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Andreea Raicu
schimb`
prefixul

„Spartanii“,
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Praga

Vedeta, care \mpline[te
miercuri 30 de ani, a dat
o petrecere cu peste 150
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Pag.

Dinamo a suferit
ieri prima
\nfr#ngere
din intersezon:
1-2 cu de]in`torii
titlului din Cehia

10

Pag.

COTIDIAN GRATUIT

Anul II - Num`rul 301 - Luni, 16 iulie 2007

www.compact.info.ro

Rolling Stones au
sosit \n Bucure[ti

BUCURE{TI

Celebra trup` a venit ieri \n Rom#nia pentru mega-concertul anului
Legendara trup` Rolling
Stones a sosit ieri dup`-amiaz`
\n Bucure[ti, venind de la Belgrad, unde a sus]inut, s#mb`t`
PEOPLE

sear`, un concert. Avionul cu
care au ajuns \n Rom#nia membrii forma]iei a aterizat pe „Henri
Coand`”. Rolling Stones c#nt`

8

m#ine sear` pe Stadionul „Lia
Manoliu”, 60.000 de spectatori
fiind a[tepta]i la cel mai imporPag. 11
tant concert al anului.

Gra¬iti pe pista
de role
S#mb`t`, \n Her`str`u, opt echipe s-au duelat \ntr-o competi]ie
de cultur` urban`
Pag. 3
PEOPLE

Perechi celebre
la Callatis
„Compact” a tras cu ochiul \n
culisele festivalului muzical de
la Mangalia
Pag. 11
ECONOMIE

Mul]umi]i de
locul de munc`
Foto: Mediafax

Dou` treimi dintre rom#ni sunt
satisf`cu]i de actualul serviciu,
dezv`luie un sondaj
Pag. 6
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Acroba]ie la \n`l]ime \n capital`
BUCURE{TI

Trupa australian` „Strange Fruit” a f`cut furori \n Parcul Tineretului

Pag.
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Trasee modificate
RATB În vederea executurii lucrurilor la calea de rulare pentru
tramvaie din intersec¡ia str.
Dr. Istrate/Ios. Viilor, linia 7 de
tramvai func¡ioneazu pe traseu
modificat, de la Pia¡a Eroii
Revolu¡iei, apoi pe Calea Ierban
Vodu, bd. Gheorghe Iincai, str.
Nerva Traian, bd. Murueti, str.
11 Iunie, bd. Regina Maria, Pia¡a
Unirii. Din cauza lucrurilor de pe
str. Polonu, autobuzele liniei 135
circulu pe traseul actual între
CET Sud Vitan i intersec¡ia bd.
Dacia/str. Polonu, apoi în ambele sensuri pe str. Polonu, Calea
Floreasca, Ios. Pipera, pânu la
CFR Constan¡a.

Iedin¡u
extraordinaru
la primurie
CONVOCARE Adriean Videanu,
primarul general al capitalei, a
convocat astuzi o edin¡u extraordinaru a Consiliului General al
Municipiului Bucureti, dupu ce,
joi, consilierii municipali au reuit su aprobe doar cinci din cele
75 de puncte puse pe ordinea
de zi a edin¡ei. Pe ordinea de
zi a edin¡ei de astuzi figureazu
16 proiecte de hoturâre, printre
care se numuru rectificarea bugetului municipalitu¡ii pe 2007 i

o adresu cutre guvern referitoare
la musurile reparatorii pentru
expropria¡i.

Era mezozoicu, la
Muzeul de Geologie
ATELIER La Muzeul National de
Geologie începe, astuzi, Atelierul
de creativitate mezozoicu. Cursul
vizeazu dezvoltarea creativitu¡ii
artistice a copiilor i fixarea unor
no¡iuni tiin¡ifice elementare
despre evolu¡ia vertebratelor i
erelor geologice, într-o manieru
destinsu, de joc de vacan¡u.
Atelierul se axeazu, în principal,
pe aptitudinile i talentul
copiilor. Costul cursului este
de 60 de lei. Informa¡ii,
la telefon 212.89.52 sau pe
www.geology.ro.

Report de milioane
la 6 din 49
LOTO Niciun bilet câtigutor
pentru premiul cel mare, în
valoare de 4 milioane de euro,
al extragerii de ieri a Loteriei
Române. La categoria a II-a
sunt apte bilete câtigutoare,
iar la categoria a III-a, 526 de
bilete. La extragerea „Noroc”,
câtigurile la categoria I i
categoria II se reporteazu, iar
la categoria III sunt doar patru
bilete câtigutoare.
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Fiecare dintre noi vede Bucure tiul în felul svu.

Al tuu cum aratu?
A teptvm fotografiile tale pe adresa:

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

Ineditul Bucure[tiului

Text [i foto: Ioana P`tr`[coiu
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Olandezii refac sediul guvernului,
pentru 32 de milioane de euro
CONCURS O companie din Olanda
a câ tigat concursul interna£ional
de proiecte de arhitecturv organizat pentru realizarea lucrvrilor de
extindere a Palatului Victoria. În
cadrul concursului s-au întrecut
27 de firme de arhitecturv, dintre
care au trecut de prima etapv de
selec£ie doar ase firme. Lucrvrile
de consolidare i extindere vor
începe, conform estimvrilor, în
vara anului viitor, urmând sv fie
finalizate pânv în 2010 [i vor costa
32,1 milioane de euro. Extinderea
actualului imobil a fost determinatv de faptul cv unele clvdiri în
care func£ioneazv departamente
ale guvernului au fost revendicate
||||
de fo tii proprietari.

Tobogane i leagune
periculoase, demontate
La ac¼iunea de ieri, desf¹urat sub ochii presei, Inimroiu
a subliniat c „aceste adevrate
capcane sunt un pericol public
¹i nu trebuie s a¹teptm s se
întâmple o tragedie, pentru a
schimba lucrurile”. Primarul a
convocat o nou ¹edin¼ extraordinar, mâine, de la ora 16.30,
pentru a supune înc o dat la
vot proiectul de hotrâre pentru
refacerea locurilor de joac din
sector.
Conform legii, la ¹edin¼ele de
consiliu local pot participa ¹i cet¼enii sectorului.
D.L. ||||

ACKIUNE - Adrian Inimroiu, primarul sectorului 4, ¹i angaja¼ii
ADP au demontat, ieri, tobogane
¹i leagne deteriorate, care reprezentau un pericol pentru siguran¼a copiilor, din locul de joac situat pe ¹oseaua Giurgiului nr. 27
(zona City Mall Pieptnari).
Ac¼iunea a cptat coloratur
politic, din cauza conflictului
dintre edil ¹i membrii consiliului
local, care nu au aprobat, în ¹edin¼a de joi, planul primarului de
a reface locurile de joac din sector, de¹i, potrivit acestuia, „exist
banii necesari”.

