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Turnul Ei  el din Paris se afl ` 
pe lista celor 21 de finaliste 

Ne despart 50 de 
ani de Occident?
Americanii cred c` vom atinge standardele occidentale \ntr-o jum`tate de secol

Un studiu f`cut de 
Universitatea din California 
arat` c` Rom#nia are nevoie de 
45-50 de ani pentru a atinge 

standardele occidentale. Vestea 
i-a \mp`r]it pe bucure[teni. „E 
posibil s` atingem standardele 
mult mai t#rziu”, ne-a declarat 

actri]a Ioana Flora, \n timp ce 
Irina Alexandru, student` la de-
sign, spune: „Nu va dura 45 de 
ani, ci mult mai pu]in”. Pag. 4

ULTIMA OR~ ... 22:00 ... Cristi Chivu ar putea r`m#ne la Roma, sus]ine directorul sportiv Daniele Prade...

PEOPLE

Trandafirul de 
la Moldova al 
lui Chivu
„Compact” v-o 
prezint` pe 
Adelina Elisei, 
noua iubit` 
a c`pitanului 
na]ionalei de fotbal

Pag. 11

INTERNA}IONAL

M#ine afl `m noile minuni ale lumii
70 de milioane de oameni au votat pentru desemnarea acestora Pag. 5

PEOPLE

NA}IONAL

SPORT

NIGHT FEVER

Muzic` bun` la 
Arenele Romane
M#ine sear`, celebrul tandem 
Deep Dish va pune muzic` \n 
Bucure[ti Pag. 10

Prima victorie 
pentru Steaua
„Ro[-alba[trii” au ob]inut ieri 
primul succes al verii, 2-0 cu 
lituanienii de la FK Vilnius Pag. 8

Taxi deschide 
concertul lui Plant
Evenimentul, parte a campaniei 
„Live Earth”, va avea loc, dumi-
nic`, la Romexpo Pag. 11

Turul 
Fran]ei o 
ia din loc
M#ine \ncepe cea 

mai spectaculoas` 
[i mai important` 

curs` ciclist`, 
afl at` la cea de 

a 94-a edi]ie

Pag. 9

Din cauza unor probleme teh-
nice survenite \n tipografie, 
„Compact” apare \n alt for-
mat dec#t cel cu care v-a]i 
obi[nuit. Ne cerem scuze 
pentru aceste inconveniente, 
care afecteaz` temporar 
ziarul nostru.
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FII FOTOREPORTER |N CAPITAL~ |||||||||||||||||||||||||||
Fiecare dintre noi vede Bucure tiul în felul s u.

Al t u cum arat ?
A tept m fotografiile tale pe adresa: 
foto@compact.info.ro
Voteaz  fotografia preferat`!

Trafic reluat pe 
1 Decembrie 1918
REABILITARE  Prim ria Capitalei 
a deschis ieri trafi cul rutier pe 
Bd. 1 Decembrie 1918 (tronso-
nul Bd. Th. Pallady - Bd. Liviu 
Rebreanu). Pân  pe data de 15
iulie se vor încheia i lucr -
rile de reabilitare a liniei de 
tramvai, dat  de la care se va 
relua i circula ia tramvaielor. 
Lucr`rile de reabilitare s-au 
terminat mai devreme cu [apte 
luni, ca urmare a faptului c
s-a lucrat intens în lunile de 
iarn .

„Fun for Kids” 
continu  \n Parcul 
Al. I. Cuza
DISTRAC}IE  M#ine, în Parcul Al. 
I. Cuza, i duminic , în Parcul 
Bazilescu, între orele 11.00 [i 
13.00, prim ria sectorului 1
v  invit  s fi i din nou copii, 
al turi de cei mici. Manifesta-
rea face parte din programul 
„Fun for Kids”, care a \nceput 
în data de 23 iulie în Parcul 
Kisele i va continua pân  în 
data de 3 septembrie, în 24 de 
locuri de joac .

Spitalul de 
oftalmologie, 
invadat
INCIDENTE  Zeci de persoane au 
ajuns, ieri, la Spitalul Clinic de 
Urgen e Oftalmologice din ca-
pital , cu corpi str ini în ochi, 
din cauza vântului puternic, 
a declarat, pentru Mediafax, 

Monica Pop, managerul unit ii
sanitare. „Atragem aten ia
tuturor celor care circul  pe 
jos s  poarte ochelari sau s
închid  ochii atunci când sunt 
surprin i de o rafal  puternic
de vânt”, a ad ugat medicul. 
Nu au fost înregistrate cazuri 
grave, dar protec ia ochilor 
este obligatorie în zilele cu 
vânt puternic. 

Modific`ri de trasee
SCHIMB~RI RATB modifi c` 
traseele c#torva linii de trans-
port \n comun. S#mb`t` [i 
duminic` linia 66 de troleibuze 
se suspend`, iar liniile 79 [i 
86 de troleibuze vor func]iona 
pe traseu modifi cat. |ntre 
orele 9.00 [i 18.00, linia 32
de tramvaie va func]iona 
pe traseu modifi cat. Pentru 
preluarea c`l`torilor, duminic`, 
\ntre orele 8.00 [i 19.00, se 
\nfi in]eaz` linia navet` 632.

Copaci rup i de vânt 
PROBLEME  |n urma vijeliilor de 
asear`, \n Capital , mai mul i
copaci au fost rup]i. Cel mai 
afectat a fost cartierul Militari, 
unde echipele ADP din sectorul 
6 au fost nevoite s  intervin
cu drujbe i tractoare pentru 
a elibera zonele în care au 
c zut copacii. Pe strada Vintil
Mih ilescu, din cauza crengilor 
doborâte de vânt, o ma in  a 
fost u or avariat . În zona Gri-
vi a, mai multe crengi au c zut
peste o ma in , iar în Giule ti
vijelia a doborât un plop înalt 
de 12 metri. 
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Înc  un premiu, la concursul 
„E[ti mai cool cu un scuter“
NOROC - Alexandru B`loeanu este 
cel de al patrulea câ tig tor al 
concursului „E ti mai cool cu un 
scuter!”, organizat de „Compact”. 
Tân rul este din Bucure ti, are 18 
ani i a venit, ieri, la redac ia noas-
tr , pentru a intra în posesia pre-
miului, imediat dup  ce a ie it de 
la ultima prob  a examenului de 
bacalaureat. Emo ionat i fericit, 

ne-a spus c  este primul concurs 
pe care îl câ tig i c  va folosi cu 
pl cere scuterul. Generos de fel, 
Alexandru va împ r i „pl cerea” 
de a conduce cu sora lui mai mic ,
la care ine foarte mult. Este un tâ-
n r ambi ios, decis s  urmeze, în 
paralel, cursurile a dou  facult i: 
medicin i de calculatoare. Noi îi 
ur m s  aib  succes. D.L. ||||

Cinci finali ti, la competi]ia 
de design industrial

|ntrecere pentru 
Stradivarius
ART~  Pe 7 septembrie va avea 
loc, la sala Studio a Filarmoni-
cii „George Enescu”, un concurs 
organizat de Ministerul Culturii i
Cultelor, pentru încredin area spre 
folosin  a viorii Stradivarius Elder 
1702. Ministrul Adrian Iorgulescu 
a declarat, ieri, c  acest concurs 
urmeaz  s  reintroduc  vioara în 
circuitul artistic. Instrumentul este 
un bun de patrimoniu, clasifi cat 
în categoria tezaur i se supu-
ne regimului legal de protejare 
a patrimoniului. Concursul este 
deschis violoni tilor cu vârsta cu-
prins  între 25 de ani i 35 de ani. 
„Stradivariusul este precum un cec 
în alb acordat instrumentistului”, 
a spus ministrul. A.D. ||||

PREMII - Cei cinci designeri ro-
mâni care vor participa cu lucr ri 
la cea de-a asea edi ie a compe-
ti iei europene „Premiul Henkel 
CEE pentru Art ” au fost ale i ieri, 
în urma unei preselec ii locale. 

Ei sunt: Robert Marin (31 de 
ani), Gabriel Lungu (24 de ani), 
Sebastian Mihai Dragu (23 de 
ani), Antonio Meze (24 de ani) 
i Diana-Larisa Ro ianu (19 ani). 

Lucr rile lor vor intra în compe-
ti ia dedicat rilor din Europa 
Central i de Est. Juriul român 
a decis c  lucrarea cea mai bun
înscris  la preselec ie a fost „Cold 

Hand Luke”, a lui Robert Martin. 
Ca parte a premiului, Robert va 
participa în aceast  var  la un 
prestigios workshop de design, 
„How to cook a chair?”, ce va fi
sus inut de CuldeSac, un grup 
de designeri spanioli nonconfor-
mi ti. 

Concursul european de la 
Viena se va desf ura în sep-
tembrie. Marele premiu al com-
peti iei este în valoare de 7.000 
de euro [i include organizarea 
unei expozi]ii personale pentru 
c#[tig`torul competi]iei, \n ]ara sa 
natal`. D.L. ||||

PLANTE  - Primarul general al 
Bucure[tiului, Adriean Videanu, 
se g#nde[te s  ini ieze un proiect 
de hot râre al Consiliului Gene-
ral prin care s  preia spa iile verzi 
aferente arterelor pe care le are în 
administrare. 

Spa iile verzi ale Bucure[tiului 
apar in, în propor ie de 92%, pri-
m riilor de sector. Administra ia 
Lacuri, Parcuri i Agrement (AL-
PAB), afl at` \n subordinea PMB, 

se preg`te[te s` investeasc` \n par-
curile ora[ului. Speciali[tii ALPAB 
vor prezenta s`pt`m#na viitoare 
speciile de pomi care se vor planta 
\n ora[. Prim ria Capitalei are în 
între inere, prin ALPAB, parcurile 
Her str u, Ci migiu, Carol, Ti-
neretului, Circului i Crânga i i
spa iile verzi din Pia a Unirii, Pia a
Universit ii. Prim`ria lui Videanu 
s-a apucat deja de treab` pe spa]iile 
verzi ale sectoarelor. Consiliul Ge-

neral a aprobat o hot râre prin 
care fi nan eaz  plantarea, prin 
grija ALPAB, a 200.000 de arbori 
pe spa iile verzi din administrarea 
prim riilor de sector. 

Municipalitatea va amenaja 
spa ii verzi \n Ghencea i pe malul 
Lacului B neasa. Împreun  cu Pri-
m ria Sectorului 6, PMB a ini]iat 
trei proiecte de amenajare peisa-
gistic , în cartierele Militari, Crân-
ga i i Drumul Taberei.  A.D. ||||

Prim`ria Capitalei se apuc` de gr`din`rit

„Ap AerFoc”, un festival 
de teatru în aer liber

Trupa Strange Fruit va sus]ine, la Bucure[ti, dou` spectacole inedite

SPECTACOLE - Evenimentul, or-
ganizat de Institutul Cultural 
Român (ICR), aduce în Româ-
nia patru nume de marc  din 
domeniu: Strange Fruit (din 
Australia), Teatro Ka (din Por-
tugalia), Ilotopie (din Fran a) i
Tuig (din Olanda). ICR î i pro-

pune ca, prin acest festival, s
prezinte publicului bucure tean 
o form  special  de art , pu in
explorat  în România, un gen 
de spectacol ingenios i pluriva-
lent, care combin  diferite lim-
baje artistice, de la dans i circ 
la muzic i teatru. 

Trupele invitate vor prezen-
ta mont ri de excep ie, cu im-
pact imediat asupra spectato-
rului, promit organizatorii. 

Festivalul va fi  deschis de 
Strange Fruit, pe 14 i 15 iulie, 
dup  care vor urca pe scen
Teatro Ka, pe 21 i 22 iulie, i
Ilotopie, pe 28 i 29 iulie. Fina-
lul apar ine trupei Tuig, care va 
face show pe 4 i 5 august.

 Dana Lascu ||||

Timp de patru weekenduri consecutive, la Bu cure ti, în 
Parcul Tineretului, se va desf`[ura Festivalul de teatru în 
aer liber „Ap AerFoc”. 

Graf-urile – art  în pericol de dezintegrare Text [i foto: Virgiliu Guri]a
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Avertizare 
meteorologic`
SECTORUL 3 Primarul Liviu 
Negoi  i-a avertizat pe 
locuitorii din sectorul 3 s
in  seama de avertiz rile 

meteo pentru zilele care 
urmeaz , anun ate cu vânt 
i rafale de ploaie, [i s - i

parcheze autoturismele în 
parc ri amenajate, s  evite 
apropierea de copacii foarte 
înal i sau a antierelor de 
construc ii. |n cazul apari]iei 
unor probleme, locuitorii 
sectorului pot suna la nume-
rele de telefon: 9854, 9640
sau 346.33.34.

Ajutoare sociale 
pentru 114 familii
SECTORUL 3 Direc ia Gene-
ral  de Asisten  Social
a acordat în luna iunie a 
acestui an, ajutoare sociale 
pentru 114 familii i persoane 
singure. Pentru a benefi cia 
de ajutor social, locuitorii 
sectorului 3 se pot adresa 
zilnic Direc iei Generale de 
Asisten  Social  din bd. 1
Decembrie nr. 12-14, între 
orele 9.00-16.30, camera 9.

Sprijin pentru 
persoanele 
defavorizate 
SECTORUL 6  |n luna iunie, 
345 de familii defavoriza-
te au fost sprijinite prin 
intermediul Serviciului Ajutor 
Social din cadrul Direc]iei 
Generale de Asisten]` 
Social`, \n vederea ob]inerii 
aloca]iilor complementare [i 
monoparentale. Persoanele 
defavorizate pot depune ce-
reri pentru acordarea acestor 
tipuri de suport material la 
sediul Serviciului Ajutor So-
cial din str. Drumul S`rii nr. 
2. Mai multe informa]ii pot fi
afl ate acces#nd site-ul 
www.asistentasociala6.ro.

Copiii arti[ti 
merg \n excursii
SECTORUL 6 Direc]ia Gene-
ral` de Asisten]` Social` a 
organizat, ieri, o excursie 
la Sinaia pentru micu]ii 
arti[ti, c#[tig`tori ai premiu-
lui special \n cadrul Festiva-
lului de Teatru „La Teatrale 
cu Matale". C#[tig`torii 
premiului special, benefi ciari 
ai primei excursii, sunt copii 
ocroti]i \n cadrul Funda]iei 
Parada.
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ADMITERE 2007
SPECIALIZ RI:

 Contabilitate i informatic  de gestiune
 Finan e i b nci
 Administrarea afacerilor
 Marketing
 Administra ie public

Durata studiilor este de 3 ani.

PROGRAME DE MASTER:
Auditul intern al institu iilor publice
Contabilitate interna ional i audit fi nanciar (extern)
Administra ie public i integrare european
Riscuri bancare
Asigur ri i reasigur ri

Durata studiilor este de 3 semestre.

AVANTAJE:
Po i câ tiga burse de studii în str in tate
Stagii de practic  în b nci, 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

PUBLICITATE

Integreaz -te în Europa prin
UNIVERSITATEA „ATHENAEUM”

Acreditat  prin legea nr.135/2005

Aeroportul 
B neasa va avea 
un nou terminal
CONSTRUC}IE -  Pân  la sfâr itul 
anului, Aeroportul Interna ional 
„Aurel Vlaicu” B neasa va avea 
un nou terminal pentru sosiri. 
Conducerea aeroportului s-a 
g#ndit s` fac` fa]` cererii tot mai 
mari de zboruri low-cost. 

Potrivit agen iei Associated 
Press, care îl citeaz  pe tefan 
Mladin, directorul aeroportu-
lui, construc ia terminalului va 
începe la sfâr itul acestei luni i
se va încheia în decembrie. Con-
struirea terminalului nu va afec-
ta trafi cul de pe B neasa, a mai 
precizat Mladin, care a ad ugat 
c  se a teapt  o cre tere a num -
rului de curse interne efectuate 
de companiile low-cost.   A.D. ||||

Pan  de curent \n Iancului
INTERVEN}IE O nou` pan` de curent a afectat o zon` a capitalei. 
Un tran sformator s-a defectat, miercuri sear`, din cauza c ldurii 
i suprasolicit rii, în cartierul Iancului. Oamenii au stat f r  curent 

electric aproape 10 ore. Transformatorul a fost reparat spre diminea-
, în jurul orei 3.00. Oamenii care locuiesc \n zon` spun c  aceasta 

este a treia pan  de curent din ultimele dou  s pt mâni. Lucr torii 
de la Electrica, care s-au deplasat pentru interven]ie, au constatat 
c` transformatorul s-a defectat din cauza temperaturilor ridicate. 
Afecta i de întrerupere au fost nu numai oamenii din apartamente, 
ci i lucr torii comerciali. A.D. ||||

T riceanu, nemul umit
de gunoaiele din capital
AMENIN ARE - Premierul C lin Popescu-T riceanu i-a amenin at, ieri, 
cu demiterea, pe responsabilii din administra ia public i pe cei ai 
G rzii de Mediu, dac  nu iau m suri pentru asigurarea cur eniei în 
spa iile publice. „Trecând prin comuna Glina, am v zut o groap  de 
gunoi improvizat  în lungul drumului. A a ceva nu se poate. Bucu-
re tiul nu poate s  arate ca o lad  de gunoi. Dac  în felul acesta în e-
leg s - i fac  treaba primari, Poli ie, Jandarmerie i Gard  de Mediu, 
atunci prefer s -i destitui pe to i”, a declarat T riceanu. D.L. ||||

Party aniversar cu B`sescu
Agen ia care a organizat 
campania electoral  a 
pre edintelui Traian B sescu 
în 2004, GMP, a împlinit, 
miercuri, apte ani de 
activitate. Evenimentul 
a fost marcat festiv, cu o 
petrecere într-un cunoscut 
club bucure tean, la care 
a venit i pre edintele 
României.

