00, 17.15, 19.30, 21.45

SUA, ac]iune, 2007
Regia: Gore Verbinski
Cu: Johnny Depp, Orlando Bloom,
Marcel Iure[

Cityplex

16.00, 22.15
10.00, 12.00, 14.00,
16.00, 18.00, 20.00

Avanpremier`
Hollywood Multiplex
Movieplex
CinemaPro

Oldies Party

DOMNUL BROOKS

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

PIRA}II DIN CARAIBE:
LA CAP~TUL LUMII

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

Rom#nia, ac]iune, 2006
Regia: Radu Muntean
Cu: Paul Ipate, Adi C`r`uleanu

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

Got A Date Party

Cityplex
18.00

FAMILIA ROBINSON

Hollywood Multiplex 13.45, 16.30, 19.15, 22.00
Movieplex
14.15, 16.45, 19.30, 22.00

Cafeneaua Actorilor de Var`
Lacul Tineretului
Telefon: 0724.147.432

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

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

ONX Club
Splaiul Independen¼ei nr. 290
Telefon: 311.95.83

Oldies Club
Calea Mo¹ilor nr. 91
Telefon: 0723.666.551

20.00

ACUM SUNT 13

138 Downstairs By M.A.S.H
Calea Mo¹ilor nr. 138
Telefon: 0724.158.575

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

19.00

Kumm

Maciej Sikala Trio
Green Hours 22 Jazz Café
Calea Victoriei nr. 120
Telefon: 314.57.51

Amfiteatrul Mihai Eminescu
(Complexul Lia Manoliu)

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

Rom#nia, dram`, 2006
Regia: C`t`lin Mitulescu
Cu: Doroteea Petre, Timotei Duma
Cityplex

Sepultura

DJ Ahz
Baraka Lounge Party
Parcul Her`str`u
Telefon: 0729.167.627

21.00

CUM MI-AM PETRECUT
SF^R{ITUL LUMII

Joi, 12 iulie 2007

Fotografie [i pictur`
Retrospec]ie din ciclul „O alt` privire
asupra naturii”
Galeria C`minul Artei
Str. Biserica Enei nr. 16
Telefon: 314.18.18
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PROGRAM TV & DIVERTISMENT
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TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA

HBO

18.00 Justi]ie militar`

20.30 Dreptate p#n` la cap`t

13.45

20.30 R`fuiala

21.00

21.50

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 Martor orb (thriller, SUA)
16.00 Tânur i nelinitit (s, SUA)
17.00 Itirile PRO TV
17.45 Vie¡i furate (dramu, SUA)
18.50 Itirile sportive
19.00 Itirile PRO TV
20.30 Dreptate p#n` la cap`t (dram`,
SUA)
22.30 Itirile PRO TV
23.15 CSI: New York - Criminalitii (s,
SUA/Canada)
0.15 Eti în aer! (comedie, SUA)
2.10 Omul care aduce cartea (r)
2.15 Itirile PRO TV (r)

10.00 Ne vedem la... TVR! (r)
11.00 Poporu' zice!
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 Patrula de mediu
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. Slugu la doi stupâni
22.30 Serial Sibiu
22.45 Jurnalul TVR
23.20 Cesar i Rosalie (romantic,
Fran]a)
1.15 Justi¡ie militaru (s, Germania/SUA)

TVR 2

5.00 Vivere - A trui cu pasiune (s,
Italia)
6.00 În gura presei
7.00 Albinele ucigae (thriller, SUA)
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 Iubirea vie£ii mele (comedie,
SUA); Cu: Natasha Henstridge,
Michael Vartan, Jennifer
Bassey
16.00 Observator
17.00 9595 - Te înva¡u ce su faci!
19.00 Observator
20.30 Festivalul Callatis 2007
23.45 Callatis - Sentin¡a de la
miezul nop¡ii
2.00 Concurs interactiv
3.00 9595 - Te înva¡u ce su faci! (r)

HALLMARK

ACAS~

10.10 Plaja lui Muru¡u 12.00 Doctor Who
(s, Anglia) (r) 13.00 Spellbinder: Turâmul
Dragonului (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 Campionatul
de comedie 20.00 Arena Leilor 21.00
Ora de tiri 22.10 Necunoscutul 0.00
Colec¡ionarul de suflete (s, Canada) (r)
1.00 Oruelul nostru drag (s, SUA) (r)

Iubirea vie]ii mele

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)
14.30 Iubire ca în filme (s, România)
(r) 15.30 Ruzbunarea Victoriei (s, SUA/
Venezuela) 17.30 Povetiri adevurate
18.30 Betty cea urâtu (s, Columbia)
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) (r)