Electrica
reparu re¡elele
ÎNTRERUPERI Electrica Muntenia Sud va întrerupe, astvzi,
alimentarea cu energie electricv în câteva zone din Bucure ti, din cauza unor lucrvri
planificate de repara£ii tehnice
i modernizvri în re£eaua de
distribu£ie, precizeazv un comunicat al companiei. În perimetrul strvzii Barajul Bistri£a
(blocuri G4, M15, 24), energia
electricv va fi întreruptv, între
orele 8.00 - 14.00, iar în zona
strvzilor Romulus, Alexandru
Sihleanu, Calea Cvlvra ilor (între str. Mircea Vodv-Sf. Itefan),
||||
între orele 12.00 - 13.00.

„ApuAerFoc” a început
cu acroba¡iile „Strange Fruit”
Dupv ce, în weekend,
au putut urmvri trupa
„Strange Fruit”, în
urmvtoarele svptvmâni,
bucure tenii pot asista
la încv trei spectacole
de teatru combinate
cu elemente de balet,
acroba£ie i muzicv.
TEATRU - Parcul Tineretului s-a
transformat, \n weekend, în scen pentru un spectacol de balet
¹i acroba¼ie aerian sus¼inut de
trupa australian „Strange Fruit”, care a dat startul festivalului
organizat de Institutul Cultural
Român. Australienii au prezentat show-ul intitulat „The Field
(„Câmpul”), considerat de speciali¹ti drept una dintre cele
mai ingenioase produc¼ii de gen
din acest an. Spectacolul a fost
un mix de elemente de teatru,
dans ¹i circ. Cei opt arti¹ti s-au
legnat pe bare elastice la 4,5 m
înl¼ime, deasupra publicului.
În weekendul viitor, pe 21
¹i 22 iulie (sau pe 23 iulie, în
caz de ploaie), de la ora 19.00,
publicul va avea ocazia s vad
dou spectacole sus¼inute de
Teatro Ka din Portugalia.
Arti¹tii portughezi pe picioroange vin la Bucure¹ti cu
spectacolul intitulat „Asas do
destino” („Aripa destinului”).
Potrivit recenziilor, show-ul este
o poveste emo¼ionant despre
întâlnirea unui btrân cu îngeD.L. ||||
rul su ¹i cu moartea.

Instantaneu trimis de cititorul nostru Dorin Timofte Plugaru

Foto: Mediafax
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Arti[tii australieni au dansat, la Bucure[ti, \ntre cer [i p`m#nt
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Un exerci¡iu
de gra¬iti
DESEN - Competi¼ia profesionist de art graffiti a avut
drept scop principal transformarea unui fenomen considerat
de mul¼i ca fiind „vandalism”,
într-un curent artistic reprezentativ pentru cultura urban.
Cele opt echipe din Bucure¹ti,
Bra¹ov, Constan¼a ¹i Cluj, compuse din patru pân la ¹ase grafferi, au încercat s ilustreze noi
fe¼e ale culturii urbane.
Competi¼ia a inclus patru
probe. La prima prob, „concept painting”, echipele au
avut la dispozi¼ie un perete de
15 metri lungime ¹i doi metri
l¼ime, pentru a ilustra propria
viziune asupra Bucure¹tiului.
La a doua prob, „action throw-

Echipa „Gang Bang“
a c#[tigat concursul
dotat cu premii \n
valoare total` de
2.500 euro

Foto: Dana Lascu

Foto: Dana Lascu

ups”, câte un graffer din fiecare
echip a scris, în stil propriu,
un cuvânt ales de juriu, iar la
cea de a treia prob a trebuit
s realizeze o schi¼ folosind
markere speciale. În ultima etap a concursului, „tagging”, un
concurent din fiecare echip a
desenat o emblem-semntur
pentru echipa sa. Juriul, format
din doi membri ai Write4Gold,
a desemnat, la finalul competi¼iei, câ¹tigtoarea: echipa „Gang
Bang”, din Bra¹ov.
Dac vre¼i s „fura¼i” din tehnica bra¹ovenilor, v prezentm
alturat etapele de realizare a
unei por¼iuni din lucrarea lor,
de la simpla schi¼ la produsul
Dana Lascu ||||
finit.

Foto: Pleon Gra´ti

Pista de role din Parcul Hervstrvu a fost transformatv,
sâmbvtv, în scena unui popular concurs de gra¶ti. La
„Mountain Dew Urban Fest”, organizat sub patronajul
Write4Gold, s-au întrecut opt echipe de arti ti gra®eri.

Videanu, la plimbare cu tramvaiul 19

PRIM~RII |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

VERIFICARE - Primarul general
al capitalei, Adriean Videanu, a
verificat, ieri, lucrrile de reabilitare a liniei de tramvai de pe
Bd. 1 Decembrie 1918, lucrare ale
crei costuri totale s-au ridicat la
138 de milioane de lei. Edilul s-a
urcat într-un tramvai al liniei 19,
repus în circula¼ie pe ruta ini¼ial,
pentru a verifica cum ruleaz pe
¹inele noi.
Dup ce a parcurs câteva sta¼ii,
Videanu a declarat c este mul¼umit de calitatea lucrrii, care are
o garan¼ie de cinci ani. Cu aceea¹i ocazie, edilul ¹ef al capitalei
a spus c sper ca achizi¼ia de
tramvaie s dureze mai pu¼in de
¹ase ani, atât cât a durat în cazul
Budapestei.
Videanu a explicat c procesul
dureaz deoarece „pentru tramvai nu exist o produc¼ie de serie.
Se face un prototip în func¼ie de
infrastructur, în func¼ie de con-

Tinerii vor avea un nou primar
SECTORUL 2 Cei 28 de liceeni, membri ai Parlamentului Tinerilor din
sector, vor desemna, prin vot secret, „primarul tinerilor”, care îi va
conduce în urmutorii doi ani. Votul se va da, astuzi, de la ora 10.00,
în sala „I.L. Caragiale” a primuriei.

Terasu dezafectatu
SECTORUL 6 Inspectorii Serviciului Disciplina în Construc¡ii au dezafectat, suptumâna trecutu, o construc¡ie provizorie, amplasatu
la intrarea în Parcul Drumul Taberei. Potrivit angaja¡ilor primuriei,
patronul terasei a fost aten¡ionat în mai multe rânduri su ob¡inu o
nouu autoriza¡ie de construc¡ie sau su dezafecteze singur localul.
PUBLICITATE

Foto: Rompres

Integreazv-te în Europa prin
UNIVERSITATEA „ATHENAEUM”
Acreditatv prin legea nr.135/2005

Primarul capitalei, folosind transportul \n comun
di¼iile din fiecare ora¹”. Legat de
licita]ie, edilul a promis c o va
relua cât de curând posibil, dar
va mai trece timp pân s avem

tramvaie noi, pentru c, „din momentul adjudecrii licita¼iei, dureaz un an ¹i jumtate pân se
face prototipul.
D.L. ||||

Întreruperi ale furnizurii de apu în capitalu
TEMPORAR - Pentru efectuarea
unor lucrri la re¼elele de alimentare cu apa potabil, Apa Nova
întrerupe temporar furnizarea
acesteia, dup cum urmeaz:
AST ZI:
O între orele 8.00 – 12.00, în
bd. 1 Decembrie 1918, bd. Theodor Pallady, str. Jean Steriadi,
Grdini¼a nr. 196, Tcoala Gene-

ral nr. 182 ¹i Sec¼ia 19 Poli¼ie;
O între orele 9.00 – 14.00,
strzile: Radu Calomfirescu,
Hristo Botev, Stelea Sptaru,
Vlaicu Vod, Aleea Banu Udrea,
Zizin ¹i Calea Vitan.
MÂINE:
O între orele 9.00 – 14.00, pe
strzile: Tudor Gociu, Ghimpa¼i
nr. 17.