FESTIV - La petrecerea din clubul 
„La Fratelli” au participat peste 
400 de persoane, printre care i
Traian B sescu, Adriean Videa-
nu, Lucian Mândru , Gabriela 
Vrânceanu Firea, Victor Do bre 
i Tudor Giurgiu. Pre edintele 

B sescu a sosit în club, în jurul 
orei 21.30, dup  ce participase la 
recep ia de la re edin a ambasa-
dorului SUA la Bucure ti, i a stat 
la aceea i mas  cu primarul capi-
talei, Adriean Videanu, cu care a 
discutat aproape întreaga sear .

B sescu va lucra cu GMP 
i în 2009

Felix T taru, directorul gene-
ral al GMP, l-a invitat pe B sescu 
pe scen , dup  proiec ia unui fi l-
mule  înregistrat în 2004. 

Traian B sescu a felicitat 
echipa pentru succesul de la 
Cannes i i-a adus aminte cum 
a început colaborarea lor. „Am 
f cut împreun  patru campanii. 
Sigur c  ceilal i candida i, în pri-
ma campanie, aveau o expunere 
foarte mare în Bucure ti. A fost o 
investi ie de încredere reciproc
între mine i GMP”, a povestit 
B sescu. El va colabora în 2009 
tot cu GMP. „A i inovat pe pielea 
mea i mie mi-a pl cut asta. Cred 
c  vom tr i împreun i în 2009, 
pentru c  mai avem un r zboi de 

câ tigat“, a declarat B sescu. 
GMP este prima reprezen-

tant  a României care a reu it 
s  câ tige la cel mai important 

festival de publicitate din lume, 
organizat la Cannes Lions, un 
premiu pentru crea ie. Agen ia 
independent i-a adjudecat pre-

miul „Bronz Lion Press” pentru 
campania de print „Biletul”, rea-
lizat  pentru Carpalat.

Dana Lascu ||||

Felix T`taru (GMP) [i pre[edintele Traian B`sescu, la petrecerea din clubul Fratelli

Ioana M`noiu (GMP PR), Adriean Videanu [i fiul lui {tirista Gabriela Vr#nceanu-Firea [i Radu Preda 
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„Big Brother”, 
în cabinetele 
medicilor
PROGRAM La Ia i, medicii de 
familie vor fi  supraveghea i
de camere web, prin inter-
mediul laptopurilor pe care 
le vor primi de la Guvern, 
în cadrul programului de 
evaluare a st rii de s n tate 
a popula iei. Potrivit pre e-
dintelui Casei de Asigur ri de 
S n tate Ia i, Iulian erban, 
fi ecare medic va fi  obligat s
ata eze o camer  web la cal-
culator i „s - i fac  treaba 
în a a fel încât s  apar  în 
cadru tot timpul". 

Marea s-a retras 
20 de metri

FENOMEN Marea agitat
de furtun  s-a retras, ieri, 
cu 20 de metri, din cauza 
v#ntului puternic, anun]` 
Mediafax. Cei care au f cut 
impruden a s  ias  în larg 
cu diverse ambarca iuni au 
cerut ajutorul poli iei de 
frontier . Furtuni puternice 
au afectat, \n ultimele dou` 
zile, Rom#nia. 

Vioara lui Enescu, 
2 milioane de euro
EVALUARE Vioara Guarni-
eri, la care a cântat George 
Enescu, a fost evaluat  la 
suma de dou  milioane de 
euro de expertul Cezar Marin, 
Muzeul „George Enescu" 
inten ionând s  solicite 
aceast  sum  de la Banca 
Na ional  a României, pen-
tru a asigura instrumentul. 
Ministrul culturii i cultelor, 
Adrian Iorgulescu, a anun at, 
ieri, c` va organiza un con-
curs pentru cedarea viorii 
Guarnieri.

Traficul cu Serbia, 
crescut 
STATISTIC~ Trafi cul de 
c l tori la grani a cu Serbia 
a crescut, în ultimele 24 de 
ore, cu circa cinci la sut ,
în compara ie cu trafi cul 
înregistrat în urm  cu o 
s pt mân , a declarat, ieri, 
pentru Mediafax, Viorel Ale-
xe, purt`torul de cuvânt al 
Direc iei Poli iei de Frontier
Timi oara. 

Gala Tân rului 
Actor HOP 2007
CONCURS Cea de a X-a edi ie 
a Galei Tân rului Actor HOP, 
care se va desf ura între 1
i 4 septembrie, la Man-

galia, a selectat în concurs 
patru echipe de actori ce vor 
prezenta câte un spectacol la 
sec iunea „Grup” i 13 actori 
la sec iunea „Individual”, 
informeaz  Mediafax. Gala 
Tân rului Actor are ca scop 
promovarea i lansarea 
tinerilor absolven i din înv -

mântul superior artistic de 
stat i particular.
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Bacalaureat cu fi uici în toalete
INSPIRA}IE Fi uici, culegeri cu rezolv rile subiectelor, cursuri i alte 
surse de inspira ie au fost g site, de inspectorii colari bucure teni, 
în toaletele liceelor, informeaz` Realitatea TV. „Am g sit destule 
materiale informative în grupurile sanitare, fi uici, culegeri de re-
zolv ri", a precizat Cristian Alexandrescu, [eful Inspectoratului colar 
Bucure ti. S pt mâna trecut  au fost g site materiale informative 
chiar în s lile de examen, ceea ce a dus la schimbarea pre edin ilor 
comisiilor de bacalaureat. ||||

Michael Bolton vrea 
s` viziteze Castelul Bran

Taloane de analize 
trimise f`r` adres`

Mai avem 50 de ani p#n` 
la standardele occidentale
Dac` Silviu Brucan declara, 
\n 1990, c` avem nevoie de 
20 de ani pentru a \nv`]a 
democra]ia, \n 2007, un 
studiu american relev` 
faptul c`, pentru a deveni 
occidentali, mai avem 
nevoie de circa 50 de ani.  

STUDIU - România mai are ne-
voie de 45-50 de ani pentru a 
atinge standardele occidentale, 
conform unui studiu efectuat 
de Universitatea din California 
(UCLA), citat de „Budapest Bu-
siness Journal”, în edi ia electro-
nic .

Bulgaria st` mai r`u, conform 
aceluia[i studiu. Ea mai are ne-
voie de 100 de ani pentru a avea 
parte de o via]` occidental`. La 
cealalt  extrem  se afl  Slove-
nia, care mai are nevoie doar 
de cinci ani pentru a se alinia 
standardelor din vestul Europei. 
Conform cercet rii UCLA, Unga-
ria i Cehia se afl  la o distan

de 30-35 de ani i, respectiv, 25 
de ani de atingere a standardelor 
occidentale. 

Studiul dezv luie, de aseme-
nea, c  UE a alocat statelor din 

centrul i estul Europei fonduri 
în valoare de 240 de miliarde de 
dolari, începând cu anul 1989. În 
prezent, productivitatea Ungari-
ei este de 60% din media înre-

gistrat  la nivelul UE. În anii '90, 
salariile din aceste state erau de 
doar apte procente din cele pl -
tite în Germania i Austria (Vie-
na, foto), în prezent crescând la 
20%. În vechile state comunita-
re, 50% dintre angaja i lucreaz
în întreprinderi mici i mijlocii, 
în timp ce în Ungaria rata este de 
20% i de zece procente în cele-
lalte state din regiune, conform 
studiului UCLA.

Profe]ia lui Brucan, 
nerealist`

Regretatul analist Silviu Bru-
can a reu[it s` contrarieze soci-
etatea rom#neasc`, \n ianuarie 
1990, cu urm`toarea declara]ie: 
„Pentru a deprinde democra]ia, 
rom#nii vor avea nevoie de 20 de 
ani”. |n 2007, cercet`torii ameri-
cani dau dreptate celor care au 
afi rmat, de-a lungul timpului, 
c` profe]ia lui Brucan a fost prea 
optimist`. Mihaela R`ileanu, 

 Dana Lascu ||||

Ne mai desparte jum`tate de secol de civiliza]ia occidental`

Irina Alexandru, 
22 de ani, student` 

Eu 
cred c

vom atinge 
standardele 
în mai pu ini 
ani. Mai 
avem multe 
de f cut. 
Avem nevoie 
de infrastruc-
tur , de un 
sistem de 
s n tate viabil, de legi care s
fie bine f cute i respectate. Dar 
eu cred c  nu va dura 45
de ani, ci mult mai pu in

Ioana Flora, 
32 de ani, actri

E po-
sibil 

s  atingem 
standardele 
mult mai 
târziu. Oa-
meni care 
s-au 
obi nuit 
s  rezolve 
problemele 
altfel decât 
pe c ile nor male, cei care au 
f cut averi în mod discutabil, 
paga, minciuna - de asta 

e foarte greu s  scapi

CE CRED BUCURE{TENII ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Claudia Elena Chiril i Alexandra Melniciuc, 
eleve în clasa a XII-a

Credem c
s-au îm-

bun t it multe 
lucruri în Ro-
mânia. În pri-
mul rând tr im 
ca europenii, 
chiar dac  \n  
momentul de 
fa]` exist` un 
decalaj între 
pre uri i sala-
rii. Dar s-au schimbat multe în bine. Suntem liberi! Chiar dac  mai sunt 
multe de f cut, cu drumurile, cu transportul, cu educa ia i s n tatea. 
Dar o s  ajungem i noi la standardele occidentale. Nu tim în câ i
ani dar, în orice caz, mai repede de 45-50 de ani 

ORGANIZARE - Primele taloane 
pentru analizele gratuite au ajuns 
la ofi ciile po tale, dar multe din-
tre ele nu pot fi  distribuite, pentru 
c` nu au trecute pe plic decât nu-
mele destinatarilor, nu i adresa, 
iar factorii po tali nu tiu unde s
distribuie taloanele, informeaz` 
Realitatea TV. 

Reprezentan ii Casei Na iona-
le a Asigur rilor de S n tate vor 
retrage taloanele care nu au adre-
s i le vor trimite la retip rire. 

Între timp, celelalte taloane 
pe care a fost trecut  adresa au 
fost trimise c tre destinatari. În 
cursul zilei de ieri, taloanele au 
ajuns i la persoanele, n scute în 
luna iulie, care locuiesc în jude e-
le Dolj, Ilfov i Prahova. Progra-

mul de evaluare a st rii de s n -
tate a românilor se desf`[oar` în 
condi iile în care, la fi ecare zece 
minute, un român moare din ca-
uza afec iunilor cardiovasculare, 
arat  datele Societ ii Române de 
Cardiologie. Cifrele plaseaz ara 
noastr  pe primul loc în Europa. 

De asemenea, medicii atrag 
aten ia c , în ultimii ani, num -
rul celor care se îmboln vesc de 
diabet a crescut. Speciali tii atrag 
aten ia c  decesele apar tot mai 
des la vârste sub 45 de ani. 

Hipertensiunea arterial  este 
cea mai frecvent  boal  cardio-
vas cular , afectând 25% din po-
pula ia României i aproximativ 
un miliard de persoane la nivel 
mondial.   ||||

CONCERT - Cânt re ul american 
Michael Bolton sose[te, ast`zi, la 
Bra ov, unde va sus]ine, m#ine, un 
concert, informeaz` Mediafax. |n 
programul s u este inclus  o vizit
la Castelul Bran. 

Bolton i-a dorit s  vad  caste-
lul de la prima sa vizit  în Româ-
nia, în 2005, acest lucru nefi ind 
atunci posibil din cauza timpului 
liber limitat. De asemenea, Bolton 
dore[te s  m nânce preparate cu 

specifi c românesc, potrivit organi-
zatorilor. Concertul pe care Bolton 
\l va sus]ine la Bra[ov va fi  deschis 
cu un recital sus inut de Paula 
Seling. 

Bolton a vândut, \n cariera sa 
de p#n` acum, peste 52 de mili-
oane de albume în întreaga lume, 
a primit 20 de discuri de platin
doar în Anglia, a câ tigat zeci de 
premii, dintre care dou  Grammy, 
pentru „Cel mai bun solist”.  ||||
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Singurul 
submarin, 
la licita]ie
KIEV Ministerul ucrainean 
al ap r rii inten ioneaz  s
scoat  la licita ie singurul sub-
marin pe care îl de ine dup
destr marea fostei Uniuni 
Sovietice. Submarinul „Zapori-
jia” este, în prezent, sta ionat 
la malul M rii Negre, nefiind 
niciodat` folosit dup  ce a fost 
transferat Ucrainei indepen-
dente. Ministerul Ap r rii a 
confirmat planurile de vânzare 
a submarinului, dar a refuzat 
s` comunice pre]ul de v#nzare 
al acestuia. ||||
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George W. Bush, creierul 
atentatelor de la 11 septembrie?
PARIS Christine Boutin, actualul ministru francez al locuin elor, 
declara, într-un interviu acordat în noiembrie 2006, pe c#nd era 
doar simpl` aliat` a lui Nicolas Sarkozy \n cursa preziden]ial`, c
exist` posibilitatea ca atentatele de la 11 septembrie 2001 s  fi fost 
organizate de însu i George W. Bush, relateaz  „Liberation”. „Cred 
asta, cu atât mai mult cu cât site-urile care prezint  aceast  ipotez
sunt i cele mai frecventate. Iar eu, care sunt sensibilizat  de noile 
tehnici de informare i comunicare, cred c  aceast  exprimare a 
maselor i a popula iei nu poate fi lipsit  de o valoare de adev r”, 
declara, \n urm` cu mai pu]in de un an, Boutin. ||||

Evadare din Turnul Londrei

MAREA BRITANIE O mare de turi[ti privea \ngrozit`, dar [i amuzat`, 
pe alocuri, cum, \n urm` cu dou` zile, un personaj ciudat, costumat 
conform etichetei secolului al XII-lea, \ncerca s` evadeze din Turnul 
Londrei. Ulterior s-a afl at [i identitatea b`rbatului care, folosindu-se 
doar de ni[te sfori, \ncerca s` recreeze evadarea primului \ncarcerat al 
vestitului Turn Alb, cum i se mai spunea Turnului Londrei. Cel care a 
\ncercat s` intre \n pielea episcopului Ranulf Flambard, \ntemni]at \n 
Turnul Londrei \n urm` cu aproximativ 900 de ani, este Mark Gri  in. 
Doar c` acesta nu a fost nevoit s` \mbete g`rzile, pentru a evada. ||||

Prin] indian, 
homosexual
NEW DELHI - Prin ul indian 
Singh Gohil a recunoscut c  este 
homosexual, devenind astfel pri-
mul membru al unei familii regale 
indiene care î i recunoa te orienta-
rea sexual`. Singh Gohil, renegat 
de mam`, este fi ul unui maharajah 
care face parte dintr-o dinastie ve-
che de peste 600 de ani. Timp de 
mai mult de un an, prin]ul a fost 
c`s`torit, dup` voin]a familiei sale, 
perioad` pe care o regret` cel mai 
mult. La sfatul prietenului s`u, 
Ashok Row Kavi, un fost reporter, 
primul indian care a recunoscut c
este homosexual, în 1986, prin]ul 
[i-a f`cut public  orientarea se-
xual . Homosexualitatea este \n 
afara legii în India i poate fi  pedep-
si t  chiar [i cu \nchisoarea pe 
via]`. ||||

Kim Jong-il a sl`bit 
[i a renun]at la fumat
PHENIAN - O serie de fotografi i 
publicate, ieri, în dou  cotidiene 
sud-coreene îl înf i eaz  pe li-
derul nord-coreean Kim Jong-il 
(foto) mai slab, în compara ie cu 
imaginile realizate în urm  cu un 
an. Starea actual  de s n tate a 
liderului nord-coreean este con-
siderat  secret de stat. Surse din 
cadrul serviciilor de informa ii
au declarat c  liderul nord-core-
ean, cunoscut ca fi ind gurmand, 
a încercat s  adopte un stil de 
via  mai s n tos, în ultimii ani, 
fi ind posibil s fi  renun at i la 
fumat. ||||

M#ine vor fi desemnate 
noile minuni ale lumii

Statuia lui Iisus, domin#nd ora[ul brazilian Rio de Janeiro

Lista cu cele 21 de propuneri
1. Piramidele din Giza, Egipt
2. Acropole din Atena, Grecia
3. Ora ul maya  Chichen-Itza, Mexic
4. Colosseum din Roma, Italia
5. Turnul Ei  el, Fran]a
6. Marele Zid Chinezesc
7. Ruinele inca e de la Machu Picchu, Peru
8. Ora ul Petra, Iordania
9. Statuile din Insula Pa telui
10. Stonehenge, Marea Britanie
11. Mausoleul Taj Mahal, India
12. Templele de la Angkor, Cambodgia
13. Palatul Alhambra din Granada, Spania
14. Biserica Sfânta Sofia din Istanbul, Turcia
15. Templul Kiyomizu, Japonia 
16. Pia a Ro ie din Kremlin, Rusia 
17. Castelul Neuschwanstein, Germania
18. Statuia Libert ii din New York, SUA
19. Statuia lui Iisus din Rio de Janeiro, Brazilia
20. Opera din Sydney, Australia
21. Ora ul vechi Timbuktu, Mali

PORTUGALIA - Cele [apte mi-
nuni ale lumii moderne vor fi
desemnate m#ine, la Lisabona, 
\n cadrul unei ceremonii televi-
zate, dup  un vot controversat 
pe internet i prin telefon, care 
a mobilizat aproximativ 70 de 
milioane de persoane. Cele 21 
de fi naliste au fost anun ate în 
ianuarie 2006, din 77 de situri 
culturale alese de un juriu for-
mat din arhitec i prestigio i i
Federico Mayor, fostul director 
general al UNESCO.