6.30 Colierul de smaralde (s,
Argentina)
7.30 Familia Serrano (s) (r)
9.00 Cenuureasa (s, Argentina)
10.15 O fatu intre buie¡i (comedie,
India)
12.15 Gaca (r)
13.30 Noru pentru mama
15.30 Comando România
16.00 Falcon Beach (s) (r)
17.00 Familia Serrano (s)
18.30 D-Itiri
19.15 Noru pentru mama
20.30 Rvfuiala (thriller, SUA); Cu:
Harvey Keitel, Stephen Dorff
22.30 Prin¡esa vampirilor (horror,
SUA/Germania); Cu: Kristanna
Loken, Michael Madsen
0.15 Playboy (s)
1.00 O fatu \ntre buie¡i (comedie,
India) (r)
3.00 Rufuiala (thriller, SUA) (r)

SPORT.RO

9.00 Culutorie spre centrul Pumântului
(fantastic, SUA) 11.00 Fiicele lui McLeod
(s, Australia) 12.00 Jane Doe: moartea
unui magnat (poli¡ist, SUA) 14.00 Amy
(s, SUA) 15.00 Povestea lui Camille
Picou (dramu, SUA) 17.00 Fiicele lui
McLeod (s, Australia) 18.00 Amy (s,
SUA) 19.00 Lungul drum al dragostei
(western, SUA) 21.00 Atingerea ruului
(s, SUA) 23.00 Pasiunea lui Ayn Rand
(dramu, SUA) 1.00 Atingerea ruului (s,
SUA) 3.00 Lumi diferite (s, SUA)

9.00 Itirile Sport.ro 9.05 Fotbal. Copa
America: Uruguay - Brazilia (r) 11.00
Itirile Sport.ro 12.05 Rugby Tri Nations:
Australia - Africa De Sud (r) 14.00
Itirile Sport.ro 16.00 Fotbal amical:
CFR Cluj - Zaglebie Lubin 18.00 Itirile
Sport.ro 19.30 Fotbal amical: Dinamo
- Motherwell 21.30 Itirile Sport.ro
22.00 Box Profesionist: „Noaptea
Campionilor" 23.00 Wrestling Smack
0.00 Itirile Sport.ro 1.00 Sexy Sport
Clips

O vreau pe mama \napoi!

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 Dragoste i moarte (dramu, SUA)
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)
3.30 Trusni¡i în NATO (s) (r)
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Charlie [i fabrica de
ciocolat`

4.10 Probleme de familie (dramu,
SUA)
6.00 Complotul doctorului Fu
Manchu (comedie, SUA/Anglia)
7.40 Cinema, cinema, cinema (s)
9.45 Charlie i fabrica de ciocolatu
(aventur`, SUA)
11.40 Spanglish (comedie, SUA)
13.50 Ini¡el Paradis (comedie,
Olanda)
15.20 Dumnezeu e gelos (dramu,
Anglia)
16.55 Maria (dram`, coproduc]ie)
18.25 Albert cel gras (comedie, SUA)
20.00 Casanova (s, Anglia)
21.50 Charlie i fabrica de ciocolatv
(aventur`, SUA)
23.45 Studio 60 (s, SUA)
1.15 Spanglish (comedie, SUA)
3.25 Kung Fu la grumadu (ac¡iunecomedie, China/Hong Kong)

PRO CINEMA

MTV

11.00 Walker, poli¡ist texan (s, SUA) (r)
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 Entertainment News (r)
15.30 Nuscut DJ (s, SUA) 16.00 Echipa de
rezerve (comedie, SUA) 18.00 Walker,
poli¡ist texan (s, SUA) 19.00 Terapie
intensivu (s, SUA) 20.00 Entertainment
News 20.20 Ruleta destinului (s, SUA)
21.30 Nuscut DJ (s, SUA) 22.00 Thelma
i Louise (dramu, SUA) 0.45 Pre¡ul
libertu¡ii (s, SUA/Canada)

6.00 MTV Wake Up 9.00 Sunrise
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! 0.00 MTV
Urban 1.00 Making The Movie 1.30
After Hours

HOROSCOP |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| SUDOKU ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERBEC

21 MARTIE - 20 APRILIE

Dau sfaturi în¡elepte i reuesc su
readucu pe linia de plutire rela¡ia
cu partenerul de cuplu. Au impresia
cu cei din jur au mai mult noroc decât ei i se consideru dezavantaja¡i,
dei sunt „angaja¡i” sentimental.
S –V B –V N –V