MIERCURI:
O între orele 8.00 – 18.00, pe
strzile: Învingtorilor, Tos. Mihai Bravu, bd. Camil Ressu, Dristorului, Baba Novac ¹i Intrarea
Co¹arului;
O \ntre orele 8.00 – 18.00, pe
strzile Turturelelor, Valeriu Brani¹te, Rândunelelor, Tcoala Ajuttoare nr. 5 ¹i Club White Not. ||||

ADMITERE 2007
SPECIALIZ RI:
O Contabilitate i informaticu de gestiune
O Finan¡e i bunci
O Administrarea afacerilor
O Marketing
O Administra¡ie publicu
Durata studiilor este de 3 ani.
PROGRAME DE MASTER:
OAuditul intern al institu¡iilor publice
OContabilitate interna¡ionalu i audit financiar (extern)
OAdministra¡ie publicu i integrare europeanu
ORiscuri bancare
OAsigururi i reasigururi

Durata studiilor este de 3 semestre.
AVANTAJE:
OPo¡i câtiga burse de studii în struinutate
OStagii de practicu în bunci, mediu de afaceri i în administra¡ia de stat
|NSCRIE-TE ACUM ON-LINE {I PARTICIPI LA TOMBOLA !
Str. Giuseppe Garibaldi, nr. 2a, sector 2; tel.: 230.57.38; 230.57.26; 231.74.18 (fax)
Email: rector@univath.ro; secretariat@univath.ro; http://www.univath.ro
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Iglesias concerteaz` ast`zi la Sibiu

Patinoar
\n plin` var`

REVENIRE Cântvre£ul spaniol Julio Iglesias a aterizat, s#mb`t`, la
Cluj, de i era a teptat la Sibiu, i a fost nevoit sv ajungv cu ma ina în
capitala culturalv, unde va sus£ine, ast`zi, un concert, anun]` NewsIn.
Cântvre£ul trebuia sv vinv la Sibiu cu un avion tip charter, dar cursa
a fost redirec£ionatv la Cluj-Napoca. Organizatorii concertului nu au
precizat motivul schimbvrii de rutv. La Sibiu, Iglesias a fost cazat în
apartamentul preziden£ial al unui hotel de patru stele. Potrivit conducerii hotelului, artistul a cerut sv aibv în camerv multv apv mineralv i
fructe variate. Concertul lui Julio Iglesias va avea loc, ast`zi, în Pavilio||||
nul multifunc£ional al capitalei culturale.

MAMAIA P#n` pe 29 august,
Coca-Cola reactiveaz` proiectul de succes al patinoarului de ghea]` sintetic` pe
esplanada hotelului Parc,
Mamaia devenind, pentru al
treilea an consecutiv, locul
preferat al celor care iubesc
patinajul. Patinoarul de
ghea]` sintetic` a fost inaugurat \n 2005. Anul trecut a
atras aproximativ 41.000 de
participan]i.

112 pentru
Autostrada
Soarelui
FACILITATE Problema lipsei
de colaborare între serviciile
care ruspund de Autostrada Soarelui, cât i între
cele patru jude¡e limitrofe
autostruzii a fost rezolvatu
prin înfiin¡area unui birou
112 special, anun]` Realitatea TV. Acesta va coordona
activitatea echipajelor de
poli¡ie [i a celor de interven¡ie (pompieri, ambulan¡u)
alocate pentru autostradu,
indiferent de jude¡ul de care
apar¡in. Poli¡itii de la sol vor
fi ajuta¡i i de elicoptere de
supraveghere.

Scade pre¡ul
medicamentelor

Luni, 16 iulie 2007

Regizorul Lucian Pintilie
a refuzat s` fie turn`tor
Jazz în Mun]ii Semenic
CONCERT - În mun¼ii Semenic, la G`r#na, la peste o mie de metri înl¼ime ¹i numai câteva grade Celsius, sute de iubitori ai jazzului s-au
adunat \n weekend pentru a-i asculta pe saxofonistul Jan Garbarek ¹i
chitaristul Scott Hendrson, informeaz` Realitatea TV. „S` stai în creierii mun¼ilor, s mnânci gula¹ ¹i s-l vezi pe Garbarek nu ¹tiu dac
se poate ceva mai mult, de aceea este insolit”, a spus muzicianul Berti
Barbera. La Grâna, majoritatea spectatorilor au venit cu cortul, pentru c pensiunile din zon sunt pline. Festivalul de la Grâna a ajuns
||||
la a 11-a edi¼ie. Festivalul a început joi ¹i s-a \ncheiat ieri.

Zece elevi români,
printre cei mai valoroi din lume
TOP O medalie de aur, una de bronz i înscrierea a zece români printre
cei mai valoro i tineri din lume, acestea sunt rezultatele cu care liceenii
români s-au întors acasv de la Olimpiada Interna£ionalv Multidisciplinarv, care a avut loc în Yakutia, Federa£ia Rusv, informeaz` Realitatea
TV. Printre pvrin£ii care î i a teptau plini de mândrie copiii la aeroport
s-a numvrat actorul Vasile Muraru. Fiica lui, Maria, a câ tigat o medalie
de aur la olimpiada de chimie. România a fost pentru prima oarv
reprezentatv la Olimpiada Interna£ionalv Multidisciplinarv de o echipv
||||
formatv din elevi ce studiazv la aceea i institu£ie de învv£vmânt.

M~RTURISIRE - Regizorul Lucian Pintilie (foto) a povestit, celor
100 de elevi prezen]i la [coala de
var` de la Sighet, cum a fost racolat de Securitate la 17 ani [i cum
a refuzat, \ns`, \n cele din urm`,
s` devin` turn`tor, informeaz`
HotNews. Pintilie a evocat episodul citind, cu umor [i deta[are,
din propria carte de memorii:
„Eram student \n primul an la
Institutul de Teatru, c#nd, \ntr-o
noapte, tat`l meu a fost arestat
de organele Securit`]ii. Mi s-a cerut s` devin informator. Din sete
de pitoresc [i din spirit de aventur`, mai degrab` dec#t din fric`,
am acceptat”.
Dup` eliberarea tat`lui s`u,
Pintilie a refuzat s` devin`
turn`tor. „{i ast`zi \mi vine s`
ro[esc de neobr`zarea cu care
le-am adresat (n.r. securi[tilor)
urm`torul text \n care nebunia
era c` [i credeau: eu sunt un
mare regizor [i niciodat` nu m`

voi ocupa de asemenea activit`]i
care m` pot distrage de la munca mea de crea]ie. Aceast` istorie
s-a petrecut acum 56 de ani”, mai
||||
spune Pintilie.