Campania pentru desemna-
rea celor apte noi minuni ale 
lumii a fost ini iat  de regizo-
rul elve ian Bernard Weber. 
Dintre actualele [apte minuni 
ale lumii, singurele care parti-
cip` \n competi]ie sunt Pirami-
dele din Egipt.

Anca Petrache ||||
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USD |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||EURO |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2,29 LEI3,13 LEI

ALTE CURSURI |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 lir` sterlin` 4,62 LEI
100 forin]i maghiari 1,27 LEI
1 leu moldovenesc 0,18 LEI

1 franc elve]ian 1,89 LEI
1 dolar canadian 2,17 LEI
1 gram de aur 48,44 LEI
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PE SCURT |||||||||||||||||||||
O singur` ofert` 
pentru Automobile 
Craiova
INTERES  Constructorul ame-
rican Ford a depus, ieri, la 
Autoritatea pentru Valorifi ca-
rea Activelor Statului, singura 
ofert fi nal  pentru cump -
rarea companiei Automobile 
Craiova, pân  la termenul 
limit , care a expirat la ora 
16.00. Firmele care se mai 
ar`taser` interesate, General 
Motors i fi rma ruseasc  JSC 
Russian Machines, nu au 
depus oferte fi nale.

iPhone vine la noi 
\n al doilea val

ZVONURI  Presa str`in` 
vehiculeaz` un nou nume 
de operator telefonic care 
s` aduc` iPhone \n Europa. 
Dac` zilele trecute era vorba 
de Vodafone, „Washington 
Post” citeaz` surse care 
spun c` primul operator ce 
va distribui produsul Apple 
este O2, de]inut de Telefoni-
ca. Alte „guri rele” spun c` 
iPhone va fi  disponibil, p#n` 
\n toamn`, doar \n trei ]`ri 
europene: Marea Britanie, 
Fran]a [i Germania, iar \n 
restul statelor va ajunge \n 
2008.

Mega Image 
\n Giule[ti
INAUGURARE  Mega Image, 
parte a grupului belgian 
Delhaize, va deschide azi 
cel de al 20-lea magazin 
al re elei în România, în 
zona Giule ti din Bucure ti. 
Investi]ia pentru noua 
unitate se ridic` la circa 
750.000 euro. De asemenea, 
compania inten]ioneaz` ca, 
p#n` la sf#r[itul anului, s
inaugureze alte patru super-
marketuri în capital .

Ratingul capitalei, 
BB plus
REZULTAT  Agen ia de 
evaluare fi nanciar
Standard&Poor’s (S&P) a 
confi rmat, ieri, ratingul 
Bucure tiului pentru datoriile 
pe termen lung la nivelul 
„BB plus”, cu perspectiv
stabil , ca urmare a cre terii 
economice rapide. Cre terea 
treptat  a veniturilor buge-
tare, fondurile UE i sprijinul 
acordat de stat, vor permite 
stabilizarea datoriilor ora-
ului, a spus analistul S&P, 

Felix Ejgel. 

Planuri
la Germanos
INVESTI}II  Re eaua de 
magazine de telefoane i
accesorii Germanos va dep i
200 de unit i la sf#r[itul 
acestui an, fa]` de cele 150
de unit`]i c#t num`r` \n 
prezent, potrivit directorul 
general al Germanos Telecom 
Romania, Dimitris Blatsios. 
Pia a telefoanelor din Româ-
nia a ajuns la patru milioane 
de unit i. 

Vineri, 6 iulie 2007www.compact.info.ro

 BANCA DAE RATA  RATA  COMISIOANE ASIGUR~RI GRAD MAXIM 
   DOB^NZII LUNAR~   DE |NDATORARE
1. Banca Rom#neasc` -  4,68% 4,50% 456,02 CHF 1% acordare*  via]` - nu se solicit`  35%
 Credit pentru cas`  fix` 1 an   locuin]` - gratuit`
2. Banca Rom#neasc` -  5,74% 5,50% 511,01 CHF 1% acordare* via]` - nu se solicit`  35%
 Credit pentru cas`   variabil`    locuin]` - gratuit`
3. Bancpost - Credit 6,22% 4,85% 564,92 CHF 0,10% administrare  via]` - nu se solicit`  35%
 ipotecar  fix` 1 an  (la sold) locuin]` - obligatorie
4. Piraeus Bank –  7,39% 6,50% 595,86 CHF 2,0% acordare* 0,03%  via]` - gratuit`  35%
 CASAcum  variabil`  administrare lunar`  locuin]` - gratuit`
     (% din valoarea ini]ial` 
     credit acordat)
5. Bancpost - Credit  7,98% 6,50% 658,86 CHF 0,10% administrare  via]` - nu se solicit`  35%
 ipotecar cu dob#nd` variabil`  variabil`  (la sold) locuin]` - obligatorie

Credite ipotecare pentru achizi]ie imobil: moneda – franci elve]ieni (CHF); valoarea creditului – 90.000 de franci elve]ieni; perioada – 30 de ani. 
*o dat` la \nceput - procent din valoarea ini]ial` Surs`: www.finzoom.ro

TOP 5 CREDITE IPOTECARE |N FRANCI ELVE}IENI |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Loganul MCV merge pe GPL
Loganul Break va fi 
disponibil pe pia]`, luna 
aceasta, [i cu instala]ie de 
alimentare cu gaz petrolier 
lichefiat (GPL), a anun]at 
compania Automobile 
Dacia. Primul automobil 
din gama Logan dotat` cu 
un astfel de sistem a fost 
versiunea berlin`. 

LANSARE - |ncurajat` de cere-
rea mare [i de scumpirea ben-
zinei, compania Automobile 
Dacia, parte a grupului francez 
Renault, va \ncepe din 15 iulie 
comercializarea modelului Lo-
gan MCV cu instala]ie de gaz 
lichefi at, un combustibil care va 
scoate din buzunarele [oferilor 
mai pu]ini bani dec#t benzina [i 
motorina. 

Prima versiune de Logan, 
„\ncercat” cu GPL a fost ber-
lina, care a primit, \n prima 
lun` de comercializare, 400 de 
comenzi, dup` spusele directo-
rului comercial pentru Dacia, 
Jacques Daniel, citat de Me-
diafax. Pentru berlina pe GPL 
produc]ia zilnic` se ridic` la 30 
de unit`]i. 

Pre]ul sc`zut al gazului li-
chefi at este datorat faptului c` 
acest tip de combustibil nu este 
accizat, spre deosebire de ben-
zin` sau de motorin`. De aceea, 

GPL-ul este comercializat la 
aproximativ jum`tate din pre]ul 
combustibililor tradi]ionali. 

Pentru a umple rezervoare-
le, [oferii ma[inilor cu instala]ie 
de GPL au la dispozi]ie peste 
25.000 de sta]ii de alimentare, 
dintre care 1.000 \n Rom#nia. 
Pe toate [oselele lumii, ruleaz` 
circa zece milioane de ma[ini 
alimentate cu gaz lichefi at, iar 
\n ]ara noastr` se afl ` aproape 
150.000 de automobile de acest 
fel. 

|n planurile de extindere 
a gamei de motoriz`ri care 
echipeaz` modelul Logan se 
num`r` un nou motor diesel 

de 1,5 litri care genereaz` 85 
de cai putere, fa]` de cei 65, c#t 
scoate versiunea actual`. 

Otilia Cristea ||||

Cardurile BRD nu vor func]iona 
duminic` noaptea
|NTRERUPERE Posesorii de carduri BRD - Groupe Société Générale 
nu le vor putea utiliza pentru a pl`ti la comercian]i sau pentru a 
retrage numerar \n noaptea de duminic` spre luni, nici \n ]ar`, nici 
\n str`in`tate. Institu]ia de credit a anun]at c`, \n aceea noapte, 
\ntrerupe func]ionarea re]elei de bancomate [i POS-uri pentru exe-
cutarea unor lucr`ri de mentenen]`. Sistemul de carduri va fi  oprit 
de duminic`, de la ora 23.00, p#n` luni, la ora 8.00 diminea]a. ||||

Eurom`suri pentru haine
PROPUNERE - Toate ]`rile mem-
bre ale Uniunii Europene vor 
avea metode de m`surare stan-
dard pentru etichetele produse-
lor de \mbr`c`minte pentru fe-
mei. Comitetul european pentru 
standardizare dore te ca hainele 
s fi e etichetate în concordan
cu m surile reale ale femeilor. 

Astfel, cump`r`toarele vor g`si 
\n magazine bluze, rochii [i fuste 
cu m`suri exacte ale taliei, [oldu-
rilor sau \n`l]imii. 

Astfel, vor putea fi  evitate con-
fuziile create la shoppingul peste 
grani]e, c#nd m`sura 14 din Ma-
rea Britanie este 40 \n Fran]a [i 
42 \n Italia. ||||

CUMP~R~TURI - Zilele trecute a 
avut loc inaugurarea unui maga-
zin \n care clien]ii pot achizi]iona 
produsele pe care le v`d la televi-
zor, \n spoturile de teleshopping. 

Astfel, cei care prefer` s` se 
ridice de pe canapea pentru a 
proba personal produsele, [i nu 
s` tasteze „numerele afi [ate pe 
ecran”, pot merge la magazinul 
Top Shop Obor, situat \n zona 
Bucur Obor – Calea Mo[ilor, care 
a fost luat cu asalt de bucure[teni 
\n ziua deschiderii. 

Vizitatorii care nu s-au decis ce 
s` aleag` sunt consilia]i de perso-
nalul magazinului \n privin]a 
produselor.    ||||

Teleshoppingul 
a ajuns \n magazine

Modelul ieftin al Renault, 
f`cut de Dacia?
POSIBILITATE Automobilul ieftin al produc`torului Renault ar 
putea fi dezvoltat de subsidiara companiei franceze, Automo-
bile Dacia, a declarat, ieri, Jacques Daniel, directorul comercial 
pentru Dacia. „Autoturismul poate fi f cut atât de Renault, cât i
de Dacia, îns  Dacia are know-how pentru pia a autoturismelor 
economice i trebuie s  folosim acest know-how”, a spus acesta. 

De luna aceasta, Loganul Break va avea [i instala]ie de gaz
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Rafael Nadal 
continu  cursa

TENIS Dup  victoria în fa a
lui Soderling din aispreze-
cimi, meci care a durat patru 
zile, spaniolul a f cut din nou 
senza ie la Wimbledon. Ieri, 
în optimi, Nadal l-a învins pe 
rusul Mihail Iujnâi dup  ce 
a revenit de la 0-2 la seturi. 
Spaniolul s-a impus cu scorul 
de 4-6, 3-6, 6-1, 6-2, 6-2 i îl 
va întâlni în sferturi pe cehul 
Tomas Berdych.

Brazilia, în sferturi 
la Copa America
CALIFICARE Reprezentativa 
Braziliei s-a califi cat, miercuri, 
în sferturile de fi nal  ale Copa 
America, dup  ce a învins, 
cu scorul de 1-0, selec iona-
ta Ecuadorului prin golul lui 
Robinho. Selec ionata “carioca” 
a terminat pe locul doi, cu 
ase puncte, într-o grup  din 

care s-au mai califi cat Mexic 
(7 puncte) i Chile (4 puncte). 
Ultimele dou  au terminat, tot 
miercuri, la egalitate, scor 0-0.

Tevez, spre 
Manchester
TRATATIVE Potrivit agen iei de 
pres  „Sportinglife”, Manches-
ter United este foarte aproape 
de a-l transfera pe atacantul 
argentinian al echipei West 
Ham United, Carlos Tevez. 
Argentinianul, care este prezent 
la Copa America, ar putea 
semna s pt mâna viitoare un 
contract cu clubul englez, pre ul 
fi ind de aproximativ 20 de 
milioane de lire sterline.

Scandal în Formula 1
SPIONAJ Înainte de etapa de 
duminic  a Marelui Premiu de 

la Silverstone, Formula 1 se 
afl  într-un imens scandal. Doi 
angaja i de la Ferrari i McLaren 
sînt implica i într-o afacere de 
spionaj industrial. Scandalul 
a început luna trecut , când 
Ferrari a f cut o pl#ngere la 
Tribunalul din Modena împo-
triva propriului angajat, Nigel 
Stepney, ef al Departamentului 
de dezvoltare a performan ei.
Acesta este b nuit c  a sabotat 
ma inile echipei la Monaco, în 
rezervoarele acestora fi ind g sit 
un misterios praf alb, dar i
c  a v#ndut piese i informa ii 
importante ale Ferrari c tre alte 
echipe.   

Zicu vrea dou  titluri 
cu Dinamo
DORIN Atacantul Ianis Zicu 
a declarat, ieri, c  va pleca 
de la gruparea Dinamo doar 
atunci când echipa din tefan 
cel Mare va aduna 20 de titluri 
de campioan . „Am venit cu 
sufl etul la Dinamo. Nu se pune 
problema s  p r sesc echipa, 
dac  nu ne califi c m în grupe. 
Am un contract ferm, pe 4 ani, 
i voi pleca de la Dinamo doar 

când voi avea dou  stelu e
în piept. Sper ca în doi ani s
avem 20 de titluri”, a declarat 
Zicu. Dinamo are în palmares, 
pân  în prezent, 18 titluri de 
campioan , fi ecare stelu  de 
pe sigla clubului reprezentând 
10 campionate câ tigate. 

Dinamo Kiev a 
umilit-o pe FC Vaslui

ÎNFRÂNGERE Echipa antrenat
de Dorinel Munteanu, FC Vaslui, 
a pierdut cu scorul de 6-0 în-
tâlnirea amical  cu campioana 
Ucrainei, Dinamo Kiev. Meciul 
a avut loc în Austria, unde cele 
dou  echipe fac preg tirea de 
var . Printre marcatorii Kievu lui 
s-a num rat Tiberiu Ghioane, 
românul reu ind s  deschi-
d  scorul în minutul 40. „Am 
primit o adev rat  lec ie de 
fotbal. Diferen a de valoare i-
a spus cuvântul”, a declarat, la 
fi nalul partidei, Munteanu.   

Ora ul Soci va fi gazda JO de iarn  din 2014
DECIZIE Delega ia Rusiei s`rb`tore[te, dup  ce ora ul Soci a fost de-
semnat, ieri, în Guatemala, s  organizeze Jocurile Olimpice de iarn
din 2014. Sta iunea balnear  caucazian  a c#[tigat, cu patru voturi 
\n plus, fa]` de ora ul sud-coreean Pyeongchang, \n turul doi al 
alegerilor, la care au luat parte 100 de membri ai CIO. Al treilea can-
didat, ora ul austriac Salzburg, a fost eliminat din primul tur. 
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Prima victorie pentru Hagi
STEAUA - Dup  dou  înfrângeri, 
1-2, cu Apoel Nicosia, i 2-3, cu 
SV Ried, Steaua a reu it, asear ,
prima victorie sub comanda lui 
Gheorghe Hagi (foto). Adversar
a fost echipa lituanian  FC Vilnius, 
pe care ro -alba trii au învins-o cu 
scorul de 2-0, prin golurile mar-
cate de Dic i Neaga, în al treilea 
amical din cantonamentul de la 
Kaprun. 