TAUR

21 APRILIE - 20 MAI

Pot apurea mici conflicte între
mame i copii. Prietenii le sunt pe
neateptate nerecunoscutori. Nativii refuzu su se relaxeze i îi impun vehement punctul de vedere,
mai ales în fa¡a partenerului.
S –W B –W N –W

GEMENI

21 MAI - 20 IUNIE

Diminea¡u, amânu venirea unor
musafiri i este posibil su plece din
localitate pentru a evita întâlniri
cu persoanele care le displac total.
Vor munci pânu noaptea târziu i
se vor certa cu persoana iubitu.
S –V B –V N –V

RAC

21 IUNIE - 22 IULIE

Nu mai au ochi decât pentru partenerul de cuplu. Fac orice pentru
ca acesta su se simtu bine, mai
ales dacu au de gând s`-i refuze
din nou cererea de a pleca împreunu în concediu.
S –W B –QN – W
PUBLICITATE

LEU

FECIOAR~ 23 AUGUST - 22 SEPTEMBRIE
Au mult de lucru i vor încerca su
suplineascu lipsa de timp prin
multe cadouri costisitoare. Sunt
tandri cu partenerul de cuplu i
fac eforturi de a-i satisface toate
plucerile.
S –W B –W N – W

BALAN}~ 23 SEPTEMBRIE - 22 OCTOMBRIE
Ingenioi, descoperu atât mijloace prin care le pot mul¡umi celor
dragi, cât i posibilitu¡i de a-i pedepsi pe cei care nu le respectu în
mod repetat dorin¡ele. Vor su facu
surprize, dar nu toate sunt reuite!
S –WB –V N – W

SCORPION 23 OCTOMBRIE - 21 NOIEMBRIE
Iau asupra lor finalizarea tuturor
activitu¡ilor partenerului de cuplu i plunuiesc culutorii prin care
su reînvie fiorul iubirii. Pot trui
aventuri care le aduc iubire.
S –QB –V N – Q

S~GET~TOR 22 NOIEMBRIE - 21 DECEMBRIE
Sunt visutori, melancolici i nu se
mai în¡eleg deloc cu acei colegi
care îi tachineazu continuu, din
simpatie. Pentru unii nativi, culutoriile sunt contramandate pe
neateptate.
S –V B –W N –V

CAPRICORN

Rezolvarea rebusului din num`rul
trecut

SURS~ PROGRAME TV:

22 DECEMBRIE - 19 IANUARIE

Face¡i multe excese i ave¡i un grad
ridicat de agresivitate în rela¡iile cu
cei din anturaj. Pierderile de acte
sunt la ordinea zilei. Oricât de multu aten¡ie a¡i primi, considera¡i cu
al¡ii sunt cu mult mai norocoi.
S –Q B –QN – W

V~RS~TOR

20 IANUARIE - 18 FEBRUARIE

Sunte¡i îndrugostit de meseria pe
care o face¡i ori de func¡ia pe care
o exercita¡i. Vu exprima¡i cu greutate sentimentele i considera¡i cu
ar trebui ca partenerul de cuplu su
vu apere mucar de bârfe.
S –Q B –QN – W

PE{TI

19 FEBRUARIE - 20 MARTIE

Orice ar face partenerul de cuplu,
sunte¡i nemul¡umit i imediat relua¡i activitatea respectivu pentru a
o finaliza dupu propriul plac. Refuza¡i gândul de a deveni purinte.
S –W B –WN – W

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

BUIMACEALA-INS-VALVOIOACHESE-IS-G-OARE-PAFREDUS-COLI-ARII-OHM-L-FETARE-GD-I-RUPESTRU-CLARAOIER-ETUI-UNCII

0200

23 IULIE - 22 AUGUST

Vor exclude chiar toate culutoriile
pentru a fi aproape de persoana
iubitu. Existu unele pericole, la
vremea prânzului, pentru nativele
însurcinate. Nu au timp su accepte
nici un fel de vizite.
S –V B –V N –V



Fiul: „E adev`rat, t`ticule,
c`, \n unele p`r]i ale Africii,
b`rbatul nu \[i cunoa[te so]ia

dec#t dup` c`s`torie?”
Tat`l: „La fel se \nt#mpl` \n
toate ]`rile!”
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C#nd un t#n`r proasp`t \nsurat are o figur` fericit` se [tie
de ce.
C#nd un b`rbat \nsurat de
10 ani are o figur` fericit`, te
\ntrebi de ce.

2

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.

Rubric` realizat` de Tina Rizea

BANCURI ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Un b`rbat intr` \ntr-o libr`rie
[i spune: „A[ dori cartea cu
titlul «Superioritatea b`rbatului fa]` de femeie»”.
V#nz`toarea: „Utopie [i S.F.uri la etajul 1, v` rog.”
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