Militarii rom#ni au defilat
pe Champs Elysees
PROMISIUNE Ministrul
sunutu¡ii, Eugen Nicoluescu
(foto), a anun¡at, sâmbutu,
la Sibiu, cu medicamentele eliberate de farmacii
se vor ieftini cu 15 la sutu,
ca rezultat al aplicurii unui
ordin ministerial ce va intra
în vigoare la 1 septembrie
[i care va introduce o nouu
modalitate de stabilire a
pre¡urilor. „Este un proiect
prin care dorim su reaezum
pre¡urile la medicamente”,
a declarat Nicoluescu, informeaz` NewsIn.

Veterani
în Parlament
MESERIE 21 de rom#ni sunt
de profesie parlamentari. Au
supravie¡uit tuturor alegerilor i se aflu, acum, dup` 17
ani petrecu]i \n Parlament, la
mijlocul celui de-al cincilea
mandat. Cei 21 s-au bucurat
de toate privilegiile postului:
indemniza¡ii, diurne, maini
la scaru, deplasuri i birou
personal. Campioni sunt
reprezentan¡ii UDMR. Printre
veteranii parlamentari se
num`r` Marko Bela, Gyorgy
Frunda, Verestoy Atilla
(UDMR), Culin Popescu Turiceanu (PNL), Corneliu Vadim
Tudor (PRM), Radu Berceanu
(PD), Adrian Nustase, Antonie
Iorgovan, Adrian Severin i
Doru Ioan Turucilu (PSD).

Reprezentan£ii opozi£iei
i puterii de la Bucure ti
au svrbvtorit, sâmbvtv, în
Ci migiu, Ziua Fran£ei. |n
aceea[i zi, 35 de militari
din Regimentul 30 Gard` [i
Protocol „Mihai Viteazul”
au defilat pe bulevardul
Champs Elysees.
BUCURE{TI - La evenimentul
organizat de Ambasada Fran¼ei la Bucure[ti au participat
pre[edintele Traian B`sescu,
premierul Clin Popescu Triceanu, liderul PSD Mircea Geoan ¹i fostul premier Adrian
Nstase. Ambasadorul Fran¼ei la
Bucure¹ti, Herve Bolot, a numit
România, în discursul pe care
l-a ¼inut la ceremonia dedicat
Zilei Na¼ionale a Fran¼ei, „ruda
cultural ¹i institu¼ional” a ¼rii
sale, informeaz` NewsIn. „For¼a
Zilei Na¼ionale a Fran¼ei rezid
în srbtorirea ei cu ceilal¼i – o
împrt¹im cu România, rude
culturale ¹i institu¼ionale, dar
¹i cu to¼i partenerii europeni”,
a spus ambasadorul Fran¼ei la
Bucure¹ti, la ceremonia organizat în Ci¹migiu. Aflat la final
de mandat, diplomatul francez
¹i-a luat la revedere de la poporul român ¹i a spus c el ¹i so¼ia
sa regret c trebuie s plece
dintr-o ¼ar care i-a primit „atât
de bine”. Succesorul lui Herve
Bolot în postul de ambasador al

Ai no[tri au purtat, la Paris, uniforma „Al. I. Cuza“
Fran¼ei la Bucure¹ti este Henri
Paul, fost consilier la Curtea de
Conturi.
La r#ndul s`u, pre¹edintele
Traian Bsescu a felicitat poporul francez ¹i pe pre¹edintele
Nicholas Sarkozy ¹i s-a referit
la rela¼ia special, politic, economic ¹i cultural, dintre cele
dou ¼ri. El a men¼ionat c
Rom#nia [i Fran]a colaboreaz
în interiorul UE la construc¼ia
Europei sociale. B`sescu a ¼inut
s sublinieze, privind spre Mircea Geoan ¹i Adrian Nstase,
afla¼i în fa¼a scenei, c nu vorbe¹te despre Europa socialist.
La finalul discursurilor, orches-

tra condus` de Gheorghe Zamfir a interpretat imnurile Fran¼ei ¹i României. Dup inton`ri,

Bsescu s-a îndreptat, râzând în
hohote, spre Geoan ¹i Nstase,
a dat mâna cu ei [i i-a \ntrebat:
„Credea¼i c o scap, p-asta cu
sociali¹tii?”. Dup 15 minute,
timp în care s-a între¼inut cu
reprezentan¼i ai Corpului diplomatic acreditat la Bucure¹ti,
râzând cu poft la intervale regulate, Bsescu a plecat, informeaz` Mediafax.
La manifestare au mai participat ministrul de externe
Adrian Cioroianu, pre¹edintele
Camerei Deputa¼ilor, Bogdan
Olteanu, fostul pre¹edinte Ion
Iliescu, fostul premier Petre Roman, consilierul preziden]ial
Theodor Baconschi, viitor ambasador al României la Paris,
ambasadorii SUA, Marii Britanii
¹i Olandei la Bucure¹ti ¹i fostul
purttor de cuvânt al Guvernului, Oana Marinescu.
Mihaela R`ileanu ||||

„Sub semnul Europei“
TRADI}IE Circa 900 de militari, din cele 27 de state membre ale
Uniunii Europene, au participat, sâmbvtv, \n premier`, la defilarea
tradi£ionalv organizatv de Ziua Na£ionalv a Fran£ei, prima astfel
de festivitate care are loc dupv preluarea func£iei de pre edinte de
cvtre Nicolas Sarkozy. |ntre ace[tia, 35 de solda]i din Regimentul 30
Gard` [i Protocol „Mihai Viteazul” au defilat, pe bulevardul Champs
Elysees, \n cadrul paradei tradi]ionale. Pe sub Arcul de Triumf de la
Paris a mai defilat un contingent rom#nesc, cu ocazia anivers`rii
\ncheierii primului r`zboi mondial, \n 1918, informeaz` HotNews.
Prezen]a militarilor din ]`rile membre UE a fost principala inova]ie
a manifest`rilor din acest an, pe care pre[edintele Nicholas Sarkozy
a dorit s` o plaseze „sub semnul Europei”.
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Liderul Al-Qaeda, Osama ben
Laden, omagiazu martiriul
Osama ben Laden sus£ine martiriul, într-o înregistrare
video, ca armv i cale cvtre glorie pentru musulmani,
relateaz` Reuters.
(…) ¹i-a dorit pentru sine acest
statut. Fericit cel care a fost ales
de Dumnezeu ca martir”, a adugat Ben Laden, potrivit CNN.
În înregistrare este prezentat ¹i
Mustafa abu al-Yazid, numit în
mai comandant în Afganistan
al re¼elei Al-Qaeda. În ultimele
câteva sptmâni, site-urile web
islamiste au anun¼at c „vor
aprea în curând ve¹ti bune de
la ¹eicul Osama ben Laden”,
afirm CNN.