Fa  de ultima partid , „regele” 
a f cut câteva schimb ri în primul 

unsprezece. Pe fl ancul stâng au 
ap rut Ne u i Croitoru, cei doi 
fi ind i la originea golului marcat 
de Dic  în minutul 9 (sc ri  din 7 
metri). În echip  a revenit R doi, 
c pitanul Stelei f când cuplu de 
mijloca i centrali cu Bo tin , aces-
ta din urm fi ind v zut de Hagi 
drept noul coordonator al echipei. 
De i a intrat dup  pauz , Adrian 
Neaga a f cut din nou un meci 
bun, evolu ia sa fi ind încununat
cu golul din minutul 74.  ||||

Stoican, din nou „câine”
TRANSFER - Flavius Stoican 
(foto) revine la Dinamo, dup
trei ani. Ieri, fostul funda  al lui 

ahtior Done k a declarat c  s-a 
în eles cu gruparea dinamovist
pentru un contract pe doi ani. „E 
adev rat. Am semnat cu Dinamo. 
Mâine (azi n.r.) voi face vizita 
medical i apoi se va face, proba-
bil, o conferin  de pres  pentru 
a fi  prezentat ofi cial. Primul meu 
gând cu Dinamo este s  reu im
s  intr m în grupele Champions 
League. Ceea ce î i dore te toat
lumea, de altfel. sta este cel mai 
important lucru acum. Concuren-
a nu are de ce s  m  sperie. Cu 

cât e concuren  mai mare pe fi e-

care post, cu atât mai bine. Pân
la urm , cel care este mai bun sau 
se afl  într-o form  mai bun  va 
juca”, a spus Stoican.

Sâmb t , Stoican se va al tu-
ra lotului dinamovist în cantona-
mentul din localitatea austriac
Flachau.

Stoican a mai evoluat la Di-
namo în perioada 2002-2004, 
iar apoi a ajuns la ahtior
Done k, echip  antrenat  de Mir-
cea Lucescu. Dup  dou  sezoane 
în care a câ tigat titlul în Ucrai-
na, Stoican s-a accidentat i a fost 
operat la Bologna, iar în iarn  a 
fost împrumutat la forma ia Me-
talist Harkov.  ||||

Tratative \ntrerupte
Din cauza salariului mare 
cerut de Chivu, tratativele 
dintre AS Roma [i Real 
Madrid s-au \ntrerupt 
pentru moment.

DIFEREN}E - Ieri ar fi  trebuit 
s  se ofi cializeze transferul 
românului la Real. AS Roma 
i gruparea madrilen  se în-
eleseser  asupra pre ului de 

transfer: 18 milioane de euro. 
Mai trebuia acordul lui Chivu. 
Românul dore te un salariu 
net de 5 milioane de euro, 
iar Real ofer  aceea i sum ,
dar brut . În plus, impresarii 
lui Chivu, fra ii Becali, doresc 
un comision de 3 milioane de 
euro. 

„|n acest moment, negoci-
erile pentru Chivu sunt \ntre-
rupte [i nu putem exclude va-
rianta ca juc`torul s` r`m#n` 
la Roma [i \n sezonul viitor”, 
a declarat directorul sportiv 
al clubului roman, Daniele 
Prade.  

La r#ndul s`u, pre[edintele 
Realului, Ramon Calderon, a 
declarat c` exist` „diferen]e 
substan]iale” \ntre preten]iile 
juc`torului [i ce ofer` clubul 
madrilen.

Revine Inter?      
De i a anun at c  s-a retras 

din lupta pentru achizi iona-
rea funda ului român, Inter-
nazionale Milano st  la pând .
Patronul italienilor, Massimo 
Moratti, a l sat s  se în eleag
c  gruparea milanez  ar putea 
reveni la tratative, dac  Real 
nu accept  preten iile lui Chi-
vu. „În cazul în care va respin-
ge oferta de la Real Madrid, 
vom vedea. Dar, momentan, 
toate astea sunt ipoteze”, a 
spus Moratti. Cristian Marcu ||||

Ra , pe lista lui Schuster?
OP}IUNE Dac  va prelua banca tehnic  a Realului, Bernd Schuster 
vrea s -l aduc  pe R zvan Ra  la gruparea madrilen . Dup
plecarea lui Roberto Carlos, postul de funda  stânga a r mas
descoperit la Real, Ra  fiind una dintre variantele lui Schuster. 
„Nu tiu nimic de interesul Realului. Ar fi o onoare pentru mine, 
dar, pân  nu e oficial, nu comentez nimic”, a spus Ra , care a 
mai lucrat cu tehnicianul neam  la ahtior Done k, în sezonul 
2003-2004.

Chivu (num`rul 13) are la Roma un salariu de 1.8 milioane de euro
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Tricoul verde
Este purtat de ciclistul care a 
acumulat cele mai multe puncte 
p#n` la acel moment. Punctele se 
acord` primilor clasa]i la: finalul 
fiec`rei etape, probele de contra-
timp individual [i la sprinturile 
intermediare 
ale unei 
etape.

Tricoul galben
Este purtat de liderul la zi al 
clasamentului general individual. 
A fost introdus de primul orga-
nizator al Turului Fran]ei, Henri 
Desgrange, al c`rui ziar, „L’Auto” 
(actualul „L’Equipe”), avea 
paginile 
galbene.

Tricoul alb 
cu buline ro[ii
Este purtat de cel mai bun 
c`]`r`tor. La cap`tul fiec`rei 
c`]`r`ri dintr-o etap`, primii 
cicli[ti care trec acel v#rf primesc 
un num`r de puncte. C`]`r`rile 
sunt cotate \n patru categorii (1
– grea, 4 –u[oar`), a cincea cate-
gorie fiind cea 
„special`” 
(foarte 
dificil`).

Tricoul alb
Este purtat de cel mai bun t#n`r 
ciclist, \n func]ie de clasamentul 
general individual. Purt`torul 
s`u trebuie s` aib` sub 25 de ani 
la data de 1 ianuarie a anului \n 
care se desf`[oar` Turul. El este 
acordat din 1975, doar Marco Pan-
tani [i Jan Ullrich 
c#[tig#ndu-l 
de mai 
multe 
ori.
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|ncepe „Marea Bucl`“
Cea de a 94-a edi]ie a Turului Fran]ei debuteaz`, m#ine, 
cu prologul de la Londra. Competi]ia, ce se va \ncheia pe 29
iulie, va fi transmis` \n direct de Eurosport. 

INEDIT - „Marea Bucl`” antre-
neaz` nu doar un num`r record 
de cicli[ti, ci [i mul]i spectatori 
(peste 15 milioane de persoane, 
\n 2005). 

Printre cei care urmeaz` ca-
ravana, cu ma[inile personale 
sau chiar pe biciclete, se afl `, din 
1993, [i un personaj devenit cele-
bru, germanul Didi Senft. Cunos-
cut drept „Diavolul Turului”, Senft 
(55 de ani) alearg` pe trasee, 
\ncuraj#ndu-i pe cicli[ti \mbr`cat 
\n… diavol. 

Televiziunea l-a f`cut cunos-
cut [i \n afara Fran]ei, Turul fi ind 
transmis \n peste 170 de ]`ri [i 

av#nd peste dou` miliarde de te-
lespectatori \n fi ecare an.

Codul nescris al competi]iei
Competi]ia are [i reguli nescri-

se. Astfel, atunci c#nd este posibil, 
unui ciclist \i este permis s` con-
duc` cursa de ziua lui sau atunci 
c#nd trece prin localitatea \n care 
s-a n`scut. |n ultima etap`, pe 
Champs-Elysees, dac` diferen]a 
dintre primii clasa]i nu este foarte 
mic`, grupul se deplaseaz` com-
pact, f`r` a se \nregistra atacuri, 
pentru ca liderul clasamentului 
s` poat` trece linia de sosire \n 
aplauzele spectatorilor. 

Lance 
Armstrong
LEGENDA 
Considerat 
cel mai 
mare ciclist 
al tuturor 
timpurilor, 
americanul 
n`scut pe 
18 septem-
brie 1971
are [apte titluri consecutive 
(1999 - 2005). Memorabil` a 
fost lupta sa \mpotriva cance-
rului (1996), el vindec#ndu-se, 
de[i \i erau afectate testiculele, 
creierul [i pl`m#nii. S-a retras 
\n 2005, iar la adresa lui au 
ap`rut o serie de acuza]ii refe-
ritoare la dopaj, niciuna dintre 
ele probat`.

Maurice Garin

PRIMUL  Francez naturalizat, 
el fiind n`scut \n Italia, pe 3
martie 1871, Garin a fost primul 
c#[tig`tor al Turului Fran]ei, 
\n 1903. El a primit cet`]enia 
francez` \n 1901, dup` ce 
c#[tigase o alt` curs` ciclist` 
devenit` celebr`: Paris – Rou-
baix. A terminat primul [i a 
doua edi]ie a Turului Fran]ei 
(1904), dar a fost descalificat, 
deoarece organizatorii l-au 
suspectat c` ar fi mers cu tre-
nul o bun` parte din curs`. 

© GRAPHIC NEWS

Le Tour
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Surs`: Le Tour

FRAN}A

MAREA
BRITANIE

BELGIA

O C E A N U L
A T L A N T I C

M A R E A  M E D I T E R A N ~

P
1

Etap`

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Total: 3,547

Iulie

7
8
9

10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29

km

8
203
167
236
190
184
200
197
165
161
229
180
179
54

197
196
218
188
210
55

130

Prolog
Etap`
Startul etapei
Finalul etapei
Startul/finalul
etapei
Contratimp
individual
Zi de odihn`

Canterbury

Dunkerque

Gand

Waregem

Compiegne
Villers-Cotterets

Joigny
Chablis

Autun

Semur-en-
Auxois

Bourg-en-Bresse

Le-Grand-
Bornand

Tignes

Val-
d’Isere

Briançon

Tallard

Marseille

Montpellier

Castres

Albi

Mazamet

Plateau-de-Beille

Foix

Loudenvielle

Marcoussis

Angouleme

Cognac

Orthez

Gourette

Pau

Castelsarrasin

Cahors

Paris Champs-Élysées
FINAL: 29 Iulie

London
START: 7 Iulie

Transfer cu
trenul

Parisul \i a[teapt` [i 
\n acest an pe cicli[ti

RECORDURILE TURULUI
EDI}IA 2007

 NUM~R DE ETAPE 20 (3.570 km)
 ECHIPE PARTICIPANTE 21 (189 de cicli[ti)
 PREMIUL C^{TIG~TORULUI 450.000 de euro
 JURNALI{TI ACREDITA}I 2.400

PRECEDENTELE 93 DE EDI}II
VICTORII Lance Armstrong (7)

 VICTORII DE ETAP~ Eddy Merckx (34)
 CEL MAI T^N~R C^{TIG~TOR Henri Cornet, \n 1904 (20 de ani)
 CEL MAI V^RSTNIC C^{TIG~TOR Firmin Lambot, \n 1922 (36 de ani)
 CELE MAI MULTE PARTICIP~RI Joop Zoetemelk (16, \ntre 1970 [i 1986)
 CELE MAI MULTE SUCCESE Fran]a (36)
 CEL MAI BUN SPRINTER Erik Zabel (6)
 CEL MAI BUN C~}~R~TOR Richard Virenque (7)

Turul Fran]ei, un mod de via]`
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CICLISM - „Le Tour de France”, 
cea mai important` curs` de 
ciclism din lume [i din istorie, 
\ncepe, m#ine, cu proba de con-
tratimp din Londra (ora 16.30, 
Eurosport). Lipsit` de Lance Arm-
strong (retras acum doi ani), [i 
de c#[tig`torul din 2006, Floyd 
Landis (acuzat de dopaj), „Marea 
Bucl`” r`m#ne totu[i un eveni-
ment savurat kilometru cu kilo-
metru de cei prezen]i de-a lungul 
traseului sau de cei afl a]i comod \n 
fotoliile de acas`. Eurosport trans-
mite [i \n acest an Turul Fran]ei 
at#t pe TV, c#t [i on-line. 

Cu siguran]`, fanii din Rom#nia 
a[teapt` competi]ia cu interes, 
at#t pentru a afl a c#[tig`torul, 
dar [i pentru a afl a lucruri ine-
dite despre istoria, gastronomia 
[i economia locurilor pe care le 
traverseaz` caravana, informa]ii 

furnizate, ca [i \n anii trecu]i, de 
Radu Naum [i Radu Banciu, \n co-
mentariul lor inimitabil. 

Care sunt favori]ii
Dintre cei 189 de cicli[ti afl a]i 

la start, unul singur va deveni, pe 
29 iulie, la Paris, c#[tig`torul Tu-
rului. Primii trei favori]i, conform 
agen]iei de pariuri bwin, sunt Ale-
xandre Vinokurov (Astana) – cot` 
3/1, Andreas Kloden (Astana) 
– cot` 5,5/1 [i Alejandro Valverde 
(Caisse D’Epargne) – cot` 5,75/1. 

Cine se va \ncununa cu laurii 
de fi nal r`m#ne de v`zut, \ns`, 
dac` \i d`m crezare lui Lance Arm-
strong, omul care a c#[tigat \n 
lupta cu cancerul o dat`, [i Turul, 
de [apte ori, aceast` competi]ie 
nu este doar o curs` de ciclism, ci 
una cu propriile limite.

Ciprian Voiculescu ||||



7 Festival – proiec]ii 
pe Palatul Parlamentului

SHOW - Ave]i trei nop]i de pe-
trecere, care \ncep m#ine, cu 
back2back-ul celor doi chilieni 
Luciano [i Ricardo Villalobos [i 
continu` weekendul viitor cu 
John Digweed, Jimmy Van M, 

Alex Under, Tadeo, Matthew 
Dear (cu trupa Matthew Dear’s 
Big Hands) [i ATB. 7 Festival 
dore[te s` demostreze c` muzica 
electronic` \nseamn` mai mult 
dec#t dans [i c` este o form` 

de art` contemporan`. Intrarea 
este liber` la toate worksho-
purile, iar punctul de atrac]ie 
sunt proiec]iile de miercuri 
noapte, f`cute de Dreamrec, pe 
Palatul Parlamentului.  I.M. ||||

TOP 5 PROPUS DE ATARI |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

FESTIVAL ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S` print`m audien]a

A trecut [i B’ESTIVAL, exact ca un orient express de clas` 
superioar`, cu compartimente luxoase [i oaspe]i selec]i. Su-
netul a fost impecabil, scenele repartizate geometric [i a exis-

tat o mic` regie de lumini [i mai ales una de montaj video. Line up-ul 
a fost cuminte, studiat cu migal` dinainte, nu ca s` [ocheze, ci s` fac` 
diferen]a cu alte festivaluri de pe la noi. Ceea ce mi-a atras aten]ia a 
fost locul dedicat arti[tilor: o cl`dire cu aer condi]ionat, cabine ale 
trupelor, open bar [i un bufet suedez atent conceput, cu salate, fructe 
[i nemaipomenita br#nz` Camembert! C#t despre audien]a festivalu-
lui? Nu cred c` am mai v`zut at#t de mul]i europeni selec]i 
aduna]i laolalt` \ntr-un spa]iu public. Tabloul `sta ar trebui 
printat!

PASTILA LU’ DOBRIC~ |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

DJ-ul german ATB, protagonist al festivalului programat \ntre 7-14 iulie
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Patru arti[ti, dou` alegeri dificilePatru arti[ti, dou` alegeri dificile

M#ine este o noapte grea din punct de vedere muzical. 
|n timp ce \n incinta unui cort, \n curtea Politehnicii, vor 
face back2back chilienii Luciano [i Ricardo Villalobos, la 
Arenele Romane vor pune muzic` Deep Dish.

EVENIMENTE - Deep Dish sunt 
Ali „Dubfi re” Shirazinia [i Sha-
ram Tayebi, doi iranieni crescu]i 
\n America, \n Washington D.C., 
cunscu]i mai ales pentru cele 
peste 60 de remixuri f`cute la 
piesele Madonnei, ale lui Cher, 
Dido, Gabrielle, Paula Abdul, 
Pet Shop Boys, Tina Turner, Mi-
chael Jackson, Depeche Mode 
[i Justin Timberlake. 

Pentru primul lor album, 
ca DJ, lansat \n 1998, au cola-

borat cu Everything But The 
Girl. Au urmat Timo Maas, Iio, 
Delerium, Paul van Dyk, Da-
vid Guetta [i Danny Howells, 
cu care a remixat o pies` a lui 
Eminem. Cei doi au c#[tigat [i 
un Grammy, pentru re mixul la 
piesa „Thank You” a lui Dido. 

At#t Ali Dubfi re, c#t [i Sha-
ram de]in fi ecare o cas` de dis-
curi, Yoshitoshi, respectiv Yo. 
Soundul Deep Dish este pro-
gressive, iar cel mai bine o 

demonstreaz` cele patru 
compila]ii Global Under-
ground. Ultima, ap`rut` 
anul acesta, c#nt` setul lui 
Dubfi re la Taipei, \n China.