Carlos {acalul critic`
terori[tii Al-Qaeda
Vladimir Ilici Ramirez Sanchez, cunoscut drept Carlos
Tacalul, i-a criticat, într-un
interviu publicat de „Sunday
Times” în edi¼ia online, pe terori¹tii care au încercat s comit
atentate în Marea Britanie, dar
¹i pe discipolii Al-Qaeda, care
„nici nu ¹tiu s fabrice explozibili sau detonatoare”. „Nu sunt
profesioni¹ti. Nu sunt organi-

Apari]ia teroristului nu este datat`
za¼i”, a spus el, referindu-se la
discipolii Al-Qaeda care nu au o
¼int clar. Ramirez a criticat ¹i
„lipsa de profesionalism” a unora dintre celulele care au legturi cu Al-Qaeda. Carlos {acalul
a fost considerat, pân la arestarea sa din 1994, drept cel mai

periculos terorist din lume. În
primul su interviu telefonic, el
i-a atacat pe membrii celulelor
teroriste care au încercat s comit atentate în Marea Britanie,
criticându-i pentru planurile de
a ucide oameni nevinova¼i.
Mihaela R`ileanu ||||

|nt#lnirea gigantului cu piticul
CHINA Cel mai \nalt om din
lume, Bao Xishun, a dat m#na
cu He Pingping, cel mai scund
p`m#ntean. Bao Xishun are 2,36
metri \n`l]ime, 165 de kilograme [i s-a c`s`torit, recent, cu o
t#n`r` de 28 de ani. He Pingping
este un chinez \n v#rst` de 19
ani, care m`soar` doar 73 de
centimetri \n`l]ime. El urmeaz`
s` fie \nscris \n Cartea Recordurilor drept cel mai scund om
de pe planet`. Bao Xishun [i He
Pingping sunt foarte buni prie||||
teni.

Foto: Rompres

BEIJING Finalele primului concurs de dans la bar` din China au
avut loc, ieri, la Beijing. Mai mult de 50 de participan]i, b`rba]i [i
||||
femei, din \ntreaga ]ar`, au luat parte la aceast` competi]ie.

Rusia s-a retras din Tratatul
For]elor Conven]ionale
MOSCOVA - Pre[edintele rus, Vladimir Putin, a semnat decretul
de suspendare a particip`rii ]`rii
sale la Tratatul pentru For]ele
Conven]ionale \n Europa. Potrivit
Biroului de pres` de la Kremlin,
retragerea Rusiei a fost determinat` de anumite „circumstan]e
extraordinare care afecteaz` securitatea ]`rii”.
Moscova a amenin]at, \n repetate r#nduri, c` se va retrage
din tratat, din cauza apropierii
de grani]ele sale a for]elor militare americane, inclusiv prin

planurile de amplasare a unui
scut antirachet` \n Europa.
Pe de alt` parte, pre¹edintele
american, George W. Bush, se va
întâlni, ast`zi, cu omologul su
polonez, Lech Kaczynski, pentru
a discuta detaliile planurilor SUA
de a instala un scut antirachet în
estul Europei, relateaz Reuters.
Administra¼ia de la Washington
este decis s amplaseze elementele sistemului defensiv în Polonia ¹i Cehia, în pofida obiec¼iilor
exprimate de pre¹edintele rus,
||||
Vladimir Putin.

FRAN}A Primarul Parisului,
Bertrand Delanoë, a lansat,
ieri, opera]iunea „Vélib”, care
propune, pentru \nceput, circa
10.000 de biciclete \n regim
de autoservire, subliniind
necesitatea „introducerii
luptei \mpotriva polu`rii, \n
inima amenaj`rilor urbane”,
informeaz` AFP. Cicli[tii ocazionali vor pl`ti o subscrip]ie de
un euro pe zi sau cinci euro
pe s`pt`m#n`, pentru un
abonament.

ELVE}IA - Un spray pe baz de hormon, care are capacitatea de a întri
încrederea în sine ¹i vindeca timiditatea, a fost dezvoltat de o echip
de cercettori elve¼ieni, conform unui studiu preluat de „The Sun”.
Hormonul, numit oxitocin, are rolul de a impune organismului o stare de bine ¹i de calm, ac¼ionând asupra zonei din creier care controleaz rspunsul la sentimentul de fric. Produsul se administreaz nazal
||||
¹i î¹i face imediat efectul.

Litvinenko,
ucis de un ceai
LONDRA Otrava care a provocat
moartea fostului agent rus Aleksandr Litvinenko a fost pulverizatv în ceaiul pe care acesta l-a
bvut la hotelul Millenium din
Londra, împreunv cu fo tii agen£i
KGB Andrei Lugovoi i Dmitri
Kovtun, a declarat barmanul- ef
al hotelului, citat de „Sunday
Telegraph” în edi£ia on-line.
Norberto Andrade, barman- ef
la Pine Bar, a precizat cv, în timp
ce voia sv îi serveascv pe cei trei,
aten£ia lui a fost distrasv în mod
deliberat, pentru ca asasinul sv
aibv posibilitatea de a pulveriza otrava radioactivv în cea ca
de ceai verde a lui Litvinenko.
Andrade, 67 de ani, a afirmat cv
anchetatorii au identificat ulterior
urme de poloniu pe un tablou
care se afla deasupra locului pe
||||
care a stat Litvinenko.

LONDRA Mii de persoane
i-au dat întâlnire, \n weekend, în estul Londrei, unde
s-a desfuurat, \ncep#nd de
vineri, un congres ce surbutorete 30 de ani de la premiera
„Ruzboiului Stelelor”, a cincea
reuniune de acest gen din
lume, dar prima care are loc
în afara Statelor Unite, potrivit AFP. Mul]i fani au venit
la congres deghiza¡i în Darth
Vader, Chewbacca, regina
Amidala, cavaleri Jedi, solda¡i
ai Imperiului sau chiar prin¡ese Leia pe jumutate dezbrucate, personajele imaginate de
George Lucas.

Grepfrutul crete
riscul de cancer
la sân
LONDRA Consumul regulat
de grepfrut poate contribui la
creterea riscurilor de dezvoltare a unui cancer la sân cu
33%, în rândul femeilor aflate
la menopauzu, conform unui
studiu publicat în „British
Journal of Cancer” i preluat
de „The Independent”.
Cercetutorii cred cu fructul
contribuie la creterea nivelului de estrogen din sânge,
hormon asociat cu riscul de
cancer mamar.

Ho]i rom#ni
la Pamplona

Spray pentru timizi

Concurs de dans la bar`

Biciclete
\mpotriva polu`rii

Congres european
„Star Wars”

Foto: Mediafax

SUA - Postul de televiziune
american CNN a anun¼at, sâmbt, c \nregistrarea video cu
Osama ben Laden a fost interceptat înainte de a fi publicat
pe site-urile radicale islamiste,
relateaz Reuters. CNN a precizat c nu poate verifica autenticitatea înregistrrii video
de 40 de minute, pe care a tradus-o din arab în englez, [i
nici nu dispune de vreo informa¼ie privind momentul sau
locul \n care a fost înregistrat
mesajul. Mediul în care este filmat ben Laden este asemntor
cu cel în care au fost înregistrate
mesajele anterioare atentatelor
din 11 septembrie 2001 din Statele Unite.
Octavia Nasr, senior editor
la CNN pentru afaceri arabe, a
declarat c Ben Laden apare într-un fragment de 50 de secunde
al înregistrrii, în care afirm c
profetul Mahomed a vrut s devin martir. „Acest profet glorios
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PUBLICITATE

SPANIA Majoritatea ho¡ilor
de buzunare, aresta¡i de
poli¡ia spaniolu în timpul
festivalului San Fermin de
la Pamplona, sunt români.
Potrivit cotidianului britanic
„The Guardian”, edi¡ia de
anul acesta a fost marcatu de
mai pu¡ine accidente decât în
2006, dar de un numur dublu
de infrac¡iuni.
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Record de turi[ti
[i pre]uri piperate,
la mare
VACAN}E |n weekend,
litoralul rom#nesc a g`zduit
un num`r record de turi[ti:
81.000 de persoane, dintre
care 5.000 au fost vizitatori
str`ini. Ieri, la mare, au
intrat \n vigoare noile tarife,
cu p#n` la 30% mai mari.
Unii hotelieri au aplicat
deja major`rile, \n timp ce
al]ii mai a[teapt` p#n` pe
20 iulie. Noile pre]uri vor fi
men¡inute pânu la sfâritul
lunii august.

Moda
submarinelor
de lux

3,13 LEI

Locul 8 la m`rfuri
re]inute \n vam`
CONTROALE }ara noastr` a ocupat, anul trecut,
locul opt \n Europa \n ceea
ce prive[te cantitatea de
m`rfuri re]inute de Autoritatea Naval` [i pozi]ia a
noua din punct de vedere
al num`rului de m`rfuri
contraf`cute confiscate,
arat` un raport mondial,
citat de The Money Channel.

Cu 30% mai multe
credite
PROGNOZE Rom#nii se vor
\mprumuta, \n anii urm`tori,
cu aproximativ 30% mai
mult, de la institu]iile de
credit, au estimat speciali[tii, pentru Realitatea TV.
Principalele motive sunt
cre[terea consumului [i
cererea mare pentru creditele imobiliare. Cea mai
mare cre[tere, de 35% pe
an, o vor avea creditele de
consum.

Ai carte, ai parte
C^{TIGURI Familiile conduse de o persoan` cu studii
superioare au avut, anul
trecut, \n medie, venituri
de 4,6 ori mai mari dec#t
cele \n care capul familiei a absolvit maximum
\nv`]`m#ntul primar, reiese
din datele INS, preluate de
edi]ia on-line a revistei
„Capital”. O familie condus`
de un absolvent de facultate
a avut venituri medii lunare
de 2.400 de lei, una a unui
absolvent de patru clase a
c#[tigat numai 520 de lei.

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

4,62 LEI 1 franc elve]ian
1,27 LEI 1 dolar canadian
0,18 LEI 1 gram de aur

1,89 LEI
2,17 LEI
48,80 LEI

„Ma[ini“ de f`cut bani
Exxon Mobil, cel mai mare grup petrolier de pe plan
mondial listat la burs`, a avut, anul trecut, cele mai mari
profituri, \n timp ce Ford Motor s-a aflat la polul opus,
cu cele mai mari pierderi \n 2006, reiese din topul Global
500, \ntocmit anual de revista „Fortune”.

CELE MAI PROFITABILE
COMPANIE
PROFIT |N 2006
MILIOANE $
1. Exxon Mobil
39.000
2. Shell
25.442
3. UAL
22.876
4. BP
22.000
5. Citigroup
21.538
6. Bank of America 21.133

CELE MAI RISIPITOARE
COMPANIE
PIERDERI |N 2006
MILIARDE $
1. Ford Motor
2. Vodafone
3. Delta Air Lines
4. Delphi
5. General Motors
6. Coca-Cola

EXTRAVAGAN}~ Num`rul
posesorilor de submarine
civile a crescut sim]itor \n
ultima vreme, noile tehnologii permi]#nd realizarea
navelor cu costuri reduse.
Cele mai ieftine submarine
cost` \n jur de 15 milioane de
dolari, \ns` pre]urile ajung
p#n` la 200 de milioane de
dolari. Proprietari celebri de
submarine sunt Paul Allen
(foto), co-fondator Microsoft,
[i Roman Abramovici, miliardarul rus care de]ine echipa
Chelsea Londra.

2,27 LEI

12,6
10,3
6,2
5,5
2
1,1

VENITURI - De[i, \n clasamentul general
din acest an, realizat de „Fortune”, compania american` Exxon Mobil a pierdut locul
\nt#i \n fa]a gigantului retailer Wal-Mart,
grupul petrolier a fost lider din punct de vedere al profiturilor. Gra]ie pre]ului tot mai
piperat al petrolului, americanii de la Exxon
Mobile [i-au rotunjit c#[tigurile cu 9,3%, la
39.500 de milioane de dolari, dobor#nd recordul de anul trecut, realizat tot de ei.
Compania Royal Dutch Shell, care ocup`
anul acesta tot locul trei \n „Global 500”, a
avut, \n 2006, o cre[tere de doar 0,5% a
profitului. Dup` ce a ie[it din faliment, com-

pania care de]ine United Air Lines a \nregistrat c#[tiguri de 22,9 miliarde, \ns` \n topul
general este departe de v#rf, pe pozi]ia 366.
Locul 4 este ocupat de BP (British Petroleum), cu o u[oar` sc`dere a beneficiilor, fa]`
de 2005. |n urma cheltuielilor mari ale Citigroup, c#[tigurile au sc`zut cu 12%, \ns`
grupul financiar r`m#ne pe locul 5 \n topul
celor mai profitabile companii din lume.
|n lista Money Losers, \ntocmit` de „Fortune” pe baza datelor din topul general,
conduce tot o companie american`, Ford
Motor, unul dintre cei mai mari produc`tori
auto, la nivel mondial. Pierderile grupului

M#ncarea, scump` \n ]`rile nordice
TOP Dintre toate statele membre UE, \n Damenarca se practic` cele
mai ridicate pre]uri la produsele alimentare, de trei ori mai mari
dec#t \n Bulgaria, reiese dintr-un studiu realizat de Eurostat [i prezentat de NewsIn. Raportul analizeaz` pre]urile de anul trecut a 500
de produse alimentare [i b`uturi nonalcoolice din cele 27 de ]`ri ale
Uniunii Europene. Danemarca este urmat` \n top de Irlanda, Finlanda [i Suedia. La polul opus, se afl` Bulgaria, care este cea mai ieftin`
]ar` european`, Lituania, Polonia [i Slovacia. }ara noastr` este unul
||||
dintre statele \n care ]ig`rile sunt printre cele mai ieftine.

s-au ridicat, \n 2006, la 12,6 miliarde de
dolari. Pe locul doi s-a aflat operatorul
britanic de telefonie mobil` Vodafone, cu
pagube de 10,3 miliarde de dolari. |n clasament se mai afl` un produc`tor auto, General Motors, care a mai redus din pierderile
din 2005, de la 10,4 la 2 miliarde de dolari,
prin restructur`ri [i \nchideri de fabrici.
Locul [ase este ocupat de CocaCola Enterprise, cu pagube
de 1,1 miliarde de
dolari. Otilia