Ricardo Villalobos, la zece 
ani, c#nta conga. Vesel [i 
copil`resc este [i acum. P#n` 
trece la minimal techno [i, in-
fl uen]at de Depeche Mode, 
„love[te” \n public \ntr-un stil 
aparte, care-[i pune amprenta. 
Artistul sus]ine c` este o mare 
asem`nare \ntre ritmul de sam-
ba [i cel de techno [i este un 
militant al sunetului sud-ame-
rican. Muzica brazilian`, cuba-
nez`, din Chile, Peru [i Bolivia 

[i chiar tangoul se reg`sesc \n 
seturile sale vijelioase. „Acest 
sound este plin de pasiune, este 
vesel [i trist \n acelasi timp, ]i se 
imprim` puternic \n memorie”, 
spune artistul.

Soundul Lucian – N – Luci-
ano sun` precum numele s`u. 
Este marcat de o infl uen]` clar` 
a originilor artistului, din San-
tiago de Chile. Aceast` pasiune 
este \ncorporat` \n duritatea 
stilului electronic care \l carac-
terizeaz` [i \l face, pe c#t de 
melodios, pe tot at#t de dan-
sant [i de energic. Se cunoa[te 
cu Villalobos de peste zece ani, 
dar seturile celor doi, back-

2back, sunt o raritate \n cariera 
lor muzical`. 

A[a c`, va trebui s` alege]i 
\ntre un party \n aer liber, la 
Arenele Romane, cu Deep Dish 
[i cu muzica bun` (50 de lei, 
ast`zi, 75 de lei, m#ine), [i un 
set care scrie istorie, la cort, \n 
Politehnic` (50 de lei, ast`zi, 
60 de lei, m#ine). 

Ioana Moldoveanu ||||

1. OLIVER MOLDAN - Debbie does dishes (Harada remix) - Ca o 
glum` foarte proast`, f`cut` foarte bine. A[a sun`, nu a[a este.
2. LAAN UNLIMITED - Lala 23% - Merge [i de 
„main”, dac` toat` lumea este… beat`.
3. MATT STAR – Hypno - Inventez, \mi asum [i 
„decernez” premiul „Sunetul Anului” acestei 
melodii. Soundul \n cauz` (u[or de recunoscut), 
aduce  cu o armat` de clovni medievali psihopa]i 
pu[i pe glume cu dezmembr`ri umane.
4. ZENTEX – Kaleva - Farfurii zbur`toare. 
Mici omule]i verzi capabili de teste [i cruzimi 
neb`nuite cu subiec]i americani r`pi]i. Oroare  
extraterestr` greu de descris \n cuvinte. 
„Spaceship-minimal” at it’s best.
5. SASCHA KROHN - Hello, it’s me - Nu [tii 
de unde s` o iei, nu \n]elegi de unde p#n` 
unde s-a ajuns la ea. C#nd s-a terminat, nu 
[tii ce te-a lovit.

SELEC}IUNI DIN PROGRAM
MAR}I 10.07.07
Test Point
16.00 - vernisaj expozi]ie de 
afi [e clubbing, beatfactor.ro 
showcase
20.00 - workshop de VJ-ing 
- coordonator DREAMREC

MIERCURI 11.07.07
Test Point
11.00 - redeschiderea 
expozi]iei, beatfactor.ro 
showcase
16.00 - workshop de DJ-ing - 
coordonat de: Raresh [i Raoul 
Russu (Traktor Scratch & Tanoy 
Sound System & MusicArena.ro 
Showcase)
Pia]a Constitu]iei
22.00 - Audiomatic Net Radio 
Special Edition
DREAMREC – proiec]ii video pe 
fa]ada Palatului Parlamentului
RARESH & PR^SLEA - audio set

JOI 12.07.07
Terasa LemonTree
22.00 - Sear` de fi lm

C#[tig`torii celor trei 
invita]ii duble la concursul 
Deep Dish sunt:
1. Bogdan Negoi]`  
2. Liliana M\ndru]`
3. Ioana Socol

Caterinc` de after hours

Americanii de origine iranian` de la Deep 
Dish vin m#ine la Arenele Romane

DJ Atari
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Adelina Elisei: „Vreau s` am 
o familie numeroas`”

DECLARA}IE - Adelina Elisei are 25 de ani [i 
s-a n`scut la Piatra-Neam]. A lucrat doi ani 
ca reporter \n Departamentul Monden de la 
Antena 1, iar recent i s-a propus s` prezinte 
[tirile sportive de la Antena 3. 

Vedeta se consider` o fi re copil`roas` [i 
foarte calm`. „M  uit cu pl cere la desenele 
animate, îmi plac c r ile de colorat, pe care 
le mai fur de la copiii cuno tin elor mele [i 
sunt enervant de calm ”, a declarat Adelina 
pentru antena3.ro. |n ceea ce prive[te parte-
nerul de via]`, vedeta \[i dore[te un om amu-
zant [i responsabil: „Îmi place spontaneitatea 
partenerului. Îmi doresc de la cel pe care îl 
am al turi s fi e responsabil, m car jum tate 
din cât sunt eu, s fi e amuzant i s  iubeasc
copiii. Asta pentru c  vreau s  am o familie 
numeroas . Îmi doresc cinci copii”, a ad`ugat 
Adelina. Laura Dud`u ||||

„Totul despre sex”, adaptare 
pentru marele ecran
FILM - Companiile New Line Ci-
nema i HBO s-au asociat pentru 
realizarea adapt rii pentru mari-
le ecrane a serialului de televizi-
une de succes „Totul despre sex”, 
informeaz  variety.com. 

Sarah Jessica Parker, Kim 
Cattrall, Kristin Davis i Cynthia 
Nixon î i vor relua rolurile jucate 
în acest serial, în timp ce produ-

c torul executiv Michael Patrick 
King va semna regia i scenariul 
fi lmului. Sarah Jessica Parker va 
fi  unul dintre produc torii fi lmu-
lui, al turi de King, John Melfi i
Darren Star. Film rile ar fi  trebu-
it s  înceap  în urm  cu doi ani, 
dar proiectul a fost anulat dup
ce Cattrall a spus c  nu mai vrea 
s  joace. ||||

Taxi, \n deschidere la Robert Plant 
& The Strange Sensation
CONCERT Trupa Taxi (foto) va c#nta \n deschiderea recitalului Robert 
Plant & The Strange Sensation, care va avea loc, duminic`, \n parcarea 
C, de la Romexpo. Spectacolul face parte din campania „Live Earth”, 
„Un concert pentru o lume mai curat ’’, care se desf`[oar`, pe parcur-
sul a dou` zile, la Bucure[ti. Concertele „Live Earth”, destinate atragerii 
aten iei asupra amenin rii reprezentate de înc lzirea global , vor avea 
loc concomitent în mai multe ora e din \ntreaga lume. Spectacolele, 
dedicate evenimentului, din Rio de Janeiro [i Istanbul, care ar fi trebuit 
s  aib  loc m#ine, au fost suspendate din motive de securitate.  L.D. ||||

Aleasa lui Cristi Chivu va prezenta Festivalul Callatis

Smiley, reclam` la b`utur` r`coritoare

De c#nd este iubita lui Cristi Chivu, 
Adelina Elisei a devenit peste noapte 
una dintre cele mai mediatizate 
vedete.

EVENIMENT Membrul forma]iei Simplu 
Smiley (foto) a devenit imaginea Pep-
si, al turându-se multor vedete din 
lumea muzicii interna ionale care au 
promovat imaginea companiei de-a 
lungul timpului, precum Michael 
Jackson, Madonna, Britney Spears, 
Jennifer Lopez, Beyonce i Christina 
Aguilera. Cânt re ul joac  al turi de 

cei de la The Black Eyed Peas în noul 
spot, intitulat „Jump”, care va fi 
lansat m#ine în România. De altfel, 
trupa Simplu va c#nta \n deschiderea  
concertului The Black Eyed Peas, care 
va avea loc la Bucure ti, pe 15 sep-
tembrie, inclus în cadrul unui turneu 
mondial intitulat „Pepsi Black Blue 
and You”. ||||

Membrii trupei sunt onora]i de participarea la evenimentul „Live Earth“
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SUA, aventuri, 2006
Regia: Steven Soderbergh
Cu: Brad Pitt, George Clooney,
Al Pacino
6 iulie
Hollywood Multiplex  15.00, 17.45, 
 20.30, 23.15
Movieplex  14.15, 16.45, 19.30, 22.00
7 iulie
Hollywood Multiplex  12.15, 15.00, 
 17.45, 20.30, 23.15
Movieplex  11.45, 14.15, 
 16.45, 19.30, 22.00
8 iulie
Hollywood Multiplex  11.15, 13.45, 
 16.30, 19.15, 22.00
Movieplex  11.45, 14.15, 
 16.45, 19.30, 22.00

AKEELAH {I CUVINTELE
SUA, dram`, 2006
Regia: Doug Atchison
Cu: Laurence Fishburne, Angela 
Bassett, Keke Palmer
Premier`
6, 7 iulie
Hollywood Multiplex  14.00, 16.30, 19.00
Movieplex  13.30, 18.00, 20.15, 22.30
8 iulie
Hollywood Multiplex  11.30, 14.00, 
 16.30, 19.00
Movieplex  11.15, 13.30, 
 18.00, 20.15, 22.30

ARTA VISELOR
Fran]a, fantastic, 2006
Regia: Michel Gondry
Cu: Gael Garcia Bernal, Charlotte 
Gainsbourg
6, 7 iulie
Hollywood Multiplex  15.45, 22.15
8 iulie
Hollywood Multiplex  16.00, 22.15

A{II DIN M^NEC~
SUA, ac]iune, 2006
Regia: Joe Carnahan
Cu: Ben A   eck, Andy Garcia, 
Ray Liotta
6, 7, 8 iulie
Cinema Gloria  13.00, 15.00, 17.00, 19.00

CALIFORNIA DREAMIN’ 
(NESF^R{IT)

Rom#nia, dram`, 2007
Regia: Cristian Nemescu
Cu: Maria Dinulescu, R`zvan 
Vasilescu, Armand Assante
6 iulie
Hollywood Multiplex  13.45, 22.45
Movieplex  13.15, 17.00
Cinema Scala 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
7 iulie
Hollywood Multiplex  13.45, 19.45, 22.45
Movieplex  13.15, 17.00
Cinema Scala 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
8 iulie
Hollywood Multiplex  12.15, 18.00, 21.00
Movieplex  13.15, 17.00
Cinema Scala 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

CAPCANA VIITORULUI
SUA, S.F., 2007
Regia: Lee Tamahori
Cu: Nicolas Cage, Julianne Moore, 
Jessica Biel
6 iulie
Hollywood Multiplex  16.30
7 iulie
Hollywood Multiplex  11.45, 16.30
8 iulie
Hollywood Multiplex  12.30, 14.45

CEI PATRU FANTASTICI: 
ASCENSIUNEA LUI SILVER 
SURFER

SUA, S.F., 2007
Regia: Tim Story
Cu: Jessica Alba, Ioan Gru  udd
6 iulie
Hollywood Multiplex  13.30, 18.00, 20.00
Movieplex  13.00, 15.00, 20.00, 22.00
7 iulie
Hollywood Multiplex  11.30, 13.30, 
 18.00, 20.00
Movieplex  12.15, 14.45, 20.00, 22.00
8 iulie
Hollywood Multiplex  12.00, 14.00, 
 18.15, 20.15
Movieplex  12.15, 14.45, 20.00, 22.00

CUM MI-AM PETRECUT 
SF^R{ITUL LUMII

Rom#nia, dram`, 2006
Regia: C`t`lin Mitulescu
Cu: Dorotheea Petre, Timotei Duma
6 iulie
Cityplex  14.00

7 iulie
Cityplex  18.30
8 iulie
Cityplex  20.15

DOMNUL BROOKS
SUA, thriller, 2007
Regia: Bruce Evans
Cu: Kevin Costner, Demi Moore, 
William Hurt
Premier`
6 iulie
Hollywood Multiplex  14.00, 18.45, 
 21.15, 23.45
Movieplex  16.30, 19.00, 21.30
7 iulie
Hollywood Multiplex  14.00, 18.45, 
 21.15, 23.45
Movieplex  11.00, 16.30, 19.00, 21.30
8 iulie
Hollywood Multiplex  17.00, 19.45, 22.30
Movieplex  11.00, 16.30, 19.00, 21.30

FAMILIA ROBINSON
SUA, anima]ie, 2007
Regia: Steve Anderson
Voci: Angela Bassett, Jamie Isaac 
Conde
6 iulie
Glendale Studio  18.00, 20.30
7, 8 iulie
Glendale Studio  12.00, 15.00, 
 18.00, 20.30

GREU DE UCIS 4
SUA, ac]iune, 2007
Regia: Len Wiseman
Cu: Bruce Willis, Timothy Olyphant, 
Je  rey Wright
6 iulie
Hollywood Multiplex  14.45, 17.30, 
 20.15, 23.00
Movieplex  14.15, 16.45, 19.15, 21.45
Cinema Corso  13.00, 15.30, 
 18.00, 20.30
7 iulie
Hollywood Multiplex  12.00, 14.45, 
 17.30, 20.15, 23.00
Movieplex  11.45, 14.15, 
 16.45, 19.15, 21.45
Cinema Corso  13.00, 15.30, 18.00, 20.30
8 iulie
Hollywood Multiplex  11.45, 14.30, 
 17.15, 20.00, 22.45
Movieplex  11.45, 14.15, 16.45, 19.15, 21.45
Cinema Corso  13.00, 15.30, 18.00, 20.30

H^RTIA VA FI ALBASTR~
Rom#nia, ac]iune, 2006
Regia: Radu Muntean
Cu: Paul Ipate, Adi Carauleanu
6 iulie
Cityplex  18.30
7 iulie
Cityplex  20.30
8 iulie
Cityplex  22.15

I SE SPUNE ZODIAC
SUA, thriller, 2007
Regia: David Fincher
Cu:  Jake Gyllenhaal, Robert 
Downey Jr, Anthony Edwards
6, 7, 8 iulie 
Hollywood Multiplex  21.30

JURNALUL UNUI SCANDAL
SUA, dram`, 2006
Regia: Richard Eyre
Cu: Cate Blanchett, Judi Dench
6, 7, 8 iulie
Cinema Europa  14.00, 16.00, 18.00, 20.00

LEG~TURI BOLN~VICIOASE
Rom#nia, dram`, 2006
Regia: Tudor Giurgiu
Cu: Tudor Chiril`, Maria Popista[u, 
Ioana Barbu
6 iulie
Cityplex  20.30
7 iulie
Cityplex  22.15
8 iulie
Cityplex  18.15

LISTA NEAGR~
SUA, r`zboi, 2006
Regia: Paul Verhoeven
Cu: Carice van Houten, 
Sebastian Koch
6 iulie
Hollywood Multiplex  17.45, 23.00
Movieplex  13.00, 15.45, 20.45
7 iulie
Hollywood Multiplex  17.45, 23.00
Movieplex  12.45, 15.45, 20.45
8 iulie
Hollywood Multiplex  17.30, 22.30
Movieplex  12.45, 15.45, 20.45

MASCUL NECRU}~TOR
SUA, dram`, 2006
Regi: Nick Cassavetes
Cu: Bruce Willis, Emile Hirsch, 
Justin Timberlake
6 iulie
Hollywood Multiplex  21.45
Movieplex  13.00, 15.45, 18.30
7, 8 iulie
Hollywood Multiplex  21.45
Movieplex  15.45, 18.30

MOARTEA DOMNULUI 
L~Z~RESCU

Rom#nia, dram`, 2006
Regia: Cristi Puiu
Cu: Lumini]a Gheorghiu, Ioan 
Fiscuteanu
6 iulie
Cityplex  22.15
7 iulie
Cityplex  15.45
8 iulie
Cityplex  13.30

MONSTRUL
Coreea de Sud, fantastic, 2006
Regia: Joon-ho Bong
Cu: Kang-ho Song, Hie-bong 
Byeon
6 iulie
Cityplex  15.00, 17.15, 19.30, 21.45
7, 8 iulie
Cityplex  12.45, 15.00, 17.15, 19.30, 21.45

PIRA}II DIN CARAIBE: 
LA CAP~TUL LUMII

SUA, ac]iune, 2007
Regia: Gore Verbinski
Cu: Johnny Depp, Orlando Bloom, 
Marcel Iure[
6 iulie
Hollywood Multiplex  15.15, 18.30, 22.00
Movieplex  15.15, 18.30, 21.45
Cityplex  15.30, 18.45, 22.00
7 iulie
Hollywood Multiplex  15.15, 18.30, 22.00
Movieplex  12.00, 15.15, 18.30, 21.45
Cityplex  11.45, 15.30, 18.45, 22.00
8 iulie
Hollywood Multiplex  15.30, 18.45, 22.15
Movieplex  12.00, 15.15, 18.30, 21.45
Cityplex  11.45, 15.30, 18.45, 22.00