Cristea ||||

Dou` treimi dintre rom#ni,
mul]umi]i de jobul lor

Drumurile precare nu duc
turi[tii \n Delta Dun`rii
POTEN}IAL - Delta Dun`rii ar fi
vizitat` de mai mul]i turi[ti, \n
cazul \n care c`ile de acces ar fi
reabilitate. |n prezent, aceast`
zon` este vizitat` de c#teva zeci
de mii de persoane pe an, iar,
dac` drumurile ar fi mai bune,
turismul de aici ar cre[te cu cel
pu]in 20%, sus]ine Julian Andrei,
pre[edintele comisiei de incoming
a Asocia]iei Na]ionale a Agen]iilor
de Turism, citat de DailyBusiness.
ro. Potrivit acestuia, priorit`]ile ar
fi drumurile Constan]a – Tulcea,
H#r[ova – Tulcea, Tulcea – Murighiol – Dun`v`], dar [i Aeroportul
„Delta Dun`rii” din Tulcea. „Este
nevoie de investi]ii \n Delt`, dar
trebuie, \n acela[i timp, p`strat`
tradi]ia locului”, a ad`ugat Julian
||||
Andrei.

STUDIU - O mare parte dintre
rom#ni nu se g#ndesc s`-[i schimbe locul de munc`. Un studiu realizat de Hewitt Associates arat`
c` dou` treimi dintre angaja]ii din
]ara noastr` sunt mul]umi]i de locul lor de munc`, relev` NewsIn.
Principala motiva]ie pentru care
un rom#n ar r`m#ne fidel firmei
\n care lucreaz` o reprezint` pachetele de beneficii, altele dec#t
salariul, dar [i u[urin]a ascensiunii pe plan profesional.
Angaja]ii rom#ni nu sunt nici
foarte preten]io[i, doi din trei

consider#nd c` primesc salariul
pe care \l merit`, \n raport cu rezultatele sale.
Studiul mai relev` faptul c`
angaja]ii se implic` profesional
tot mai mult, pe m`sur` ce se
simt aprecia]i, dac` exist` un management proactiv [i pozitiv [i
dac` firma ofer` oportunit`]i de
avansare. Implicarea \n realizarea
obiectivelor firmei a angaja]ilor
de la noi din ]ar`, \n propor]ie
de 54%, pozi]ioneaz` Rom#nia
cu dou` procente \naintea ]`rilor
din Europa Central` [i de Est. ||||

Rezerv`-]i ultimul volum \n limba englez` din seria „Harry Potter”!
Completeaz` talonul [i vino la Carrefour Militari \n zilele
de 19 [i 20 iulie, la marea \nt#lnire a fanilor Harry Potter!
Numai cu talonul de mai jos po]i cump`ra primul cartea
[i participa la tombol`.
Nume:......................................................
Prenume:..................................................
Act identitate: serie............... nr...................
Telefon:....................................................
COMPACT BUCURE{TI, CARREFOUR MILITARI [i X PO NOI \]i preg`tesc
un eveniment de vis, care va culmina cu lansarea oficial`
HARRY POTTER AND THE DEATHLY HALLOWS, \n noaptea de vineri spre
s#mb`t`, 20-21 iulie, orele 2.00 diminea]a.
Te a[teapt` multe surprize [i concursuri cu premii Harry Potter!
Nu rata marea lansare de s#mb`t`, 21 iulie 2007, orele 2.00
diminea]a, la Carrefour Militari!

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

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

SPORT
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Thierry Henry a sc`pat de „marcaj“
DESP~R}IRE Fotbalistul echipei FC Barcelona, Thierry Henry, s-a
despur¡it de so¡ia sa, Claire, cu care s-a cusutorit în urmu cu patru
ani i cu care are un copil. Potrivit „News of the World”, Henry i
Claire s-au despur¡it dupu ce s-au certat pe tema unor mesaje i
fotografii de pe telefonul mobil al fotbalistului, astfel c` ipostazele
idilice cu cei doi (foto) au devenit amintire.

S-a c`]`rat pe primul loc
TURUL FRAN}EI - Dup` ce, de
s#mb`t`, Linus Gerdemann (TMobile) \l l`sase pe Fabian Cancellara f`r` tricoul galben, \n prima etap` din Alpi, ieri, Michael
Rasmussen (Rabobank) [i-a dovedit calit`]ile de c`]`r`tor [i a
c#[tigat o etap` cu trei v#rfuri de
categoria I.
Plutonul a fost \mp`r]it \n
grupule]e r`zle]e, iar favoritul ini]ial al Turului, Alexandre
Vinokurov (Astana), a terminat
etapa la aproape patru minute [i
jum`tate de danezul Rasmussen.
La general, Rasmussen este primul (conduce [i \n clasamentul
c`]`r`torilor), urmat de Gerdemann (la 43 de secunde) [i Iban
Mayo (Saunier Duval, la 2 minute
||||
[i 39 de secunde).

Chivu [i Mutu,
\napoi la treab`

('38, penalty), Bravo ('68) [i
A. Guardado ('76), în timp ce
pentru Uruguay a înscris Abreu
('22). Din minutul 36, Uruguayul
a evoluat cu un jucutor mai
pu¡in, Lugano fiind eliminat.
Finala competi¡iei va avea loc
între Brazilia i Argentina.

R`nit de o suli]`
INCIDENT Atletul francez
Salim Sdiri, specialist în proba
de surituru în lungime, a fost
r`nit de o suli]` aruncat` de
un sportiv, în cadrul reuniunii
atletice de la Roma. Finlandezul
Tero Pitkamaki s-a împiedicat
în momentul în care se pregutea su arunce suli¡a, iar aceasta
a ajuns în spatele lui Sdiri.
Sportivului francez i s-a acordat
primul ajutor, fiind transportat
apoi cu o ambulan¡u la Policlinica Gemelli din Roma, unde
s-a constatat c` suli]a \i penetrase o coast`, rana sportivului
fiind de patru centimetri.

Foto: Mediafax

Debut ratat pentru
Mircea Lucescu

REUNIRE Cei mai importan]i
fotbali[ti ai na]ionalei
Rom#niei, Cristian Chivu [i Adrian Mutu (foto), s-au prezentat
\n acest weekend la startul
preg`tirilor Romei, respectiv
Fiorentinei. Dac` funda[ul Romei (urma s` aib` o \ntrevedere
cu oficialii echipei, pentru a-[i
l`muri situa]ia contractual`)
are parte de ceva ostilitate din
partea fanilor, Mutu este considerat noul lider, dup` plecarea
lui Toni la Bayern. La reunire,
Mutu a declarat c` nu are de
g#nd s` p`r`seasc` forma]ia
viola.

Bronz
pentru mexicani
COPA AMERICA Reprezentativa
Mexicului a învins, ieri, cu scorul de 3-1 (1-1), forma¡ia Uruguayului, în finala micu a Copei
America, desfuuratu la Caracas
(Venezuela), adjudecându-i
astfel medaliile de bronz. Pentru Mexic au marcat C. Blanco

„Spartanii“ a pierdut, ieri,
meciul amical cu Sparta
Praga, scor 1-2 (1-0), unicul
gol al campioanei noastre
fiind marcat de Niculescu.