PREMONI}IA
SUA, ac]iune, 2007
Regia: Mennan Yapo
Cu: Sandra Bullock, Julian 
McMahon
6 iulie
Hollywood Multiplex  13.15, 15.30, 20.45
Movieplex  13.00, 17.00, 19.15, 22.15
7 iulie
Hollywood Multiplex  11.15, 13.15, 
 15.30, 20.45
Movieplex  13.00, 17.00, 19.15, 22.15
8 iulie
Hollywood Multiplex  13.00, 15.15, 20.30
Movieplex  13.00, 17.00, 19.15, 22.15

RYNA
Rom#nia, dram`, 2005
Regia: Ruxandra Zenide
Cu: Dorotheea Petre
6 iulie
Cityplex  16.30
7 iulie
Cityplex  13.45
8 iulie
Cityplex   16.15

SHREK AL TREILEA
SUA, anima]ie, 2007
Regia: Raman Hui, Chris Miller
Voci: Cameron Diaz, Eddie Murphy, 
Mike Myers
6 iulie
Hollywood Multiplex  13.15, 15.15, 
 17.15, 19.30
Movieplex  14.45, 17.15, 19.30, 21.45
7 iulie
Hollywood Multiplex  11.15, 13.15, 
 15.15, 17.15, 19.30
Movieplex  12.30, 14.45, 
 17.15, 19.30, 21.45
8 iulie
Hollywood Multiplex  11.30, 13.30, 
 15.30, 17.30, 19.30
Movieplex  12.30, 14.45, 
 17.15, 19.30, 21.45

SPIDER-MAN 3
SUA, S.F., 2007
Regia: Sam Raimi
Cu: Tobey Maguire, Kirsten Dunst 
6 iulie
Hollywood Multiplex  17.00
7 iulie
Hollywood Multiplex  11.00, 17.00
8 iulie
Hollywood Multiplex  15.15

TRANSFORMERS – R~ZBOIUL 
LOR |N LUMEA NOASTR~

SUA, S.F., 2007
Regia: Michael Bay
Cu: Michael Clarke Duncan, Jon 
Voight
Premier`
6 iulie
Hollywood Multiplex  13.45, 16.45, 
 19.45, 22.45
Movieplex  13.45, 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
7 iulie
Hollywood Multiplex  11.00, 13.45, 
 16.45, 19.45, 22.45
Movieplex  12.30, 14.45, 17.15,
  19.30, 21.45
Cinema Patria  11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Cityplex  11.30, 14.15, 17.00, 19.45
8 iulie
Hollywood Multiplex  11.00, 13.45, 
 16.45, 19.45, 22.45
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Akeelah i cuvintele
O feti  de 11 ani, Akeelah Anderson (Keke Palmer, foto), 
are un talent ie it din comun. Ea poate ortografi a corect 
cele mai grele cuvinte din limba englez . Cu mult curaj i
ambi ie, ea va ajunge s  concureze al turi de al i copii, la 
fel de inteligen i, la Campionatul Na ional de la Washin-
gton. Totu i, micu a nu trebuie s  uite c  în spatele unui 
adev rat campion stau multe ore de munc , perseveren
i o mare încredere în sine. Chiar dac , la început, familia 

sa nu o sus ine, cu timpul, întreaga comunitate va fi
al turi de Akeelah, în special profesorul Larabee (Laurence 
Fishbourne), cel care îi descoper  talentul.
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Afaceri infernale 1
Ast`zi, de la ora 16.30, ruleaz` la Cinema Union cele trei 
p`r]i ale peliculei „Afaceri infernale”, \n regia lui Wai 
Keung Lau i a lui Siu Fai Mak. De cur#nd, trilogia a fost 
lansat` [i pe DVD. „Afaceri infernale 1” prezint` situa]iile 
neprev`zute prin care trec doi adolescen]i, Yan i Ming, 
care vor s` ajung` ofi ]eri de poli]ie de elit`. Cu timpul, 
fi ecare o ia pe alt drum. Yan ajunge spion al triadelor, iar 
Ming al poli]iei. Pentru rolul din acest fi lm, Tony Leung 
Chiu Wai a ob]inut premiul pentru „Cel mai bun actor în 
rol principal” la Honk Kong Film Awards.

PREMIER~ |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Semin e de m r
|n cadrul festivalului de fi lm Fest’Asia, pute]i vizio-
na, m#ine, de la ora 14.30, la Cinema Union, fi lmul de 
anima]ie „Semin]e de m`r”, al regizorului Aramaki 
Shinji. Într-o societate utopic , de la sfâr itul celui de Al 
Treilea R zboi Mondial, o femeie-r zboinic, provenind 
din inuturile neprimitoare, începe s  observe cr p turi 
în aceast  nou  lume. R`m#ne de v`zut ce preg te te 
aceast  comunitate pentru restul omenirii. Pelicula este 
subtitrat` \n limba rom#n` [i englez`.
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|nc` o nou  forma ie cubanez  cu tradi ie î i a teapt
fanii în aceast  sear , de la ora 20.00, la Palatul Copiilor. 
Grupul Septeto Nacional Ignacio Pineiro (foto) a fost în-
fi in at, în 1927, în centrul Havanei, i adopt  stilul „son” 
- un „cocktail” de ritmuri africane cu cele latino, la care 
au fost ad ugate o trompet , voci i corzi. În deschidere, 
va încinge atmosfera Analia Selis & Band.

CONCERT ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
www.compact.info.ro

Movieplex  12.30, 14.45, 
 17.15, 19.30, 21.45
Cinema Patria  11.00, 14.00, 
 17.00, 20.00
Cityplex  11.30, 14.15, 17.00, 19.45

VACAN}A LUI MR. BEAN
SUA, comedie, 2007
Regia: Steve Bendelack
Cu: Rowan Atkinson, Willem Dafoe
6 iulie
Hollywood Multiplex  13.00
Movieplex  15.00
7 iulie
Hollywood Multiplex  11.00, 13.00
Movieplex  11.00, 15.00
8 iulie
Hollywood Multiplex  11.15, 13.30
Movieplex  11.00, 15.00

ZECE SEMNE RELE
Sua, thriller, 2006
Regia: Stephen Hopkins
Cu:  Hilary Swank, David Morrissey, 
Idris Elba
6, 7, 8 iulie
Cinema Festival  15.00, 17.00, 19.30

CONCERT & 
PARTY
ELECTRONIC

7 iulie
Deep Dish
Arenele Romane  19.00

FOLK
6 iulie
}apinarii
Green Hours 22 Club Jazz Cafe  20.00
Calea Victoriei nr. 120
Telefon: 314.57.51/0788.452.485
www.green-hours.ro

MUZIC~ CUBANEZ~
6 iulie
Septeto Nacional Ignacio Pineiro
Palatul Copiilor  20.00
Bd. Tineretului nr. 8–10

PARTY
7 iulie
Burning Down the Club 
Club A
Str. Bl nari nr. 14
Telefon: 313.55.92
www.cluba.ro

6 iulie
TLS Party
Twice
Str. Sfânta Vineri nr. 4
Telefon: 313.55.92
www.twice.ro
Intrarea: liber  pentru fete, 10 lei pentru 
b ie i

6 iulie
A Walk On The Wild Side, cu Tibi
Fire Club
Str. Gabroveni nr. 12
Telefon: 312.70.19 
www.fi re.ro

6 iulie
ReDance Party 
Q Pub  21.00
Str. Mendeleev nr. 35
Telefon: 316.80.45
www.q-pub.ro

6 iulie
Sear  incendiar
Opium Studio  21.00
Str. Horei nr. 5 bis
Telefon: 0722.559.952

6 iulie
Evergreen Party 
Karola By N  21.30
Str. Valter M r cineanu nr. 1-3
Telefon: 0723.113.113

6 iulie
Ghana
Cafeneaua Actorilor  22.00
Bd. Nicolae B lcescu nr. 2
Telefon: 0721.900.842

6 iulie
I like the way you move... 
B 52 The Club  21.00
Str. Popa Tatu nr. 4
Telefon: 311.65.86

7 iulie
House Party 
Dyangello Club  21.00
Str. Baba Novac nr. 9G
Telefon: 0726.638.234

7 iulie
Musica Para La Resistencia 
Cu: DJ Felipe 
El Comandante  21.00
Str. Sfântul tefan nr. 13
Telefon: 0724.396.043

7 iulie
Glow In The Dark Party 
Excess Club R2  22.00
Str. Orhideelor nr. 3-5
Telefon: 0723.284.198

7 iulie
Shots Party 
The Absinth  21.00 
Str. Ien chi  V c rescu nr. 33 
Telefon: 0724.659.729

8 iulie
Chill Party 
Q Pub  21.00
Str. Mendeleev nr. 35
Telefon: 316.80.45
www.q-pub.ro

ROCK
7 iulie
Phoenix, Iris, Holograf, Compact, 
Direc]ia 5, Voltaj
Romexpo  10.00

8 iulie
Robert Plant
Romexpo  20.30

TEATRU
CAPRA SAU CINE E SYLVIA?

De: Edward Albee
Regia: Alexandru Dabija
Cu: Marcel Iure[, Emilia Dobrin, 
Constantin Dr`g`nescu
7, 8 iulie
Teatrul Act  19.00
Telefon: 310.31.03

E DOAR SF^R{ITUL LUMII
De: Jean-Luc Lagarge
Regia: Radu Afrim

Cu: Cristian Balint, Mihai 
Smarandache
7 iulie
Teatrul Odeon  19.00
Telefon: 314.72.34

HELL
De: Lolita Pille
Regia: Chris Simion
Cu: Antoaneta Cojocaru, Cristi 
Iacob, Isabela Neam]u
6 iulie
Terasa „La Motoare”  21.00
Telefon: 315.85.08

NEVESTELE VESELE
Regia artistica: Bi]u 
F`lticineanu
Cu: Stela Popescu, Arsinica, 
Adriana Trandafi r, Cristina Stamate
6 iulie
Teatrul de Revist` 
„Constantin T`nase“  18.00
Telefon: 315.56.78

PROFU’
De: Jean Pierre Dopagne
Cu: R`zvan Vasilescu
7 iulie
Teatrul Nottara  19.30
Telefon: 317.41.01

SUNT PROPRIA MEA SO}IE
De: Doug Wright
Regia: Beatrice Rancea
Cu: Mircea Constantinescu, 
Sorin Gheorghiu 
8 iulie
Teatrul Odeon  19.00
Telefon: 314.72.34

UZINA DE PL~CERI S.A.
De: Valentin Nicolau
Regia: Alexandru Berceanu
Cu: Virgil Og`[anu, Crengu]a 
Hariton, Dan Bordeianu
8 iulie
Teatrul Nottara
Sala George Constantin  19.30
Telefon: 317.41.01

EVENIMENTE
APARI}II NOI DE CARTE

„Cum s`-]i p`strezi s`n`tatea 
creierului”
De: Jean Carper
Editura Curtea Veche

Pre]: 25,50 lei
„Devoratorul de sufl ete”
De: Michelle Paver
Editura Rao
Pre]: 23,99 lei

FESTIVALUL DE FILM 
„FEST’ASIA”

6 iulie
„Visul unei zile de c#ine”
Japonia, comedie, 2006
Regia: Ichii Masahide
Cu: Kuniaki Nakamura, 
Ayako Morita
Cinema Union  12.00

6 iulie
„L`tr`turi de dup`-amiaz`”
China, dram`, 2006
Regia: Zhang Yaodong
Cu: Han Dong, Chu Chen, Gou Zi
Cinema Union  14.00

6 iulie
„Afaceri infernale 1”
Hong Kong, ac]iune, 2002
Regia: Wai Keung Lau, Siu Fai Mak
Cu: Andy Lau, Tony Leung
Cinema Union  16.30

7 iulie
„Prin]esa Mononoke”
Japonia, anima]ie, 1997
Regia: Miyazaki Hayano
Cinema Union  12.00

7 iulie
„Semin]e de m`r”
Japonia, anima]ie, 2004
Regia: Aramaki Shinji
Cinema Union  14.30

7 iulie
„P`pu[ile parazite”
Japonia, S.F., 2002
Regia: Nakazawa Kazuto, 
Yoshinaga Naoyuki
Cinema Union  16.00

7 iulie
„Ma[ina de lux”
Fran]a/Germania, dram`, 2006
Regia: Wang Chao
Cu: He Huang, Yi Quing Li, 
Yuan Tian
Cinema Union  18.00

PUBLICITATE

Duminic` sear`, la 
Romexpo, \ncep#nd cu 
orele 20.30, Robert Plant va 
sus]ine un concert inedit. 
Dup` ce a p`r`sit forma]ia 
Led Zeppelin, cu care a 
atins momente de glorie, 
Plant a urmat o ca rier` solo 
de succes. La doi ani dup` 
plecarea din Led Zeppelin, a 
scos, \n 1982, primul album 
solo. |n anul 2002, a format 
trupa Strange Sensation, 
iar \n 2006, a scos albumul 
„Nine Lives”. 

CONCERT ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robert Plant @ Romexpo

Ritmuri cubaneze 
la Palatul Copiilor

25 IUNIE - 1 IULIE
  Pozi]ie Film Spectatori Spectatori
  (25 iunie - 1 iulie) (total)

1. Acum sunt 13 11.738 23.393
2. Greu de ucis 4 8.948 8.948
3. Pira]ii din Caraibe... 4.009 84.046
4. Shrek al Treilea 3.377 71.333
5. Domnul Brooks 2.569 2.569
6. Cei patru fantastici 2 2.471 15.833
7. Premoni]ia  1.966 8.707
8. California dreamin‘.. 1.244 16.448
9. Familia Robinson 1.093 2.923
10. Num`rul 23 1.039 11.324

             Sursa: www.CineMagia.ro

BOX-OFFICE-UL ROM^NESC |||||||||||||||||||||||
Ast zi, de la ora 20.00, în 
Green Hours 22 Jazz Café cei 
de la apinarii aniverseaz
printr-un concert ase ani 
de existen . Cosmin Covei 
i Adrian T nase vor cânta 

melodii de pe ultimul lor 
album „Via a de cuplu e ca 
mersul pe triciclet ”, ap -
rut anul trecut. În piesele 
lor ace tia au abordat teme 
precum „dragostea, gelo-
zia, fantomele trecutului, 
bacalaureatul la fi losofi e”.

CONCERT ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ase ani cu apinarii
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12.50 Integrame dup  integrare
13.00 Hannah Montana (s, SUA)
13.30 Desene animate. Club Disney
14.00 Jurnalul TVR
15.30 Fra ii Marx agen i secre i

(comedie, SUA)
17.00 Isabel, în c utarea iubirii (s, 

Venezuela)
17.50 Patrula de mediu
18.00 Justi ie militar  (s, 

Germania/SUA)
18.55 Agend  Sibiu 2007
19.00 Jurnalul TVR
20.20 Rock'n’Roll club
21.20 În slujba na iunii (s, Anglia)
21.50 CSI - Crime i investiga ii (s, 

SUA/Canada)
22.45 Jurnalul TVR
23.20 Rebel f r  cauz  (dram ,

Anglia)
1.20 Justi ie militar  (s, Germania/

SUA) (r)

21.20

TVR 2
9.30 Jurnalul Euronews pentru 
România 9.40 Or elul nostru drag 
(s, SUA) (r) 10.10 Plaja lui M ru
12.00 Poirot (s, Anglia) 13.00
Spellbinder: T râmul Dragonului 
(s) (r) 13.30 ABC... de ce? 14.30
România underground 15.00
Împreun  în Europa! 16.00 Jurnalul 
TVR (r) 16.20 Descoper  românii 
16.30 Autostrada TVR 18.00 Jurnal 
regional 18.35 Replay 19.05 Bazar 
19.35 Campionatul de comedie 
20.05 D'ale lu' Mitic 21.00 Ora de 
tiri 22.10 COOLmea distrac iei

9.00 C p une cu zah r (s, 
Portugalia) 10.15 Gitanas (s, 
SUA/Mexic) 12.30 Inocen  furat
(s, Mexic/SUA) 13.30 Prizoniera 
(s, Columbia/SUA/Mexic) (r) 14.30
Iubire ca în filme (s, România) 
(r) 15.30 R zbunarea Victoriei (s, 
SUA/Venezuela) 17.30 Pove tiri 
adev rate 18.30 Betty cea urât  (s, 
Columbia) 19.30 Tequila cu suflet 
de femeie (s, Mexic) 20.30 Numai 
iubirea (s, România) 21.45 Zorro 
(s) 22.45 Pove tiri de noapte 23.15
Clona (s, Brazilia)

6.00 Fata lui Johnny (dram ,
SUA) 8.00 Lumi diferite (s, SUA) 
9.00 Familia Florei (s, SUA) 11.00
Fiicele lui McLeod (s, Australia) 
12.00 Numai dragostea (thriller, 
coproduc ie) 14.00 Amy (s, SUA) 
15.00 Un loc numit acas  (dram ,
SUA) 17.00 Fiicele lui McLeod (s, 
Australia) 18.00 Amy (s, SUA) 19.00
Dragostea învinge totul (dram ,
SUA) 21.00 Crimele din Midsomer 
(s, Anglia) 23.00 Mam  la 16
ani (dram , SUA) 1.00 Evadarea 
(ac iune, SUA) 

9.00 tirile Sport.ro 9.05 „Splen-
doare în iarb ": Turneul de tenis de 
la Wimbledon 10.00 tirile Sport.
ro 10.05 Fotbal. Copa America: 
Argentina - Paraguay (r) 12.00
tirile Sport.ro 12.05 Copa America: 

Columbia – Statele Unite (r) 14.00
„Splendoare în iarb ": Turneul de 
tenis de la Wimbledon (r) 18.00
tirile Sport.ro 19.00 „Splendoare 

în iarb ": Turneul de tenis de la 
Wimbledon 21.00 Golden League 
Paris 23.00 Wrestling, RAW 

12.00 Teo (r) 13.15 Pr jiturica (s, SUA) 
13.45 Droopy, maestrul detectiv (s, 
SUA) 14.15 Ruleta destinului (s, 
SUA) (r) 15.15 Walker, poli ist texan 
(s, SUA) (r) 16.15 Entertainment 
News (r) 16.30 Doi b rba i i
jum tate (s, SUA) (r) 17.00 Revolta 
din inutul Harlan (dram , SUA) 
19.00 Terapie intensiv  (s, SUA) 
20.00 Entertainment News 20.20
Ruleta destinului (s, SUA) 21.30 Doi 
b rba i i jum tate (s, SUA) 22.00
Jason X (horror, SUA) 

6.00 MTV Wake Up 9.00 Sunrise
11.00 Pimp My Ride 11.30 MTV
Urban 12.00 TLR România (r) 13.00
Summer Hits 14.30 Why Can't I Be 
You? 15.00 Summer Hits 16.00 MTV
News 16.30 Summer Hits (r) 18.00
MTV Popular Music 18.30 Pimp My 
Ride 19.00 Summer Hits 19.30
Best Of... 20.30 Dance Floor Chart 
21.30 MTV News (r) 22.00 MTV Club 
Zone 23.00 MTV Party Music 1.00
MTV Urban 2.00 After Hours 

9.10 Omul care aduce cartea
9.15 Tân r i nelini tit (s, SUA) (r)
10.00 S  câ tige cel mai bun 

(comedie, SUA) (r)
11.45 Zâmbi i, v  rog
12.15 Emmerdale - Afaceri de 

familie (s, Anglia) (r)
13.00 tirile PRO TV 
13.30 La Bloc (r)
14.00 Noi, cei din linia întâi 

(dram , România)
16.00 Tân r i nelini tit (s, SUA)
17.00 tirile PRO TV 
17.45 Vie i furate (dram , SUA)
18.50 tirile sportive
19.00 tirile PRO TV
20.30 Dup  miezul nop ii (thriller, 

SUA)
22.45 Lilieci (horror, SUA)
0.45 Cubul 3 (horror, Canada)
2.30 Dup  miezul nop ii (thriller, 

SUA) (r)

20.30
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 E ti numai a mea (poli ist, 

Canada)
16.00 Observator
17.00 9595 - Te înva  ce s  faci!
19.00 Observator
20.30 Austin Powers i

Organiza ia Secret
(comedie, SUA/Germania); 
Cu: Mike Myers, Elizabeth 
Hurley, Michael York 

22.30 Vulturul de fier (ac iune, 
SUA)

1.00 Lege i ordine: Brigada 
special  (s, SUA)

2.00 Concurs interactiv

20.30
7.30 Nor  pentru mama (r)
9.00 Cenu reasa (s, Argentina)
10.15 Terorist f r  vin  (comedie, 

India); Cu: Ajay Devgan, 
Amisha Patel

12.15 Restaurant Europa (r)
13.30 Nor  pentru mama
15.30 Comando România
16.00 Confidenta
17.00 Ana i cei 7 (s, Spania)
18.30 D- tiri
19.15 Nor  pentru mama. Prezint

Gabriela Cristea
20.30 În vizorul mor ii (ac iune, 

coproduc ie); Cu: Tanya 
Allen, Ed Anders

22.45 Bar  la bar
0.45 Dorin e p tima e (erotic, 

SUA) (r)
3.00 Terorist f r  vin  (comedie, 

India) (r)

20.30
4.30 S.O.S., Salva i-mi casa! (r)
7.30 Dragoste i putere (s, SUA) (r)
8.25 Imobiliare Blitz (r)
9.45 Al aptelea cer (s, SUA) (r)
10.45 TeleRON
12.25 Quizzit - emisiune 

interactiv
14.05 Dragoste i putere (s, SUA)
14.40 Un nou început (dram , SUA)
16.25 Al aptelea cer (s, SUA)
17.25 SMURD- Misiune Îndeplinit

(r)
18.00 Focus
19.30 Camera de râs
20.00 CSI - Crime i investiga ii (s, 

SUA/Canada)
21.00 Anchet  militar  (s, SUA)
22.00 Delta Force III (ac iune, SUA)
0.00 Arnie (dram , SUA)
2.00 Sunset Beach (s, SUA)
3.30 Anchet  militar  (s, SUA) (r)

22.00
5.30 Pe platourile de filmare (s)
6.00 Graffiti Bridge (dram , SUA)
7.35 Cinema, cinema, cinema (s)
8.05 Ora Americii (romantic, India)
9.45 C l torie la Ottawa (dram ,

Canada)
11.20 Ren scut din cenu  (dram ,

SUA)
13.45 Micul inventator (anima ie, 

Japonia)
15.50 Coldplay în concert
16.55 Harry Potter i Pocalul de 

Foc (fantastic, Anglia/SUA)
19.30 Cinema, cinema, cinema (s)
20.00 Studio 60 (s, SUA)
21.40 Maria (dram , coproduc ie); 

Cu: Juliette Binoche
23.10 Ren scut din cenu  (dram ,

SUA)
1.30 Syriana (dram , SUA)
3.35 44 minute (ac iune, SUA)

21.40

TVR 1 PRIMAANTENA 1PRO TV KANAL D HBO

|n slujba na]iunii Dup` miezul nop]ii Austin Powers [i 
Organiza]ia Secret` |n vizorul mor]ii Delta Force III Maria
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10.30 C l torie spre centrul 
Pamântului

11.20 Odiseea animalelor
11.30 În slujba na iunii (s, Anglia) 

(r)
12.00 Cartea european
12.35 O vedet  popular
14.00 Jurnalul TVR
14.20 Eveniment APTR
14.55 Formula 1: Calific ri Anglia
16.10 Filler Sibiu
16.20 Turneul regilor
17.00 Cin  de caritate cu Jose 

Carreras
18.00 Teleenciclopedia
18.55 Agend  Sibiu 2007
19.00 Jurnalul TVR
20.15 Spion din gre eal  (ac iune, 

SUA/Hong Kong)
22.10 Top super-hit
23.40 Casa S biilor Zbur toare 

(ac iune, China/Hong Kong)+

20.15
7.00 Samurai Jack (s, SUA)
7.30 C l toriile lui Sindbad (s, 

Canada)
8.00 tirile PRO TV 
10.00 Noi, cei din linia întâi 

(dram , România) (r)
12.00 Pro Motor
13.00 tirile PRO TV
13.15 Dansez pentru tine (r)
15.45 Vacan  în Las Vegas 

(comedie, SUA)
17.00 Caravana Dansez Pentru Tine
18.00 Xena, prin esa r zboinic

(s, SUA)
18.55 tirile sportive
19.00 tirile PRO TV 
20.30 Dennis, pericol public 

(comedie, SUA)
22.30 Furie dezl n uit  II (ac iune, 

Indonesia/SUA)
0.45 Dennis, pericol public 

(comedie, SUA) (r)

20.30
4.00 919 Fifth Avenue (thriller, 

SUA)
5.45 Vivere - A tr i cu pasiune 

(s, Italia)
6.45 Buletin de Bucure ti 

(comedie, România)
8.30 În gura presei
9.30 Casa de piatr
10.00 Roata de rezerv
10.30 Comedia animalelor
11.15 Desene animate: Animax
13.00 tiri
13.15 Felicia
14.00 Un str in în familie 

(comedie, SUA)
15.45 Phenomenon (dram , SUA)
18.30 S pt mâna financiar
19.00 Observator
20.30 Cât îmi dai ca s  te împu c

din nou? (comedie, SUA)
22.30 P cate de familie (dram ,

SUA)

20.30
8.30 Cenu reasa (s)
9.30 Chiquititas (s)
10.30 Terorist f r  vin  (comedie, 

India)
12.15 Micii Cowboy (familie, SUA); 

Cu: Michael Glauser, Brittany 
Armstrong

14.30 Falcon Beach
15.30 Vedete sub acoperire
16.30 Lovitur  imparabil

(ac iune, SUA); Cu: Don 'The 
Dragon' Wilson, Denice Duff

18.30 D- tiri
19.15 Restaurant Europa
20.00 Nor  pentru mama. Prezint

Gabriela Cristea
23.30 Creaturi mortale (S.F., SUA); 

Cu: John Savage, Cliff De 
Young

1.30 Bar  La Bar  (r)
3.30 Terorist f r  vin  (comedie, 

India) (r)

16.30
4.30 Tr sni i în NATO (s) (r)
5.00 Casa noastr  (r)
7.30 Desene animate: Tutenstein
8.00 Quizit - Emisiune interactiv
9.00 Copiii de la 402 (s, Canada/

Fran a)
10.00 Imobiliare Blitz
11.00 Autoforum
11.40 TeleRON
13.00 Sport, diet i o vedet
13.30 Interviurile Cristinei opescu
14.30 S.O.S., Salva i-mi casa! (r)
15.30 Schimb de mame (r)
17.00 Te crezi mai de tept? (r)
18.00 Focus
19.30 Camera de râs
20.00 Jaf în stil italian (dram ,

coproduc ie)
22.30 Urm rirea (thriller, SUA)
0.30 Adolescen  furat  (dram ,

SUA)
2.30 Sunset Beach (s, SUA)

20.00
5.00 Coldplay în concert
6.00 A fost sau n-a fost? (dram ,

România)
7.30 Ce-ai f cut? (comedie, SUA)
9.00 Concert Take That
10.00 Mai e mult pân  ajungem? 

(comedie, SUA)
11.35 Miss Meteo (dram , Canada)
13.10 În pas cu familia Stein 

(comedie, SUA)
14.45 Vraciul din jungl  (romantic, 

SUA)
16.30 Dl. i Dna. Smith (ac iune, 

SUA)
18.30 A fost sau n-a fost? (dram ,

România)
20.00 Albert cel gras (comedie, 

SUA)
21.35 Ap  întunecat  (horror, 

Japonia)
23.20 Kung Fu la gr mad

(ac iune, China/Hong Kong)

20.00

TVR 1 PRIMAANTENA 1PRO TV KANAL D HBO

Spion din gre[eal` Dennis, pericol public C#t \mi dai ca s` te 
\mpu[c din nou? Lovitur` imparabil` Jaf \n stil italian Albert cel gras

S^MB~T~

TVR 2
9.30 Natur i aventur 10.00 Via 
sacra 11.00 Liber pe contrasens 
12.00 EU-RO Case (r) 12.30 Bugetul 
meu 13.00 Arena leilor 14.00
Miracole (s, Italia) 15.00 D'ale 
lu' Mitic 16.00 Bazar (r) 16.30
Autostrada TVR (r) 18.00 Jurnal 
regional 18.35 Verdict: Crim ! (s, 
SUA) 19.25 Europa altfel 19.40 S
vorbim despre cinema 20.10 În 
umbra legii (s, Canada) 21.00 Ora 
de tiri 22.10 Martorul t cut (s, 
Anglia) 23.10 Rain Man (dram ,
SUA) 1.30 Liber pe contrasens (r) 

5.00 Pove tiri adev rate (r) 
6.00 Clona (s, Brazilia) (r) 7.00
R zbunarea Victoriei (s, SUA/
Venezuela) (r) 9.00 Cântec de iubire 
(s, Mexic) 11.15 Un medic în familie 
(s, Italia) 12.30 Al aptelea cer (s, 
SUA) 13.30 Prizoniera (s, Columbia/
SUA/Mexic) 15.30 R zbunarea 
Victoriei (s, SUA/Venezuela) 16.30
Daria, iubirea mea (s, România) 
17.30 Pove tiri adev rate 18.30
Betty cea urât  (s, Columbia) 20.30
Numai iubirea (s, România) 21.45
Clona (s, Brazilia) 

4.00 Fata lui Johnny (dram , SUA) 
6.00 Ford - Omul i ma ina lui 
(SUA) 8.00 În delt  (dram , SUA) 
10.00 David Copperfield (dram ,
SUA) 12.00 În delt  (dram , SUA) 
14.00 David Copperfield (dram ,
SUA) 16.00 Crimele din Midsomer 
(s, Anglia) 20.00 Crim  f r
condamnare (dram , SUA) 22.00
Suspect de crim  (thriller, Canada) 
0.00 Crim  f r  condamnare 
(dram , SUA) 2.00 Suspect de crim
(thriller, Canada) 

9.00 tirile Sport.ro 9.05 „Splen-
doare în Iarb ": Turneul de tenis 
de la Wimbledon 10.00 tirile 
Sport.ro 11.00 Boxbuster: Hassim 
Rahman - Oleg Maskaev 13.00
Rugby Tri Nations: Australia - 
Africa de Sud 16.00 „Splendoare 
în Iarb ": Turneul de tenis de la 
Wimbledon 18.00 tirile Sport.ro 
19.00 Anderlecht - Steaua 1994-
1995, Steaua-Hajduk 1994-1995
21.00 Boxbuster: Wladimir Klitshko 
- Lamon Brewster 1.05 Fotbal. 
Copa America: Sfert De Final 1

12.15 Revolta din inutul Harlan 
(dram , SUA) (r) 14.15 Doi
b rba i i jum tate (s, SUA) 
(r) 14.45 Ruleta destinului (s, 
SUA) (r) 15.45 Iubire în lumina 
reflectoarelor (s, SUA) 16.45 B.D.
în ac iune (comedie, România) 
19.00 Rebel în California (s, SUA) 
20.00 Entertainment News 20.20
Alias (s, SUA) 21.30 Doi b rba i i
jum tate (s, SUA) 22.00 În ring 
cu Rocky (s, SUA) 23.00 Dragoste
oarb  (dram , SUA) 1.30 Pre ul
libert ii (s, SUA/Canada) 

6.00 After Hours 7.00 Breakfast
Club 10.00 Romanian Top 100 12.00
Weekend Special - J.Lo Weekend 
17.00 Stylissimo 17.30 Making The 
Movie 18.00 Superlatino 19.00
Boiling Points 19.30 MTV News 
20.00 Bustamuve 20.30 Cribs
21.00 MTV Popular Music 22.00
Bam's Unholy Union 22.30 Dance
Life 23.00 Virgin Diaries 23.30
Strutter 0.00 Party Music 1.00 MTV
Urban 2.00 After Hours 

MTVACAS~ HALLMARK PRO CINEMASPORT.RO
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Rezolvarea rebusului din num`rul trecut

9.30 Ghici cine câ tig ?
10.30 Împreun  pentru natur
11.30 Descoper  Europa ta!
12.30 Tezaur folcloric
14.00 Jurnalul TVR
14.20 Studio F1
14.50 Formula 1 - Marele premiu 

al Angliei
16.45 Paddock
17.40 Benone Sinulescu - 70

de ani
18.45 Tragerile Loto 6/49 i Noroc
18.55 Agend  Sibiu 2007
19.00 Jurnalul TVR
20.15 Festivalul Na ional de Crea ie 

i Interpretare Mamaia 
Copiilor, 2007

22.10 Taverna
23.40 Maria cea plin  de har 

(dram , SUA/Columbia)
1.30 Cele 600 de zile ale Republicii 

de la Salo (documentar, Italia)

14.50

TVR 2
12.00 Prin esa Diana, regina 
inimilor 13.00 Aten ie, se cânt !
14.00 Scotland Yard (documentar, 
Anglia) 14.30 Poft  bun ! (s, Anglia) 
15.05 Tenis: S pt mâna Andrei 
Pavel 15.35 Atlas 16.00 O lume 
nou 16.30 Autostrada TVR 18.00
Jurnal regional 18.35 Vân torii 
de comori (s, SUA) 19.30 Parfumul 
iubirii (s, Fran a) (r) 20.25 Putere 
absolut  (comedie, Anglia) 21.00
Ora de tiri 22.10 Bodies: între 
via i moarte (s, Anglia) 23.20 E
vremea lupilor! (poli ist, Italia) 

9.00 Cântec de iubire (s, Mexic) 
11.15 Un medic în familie (s, Italia) 
12.30 Diana, Prin esa Inimilor 
(dram , Anglia) 13.30 Prizoniera 
(s, Columbia/SUA/Mexic) 15.30
R zbunarea Victoriei (s, SUA/
Venezuela) 16.30 Daria, iubirea 
mea (s, România) 17.30 De 3 x 
femeie 18.30 Betty cea urât  (s, 
Columbia) 20.30 RBD, La familia 
21.45 Tipic masculin (comedie, SUA) 
23.45 Totul despre sex (s, SUA) 0.30
RBD, La familia (r) 1.30 Prizoniera 
(s, Columbia/SUA/Mexic) (r) 

8.00 Izvorul (fantastic, SUA) 10.00
David Copperfield (dram , SUA) 
12.00 Izvorul (fantastic, SUA) 14.00
David Copperfield (dram , SUA) 
16.00 Crimele din Midsomer (s, 
Anglia) 18.00 Mult zgomot pentru 
nimic (dram , Anglia) 20.00 3 livre 
(s, SUA) 21.00 Doc Martin (s, Anglia) 
22.00 Inimi captive (thriller, 
Canada) 0.00 Mult zgomot pentru 
nimic (dram , Anglia) 2.00 Inimi 
captive (thriller, Canada) 

12.00 NASCAR Lenox Industrial 
Tools 300 13.00 „Splendoare în 
iarb ": Turneul de tenis de la 
Wimbledon 15.00 Fotbal. Euro 
Tineret: Finala 16.00 „Splendoare 
în iarb ": Turneul de tenis de la 
Wimbledon 18.00 tirile Sport.ro 
19.00 Benfica-Steaua 1994-1995,
Steaua - Benfica 1994-1995 21.30
tirile Sport.ro 22.00 Wrestling: 

„Vedetele", ep. 7 23.00 Fotbal. 
Copa America: Sfert de final 3
1.20 Fotbal. Copa America: Sfert de 
final 4

9.00 Liga juniorilor - Looney Toons 
9.30 Doi b rba i i jum tate (s, 
SUA) (r) 10.00 Pro Motor 10.30 Teo 
i Andi (r) 12.45 B.D. în ac iune 

(comedie, România) (r) 15.00
Lumea Pro Cinema 16.00 Iubire în 
lumina reflectoarelor (s, SUA) 17.00
Don Juan modern (comedie, SUA) 
19.00 Rebel în California (s, SUA) 
20.00 Entertainment News 20.20
Un liceu „periculos" (comedie, 
SUA) 22.30 Seinfeld (s, SUA) 23.30
Millennium (s, SUA) 0.30 Pre ul 
libert ii (s, SUA/Canada) 

12.00 Weekend Special: J.Lo Wee-
kend 17.00 Best Of... 17.30 Living La-
haina 18.00Romanian Top 10020.00
Room Raiders 20.30 Stylissimo (r) 
21.00 Punk'D 21.30 Celebrity Death 
Match 22.00 Pimp My Ride 22.30
MTV Vaults 23.00 MTV Amour 0.00
MTV Urban 1.00 After Hours 

7.00 Samurai Jack (s)
7.30 C l toriile lui Sindbad (s)
8.00 tirile PRO TV 
10.00 Parte de carte
11.00 Xena, prin esa r zboinic

(s, SUA) (r)
12.00 Misterul jurnalelor din 

Bedford (s)
13.00 tirile PRO TV 
13.05 Crimele din Midsomer (s, 

Anglia)
15.00 Mega Clever (r)
17.00 În armat  (ac iune, SUA)
18.55 tirile sportive
19.00 tirile PRO TV 
20.45 Îngerii lui Charlie (ac iune, 

SUA/Germania)
22.45 Co mar de Sf. Valentin 

(horror, SUA/Australia)
0.45 Îngerii lui Charlie (ac iune, 

SUA/Germania) (r)

22.45
6.30 Felicia (r)
7.00 Concurs interactiv
8.00 Hercule (s, SUA)
9.00 Braxton
11.00 Desene animate: Animax
13.00 tiri
13.15 Misiunea Casa
14.00 Benny Hill (s, Anglia)
14.30 Tinerii mu chetari (s, SUA)
15.30 Stuart Little - oricelul 

familiei (comedie, 
Germania/SUA)

17.30 Reality show: Bahmu eanu 
i Prigoan  - Povestea 

continu  (r)
18.40 7 zile
19.00 Observator
20.30 Dragonul de aur (aventur ,

SUA)
22.30 Leg turi riscante (thriller, 

SUA/Canada/Germania)
0.15 Inten ii ascunse (thriller, SUA)

20.30
8.30 Micii Cowboy (familie, SUA); 

Cu: Michael Glauser, Brittany 
Armstrong

10.30 Aventura La Sugar Creek 
(familie, SUA); Cu: Levi 
Bonilla, Adam Boyer

12.15 Afaceri încurcate (aventur ,
SUA); Cu: Jay Thomas, Billy 
Drago

14.30 Falcon Beach (s) (r)
15.30 Bulevard
17.30 C dere liber  (ac iune, SUA); 

Cu: Tom Berenger, Stephen 
Baldwin

18.30 D- tiri
19.15 For  invizibil  (ac iune, 

SUA); Cu: Daniel Baldwin, 
Hannes Jaenicke

21.15 Pariul vie ii (ac iune, SUA); 
Cu: Sean Carrigan, Corinne 
Van Ryck de Groot

23.15 Comando România

19.15
5.00 Imobiliare Blitz
7.30 Desene animate: Tutenstein
8.00 Quizit - Emisiune interactiv
9.00 Copiii de la 402 (s, Canada/

Fran a)
10.00 Casa noastr
11.00 Levintza prezint
11.40 TeleRON
13.00 The Flavours 3 buc tari
13.30 Justi ie oarb  (s, SUA)
14.30 Curat, Murdar? (r)
15.30 Campionatul Suporterilor (r)
18.00 Focus
19.30 Camera de râs
20.00 Ciao TV
20.30 Super Nanny
22.00 Te crezi mai de tept?
23.00 SMURD- Misiune Îndeplinit
23.30 Jericho (s, SUA)
0.30 Clubul „Private call” (erotic, 

SUA)
2.30 Sunset Beach (s, SUA)

23.30
7.35 Cr ciunul cu familia Kranks 

(comedie, SUA)
9.15 Ga ca de la IT (s, Anglia)
10.15 Oliver Twist (dram ,

coproduc ie)
12.25 Var  indian  (comedie, 

SUA/Canada)
14.05 Cinema, cinema, cinema (s)
14.35 Cel mai faimos joc (dram ,

SUA)
16.35 ni el Paradis (comedie, 

Olanda)
18.05 Charlie i fabrica de 

ciocolat  (dram , SUA)
20.00 Adâncul albastru (thriller, 

SUA)
21.50 Alexandru (aventur ,

coproduc ie)
0.45 Ferici i pân  la adânci 

b trâne i (dram , Fran a)
2.30 Salsa în L.A. (thriller de 

ac iune, SUA)

18.05
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premiu al Angliei

Co[mar de Sf. 
Valentin Dragonul de aur For]` invizibil` Jericho Charlie [i fabrica de 

ciocolat`
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Jason X
O echip  de oameni de 

tiin  reu e te s -l captu-
reze pe indestructibilul uci-
ga  Jason Voorhees (Kane 
Hodder, foto). Ei pl nu-
iesc s -l criogenizeze, dar 
prizonierul reu e te s  se 
elibereze. Singura supra-
vie uitoare al acestui ultim 
m cel, Rowan, reu e te 
s -l atrag  în camera cri-
ogenic , dar înainte de a 
putea completa procesul, 
e r nit  mortal i înghea
împreun  cu monstrul.
SUA, 2001
Regia: James Isaac
Cu: Kane Hodder, Lexa Doig

PROCINEMA 22.00 HORROR

FILMUL SERII ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Casa S biilor Zbur toare
Sâmb t
Ac iunea se petrece în 

China, în anul 859. ara
este condus  de un împ -
rat incompetent i e bân-
tuit  de rebeli i alian e
r zboinice, a a cum este 
cea numit  „Casa S biilor
Zbur toare”, care lupt
pentru cei s raci. Doi c -
pitani ai poli iei - Leo i
Jin - primesc misiunea de 

a-l prinde pe eful acestei 
alian e. De aceea, Leo o 
aresteaz  pe dansatoarea 
Mei (Ziyi Zhang, foto), 
b nuit  c  are leg turi cu 
acesta. Pelicula a ob inut,
printre alte distinc ii, i
Premiul Bafta pentru „Cel 
mai bun fi lm str in”.
China/Hong Kong, 2004
Regia: Yimou Zhang
Cu: Takeshi Kaneshiro, Ziyi 
Zhang, Andy Lau

TVR 1 23.40 AC}IUNE

Sâmb t

Rain Man
Sunt oameni pe care-i cu-

no ti pe nea teptate i care-
i vor schimba via a pentru 

totdeauna. În cazul lui Char-
lie Babbitt (Tom Cruise, foto 
dreapta), e vorba de fra-
tele lui, Raymond. Charlie 
l-a uitat pe Raymond, îns
Raymond î i aminte te to-
tul. Cei doi nu s-au v zut 
de mul i ani i deodat  sunt 
bloca i pe drum împreun .
Raymond a stat într-un sa-
natoriu aproape toat  via a
lui i acum iese în lumea de 
afar .
SUA, 1988
Regia: Barry Levinson
Cu: Dustin Ho  man, Tom Cruise, 
Valeria Golino

TVR 2 23.10 DRAM~

0009

PUBLICITATE

Patru scafandri desco-
per  pe fundul oceanu-
lui, în apele insulelor 
Bahamas, o epav  legen-
dar  despre care se spu-
ne c  ar con ine milioane 
de dolari în aur. Dar, în 
apropierea epavei zac 
r m i ele unui avion în 
care se afl  un transport 
ilegal e uat.

Prietenii fac un pact 
pentru a ine secrete am-
bele descoperiri. Numai 
c  planul lor este deviat 
atunci când î i dau sea-
ma c  ni te trafi can i
periculo i se apropie de 

locul celor dou  naufra-
gii, pe urmele avionului 
pr bu it.

SUA, 2005
Regia: John Stockwell
Cu: Paul Walker, Jessica Alba 
(foto), Scott Caan

HBO 20.00 THRILLER

Vineri

Rebel f r
cauz

Filmul lui Nicholas Ray 
abordeaz  teme precum 
iubirea, sexualitatea [i ado-
lescen a. James Dean îl in-
terpreteaz  pe Jim Stark, un 
tân r afl at mereu în confl ict 
cu cei din jurul s u. P rin ii 
nu-l în eleg, iar banda de 
huligani a liceului nu-l las
în pace. Singurele persoane 
care aduc o raz  de speran
în via a sa sunt Judy (Natalie 
Wood) i Plato (Sal Mineo).
Anglia, 1955
Regia: Nicholas Ray
Cu: James Dean, Natalie Wood, 
Sal Mineo

TVR 1 23.20 DRAM~

Duminic`

Adâncul albastru

SURSA PROGRAME TV
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LEGEND~: S = Sex  sus; B = Bani  mediu; N = Noroc  jos Rubric` realizat` de Tina Rizea
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LUNI Joburi & Internet .... MAR}I Digital & Educa]ie .... MIERCURI Auto & Via]` s`n`toas` .... JOI Banii t`i & Turism .... VINERI Night Fever

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

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

BERBEC  21 MARTIE - 20 APRILIE
Lipsa de pragmatism v  împiedic  s
v  opri i atunci când nu mai dispune i
de resurse vitale sufi ciente. Nu este 
exclus s  vi se recomande s  repeta i
ni te analize medicale. Promovarea 
unei afaceri de viitor v  face mai cir-
cumspect. 
S –   B –   N – 

TAUR  21 APRILIE - 20 MAI
Deveni i mai capabili de a-i în elege 
pe cei din anturaj i cu „vârfuri” de 
inspira ie fi nanciar  de admirat. 
Sunt îns  to i nativii mult mai pu in 
în eleg tori, decât pân  acum, cu 
propriii parteneri i mai ales cu per-
soana iubit .
S –   B –   N – 

GEMENI  21 MAI - 22 IUNIE
Î i manifest  neîncrederea prin 
ruperea unor rela ii sentimentale. 
Tr iesc unele insatisfac ii pentru pier-
deri de bunuri i c deri din pozi ii 
de prestigiu. Apar totu i câ tiguri 
excep ionale, dar i probleme cu cei 
care îi invidiaz .
S –   B –   N – 

RAC  21 IUNIE - 22 IULIE
Nu sunt excluse momentele de 
avari ie, tocmai când apeleaz  la dv. 
cei mai buni prieteni. Pot ap rea i
certuri cu partenerii, dac  se împarte 
profi tul. Dorin a de a prelua „pute-
rea”, f r  niciun fel de consecin e, 
este îns  criticat .
S –   B –   N – 

LEU  23 IULIE - 22 AUGUST
Nu primi i cadourile pe care le dorea i, 
ba sunte i for at de partenerul de 
cuplu s  face i împreun  un drum 
foarte lung. Considera i c  este de 
datoria dv. s  reveni i asupra unor 
decizii i s  clarifi ca i toate pro-
blemele sentimentale.
S –   B –   N – 

FECIOAR~  23 AUGUST - 22 SEPTEMBRIE
Nu v  poate convinge nimeni c
„metodele” dv. amoroase nu sunt 
potrivite. Sunte i foarte sensibil i
ave i tendin a s  exagera i, a a c  nu 
este exclus ca rela ia cu partenerul 
de cuplu s  semene cu cea dintre 
oarece i pisic .

S –   B –   N – 

BALAN}~  23 SEPTEMBRIE - 22 OCTOMBRIE
Nu sunte i deloc amabil diminea ,
poate i pentru faptul c  inten iile 
dv. nu sunt apreciate a a cum 
dorea i. Ave i atât de mult de lucru, 
încât vi se pare nedrept i ciudat c
nimeni nu se ofer  imediat s  v
ajute. Colegii vi se par recalcitran i.
S –   B –   N – 

SCORPION  23 OCTOMBRIE - 21 NOIEMBRIE
Ceea ce d  particularitate com-
portamentului dv. în aceast  zi se 
refer  în primul rând la modifi carea 
rela iilor sentimentale, în sensul 
c  vi se pare u or s  renun a i la 
partenerul de cuplu din cauza fap-
tului c  se dovede te frivol.
S –  B –   N – 

S~GET~TOR  22 NOIEMBRIE - 21 DECEMBRIE
V  preocup  în mod deosebit 
noile problemele ale casei în care 
locui i. Dac  se ajunge la discu ii 
„l muritoare”, declara iile dv. critice 
vor provoca unele confl icte familiale 
de moment. Va trebui în mod cert s
munci i i în weekend!
S –   B –   N – 

CAPRICORN  22 DECEMBRIE - 19 IANUARIE
Majoritatea nativilor au un loc in-
stabil de munc , dar suplinesc 
aceast  situa ie prin multe con-
tracte ocazionale lucrative. Se ceart
dup -amiaz  cu prietenii, mai ales 
dac  ace tia încearc  s  îi ajute sau 
îi critic  sincer. 
S –   B –   N – 

V~RS~TOR  20 IANUARIE - 18 FEBRUARIE
Î i vor cheltui economiile pentru a 
câ tiga aprecierea celor din anturaj 
prin cadouri scumpe. Poate se vor 
sim i i pu in vinova i c  au de gând 
s  plece departe de familie, tocmai 
în preajma unei anivers ri ori altui 
fel de eveniment major.
S –   B –   N – 

PE{TI  19 FEBRUARIE - 20 MARTIE
Majoritatea sunt obliga i s  fac  multe 
drumuri i s  ajute persoana iubit  s
dep easc  unele obstacole profe-
sionale. Vor face în mod inten ionat 
în avans cadouri partenerului de 
cuplu, rudelor i copiilor. Restric ii 
„bugetare” minime!
S –   B –   N – 

PUBLICITATE

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.

11 33 44
99 44 22

55 99
44 66 33
11 77 88

88 55 66
77 44
22 11 77

44 66 88

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

88 33 22 11 66
11 33

77 55
55 33

77 88 11 99
44 77

77 22
66 33

44 88 22 66 11
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Derbedeu

Scrieri ca 
ni[te cuie

Diavol

|n inel!

|n lift!

A \mpl#nta 
acul

Surplus

Farfurie 
zbur`toare

|nfocat

Teren 
viran

Jurnal

Perso-
nalit`]i

Esen]a 
arborilor

Mioare

Minte de 
excep]ie

Talaz

Legat 
de atac

D#nsele

Imnuri

Capete 
de axe!

Petrecere 
c#mpe-
nea sc` 

popular`

Obez

Net!