UCRAINA {ahtior Done]k a
\nceput campionatul cu o
remiz` pe teren propriu, 1-1,
cu Dinamo Kiev. |n meciul
disputat ieri, golul elevilor lui
Mircea Lucescu a fost marcat de
Rodriguez (‘60), pentru oaspe]i
deschiz#nd scorul Rincon (‘25).
La gazde, R`zvan Ra] a fost
integralist, Ciprian Marica a
evoluat \n a doua repriz`, \n
timp ce, la Dinamo Kiev, Tiberiu
Ghioane a jucat 90 de minute.

Pace \ntre Mourinho
[i Roman Abramovici
|MP~CARE Antrenorul echipei
Chelsea, Jose Mourinho, a
declarat, ieri, pentru „Sunday Times”, cu a avut o lungu
discu¡ie cu patronul Roman
Abramovici i a precizat cu nu
vor mai exista probleme cu
magnatul rus. „Acum lucrurile
sunt clare între noi, aa cu nu
trebuie su mai fie probleme.
Itiu ce gândete, ce simte,
ce vrea. Mai bine o discu¡ie
lungu decât zece întâlniri foarte
scurte”, a spus Mourinho.
Disensiunile dintre Mourinho
i Abramovici au apurut dupu
transferul ucraineanului Andrei
Ievcenko la gruparea londonezu.

Foto: ProSport

ATLETISM Elena Lavric a cucerit,
ieri, medalia de aur în proba
de 800 de metri, în cadrul Campionatelor Mondiale rezervate
juniorilor, de la Ostrava (Cehia).
Delega¡ia României a cucerit
astfel cea de-a treia medalie, din care a doua de aur,
la aceast` competi]ie, dupu
cea de aur a Biancui Perie, la
aruncarerea ciocanului, i cea
de argint, a Andreei Ionescu, la
400 de metri garduri. S#mb`t`,
Angela Moro[anu a cucerit
medalia de aur la Campionatul European de tineret, de la
Debrecen (Ungaria), în finala
probei de 400 de metri garduri.

Rasmussen a \mbr`cat asear` tricoul galben al Turului

Campioana Dinamo
a luat b`taie

PE SCURT ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trei medalii de aur
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Niculescu (\n alb) a fost cel mai periculos dinamovist

Timi[oreanul Izvoranu
ar putea ajunge \n „Groap`”
ACHIZI}IE Dinamo este foarte aproape s`-[i completeze lotul cu
funda[ul lui Poli Timi[oara, Silviu Izvoranu. Dup` cum a declarat
patronul echipei de pe Bega, cluburile s-au \n]eles \n privin]a
sumei de transfer. „Noi, cluburile, ne-am \n]eles. Dac` Izvoranu
va accepta salariul propus, va fi juc`torul lui Dinamo”, a spus
Marian Iancu, care a negat c` la Bucure[ti va ajunge [i Mansour,
despre care presa anun]ase c` va ajunge \n curtea „c#inilor”.

Hagi, deloc modest

Foto: Mediafax
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STEAUA - Tehnicianul vicecampioanei Rom#niei, Gheorghe Hagi
(foto), a declarat pentru cotidianul „Vatan” c în Turcia nu va
mai veni un juctor ca el ¹i c e
mul]umit cu rezultatele avute ca
antrenor la Galatasaray. „Adevratul numr 10 sunt eu. În Turcia
nu va mai veni un Hagi ca mine.
Singurul din Turcia pe care îl asemn cu mine este Emre (…) Când
am plecat de la Galatasaray ca
antrenor, am lsat echipa, pe care
o luasem de pe locul ¹ase, pe locul doi. Am con[tiin]a \mp`cat`”,
a spus Hagi, a c`rui echip` actual`, Steaua, a remizat, s#mb`t`,
||||
scor 0-0, cu Litex Loveci.

|NFR^NGERE - Dinamo a disputat, ieri, al patrulea meci din
cadrul stagiului din Austria, adversara „c#inilor” fiind Sparta
Praga, campioana Cehiei. Mircea Rednic a \nceput partida cu
urm`torul „11”: Lobon¼ - Blay,
Tt. Radu, Mo¼i, Pulhac - Mrgritescu - Zicu, Fernandes, Bratu
- Niculescu, Dnciulescu. Dup`
trei victorii lejere \n stagiul
austriac, de]in`toarea titlului
Rom#niei a avut de aceast`
dat` o opozi]ie serioas`, Sparta
reu[ind s` ]in` \n fr#u echipa
noastr`, aproape o jum`tate de
or`. Apoi, Bratu (‘35) [i Niculescu (’37, bar` transversal`)
au avut primele ocazii serioase.
Golul plutea \n aer, iar Niculescu a b`gat-o \n a]e dup` o centrare a lui Fernandes (‘40).
|n partea a doua a jocului,
praghezii s-au ]inut bine \n ghete [i au reu[it s` egaleze prin
Limberski (‘55) cu un [ut din
afara careului. Cehii au reu[it
chiar golul victoriei, prin Rezek (‘65), p#n` la final, „c#inii”
nereu[ind s` mai marcheze.
Ciprian Voiculescu ||||

Rapid, \nvins`
de Sochaux
AMICAL Echipa antrenat` de
Cristiano Bergodi a pierdut,
s#mb`t`, meciul cu Sochaux,
scor 1-2 (1-1). Partida amical`
s-a disputat \n cadrul turneului elve]ian al giule[tenilor,
golul Rapidului fiind marcat de Maftei (‘8). Rapid a
\nceput cu urm`torul „11”:
Coman - Svpunaru, Maftei, M.
Constantin, Bozovici - Mvldvrv anu, Lazvr, Grigorie
- Cesinha, Mazilu, Burdujan.
Ast`zi, rapidi[tii vor juca
ultimul amical din Elve]ia,
\mpotriva echipei FC Fribourg,
ei urm#nd a reveni, m#ine, \n
||||
]ar`.
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Ei sunt Doamna
[i Domnul Soccer
Pele, \n ceea ce prive[te fotbalul
\n aceast` parte a lumii), faptul
c` David este \n mijlocul americanilor se dovede[te un succes
financiar.
La c#teva ore dup` prezentarea oficial` a lui Beckham, oficialii de la LA Galaxy au primit peste 250.000 de solicit`ri pentru
replica tricoului cu num`rul 23,
pe care englezul \l va purta.
Altfel, familia Beckham [ia adus deja noile ma[ini la re[edin]a din Beverly Hills (un
Cadillac Esplanade, pentru
el, [i un Bentley GT Cabriolet,
pentru ea), iar via]a lor se va
\mp`r]i \ntre meciurile lui David,
obliga]iile fa]` de sponsori, sho-

Ciprian Voiculescu ||||

Primirea lor a fost
precum a unor alte]e
regale, numai c` niciun
rege sau regin` n-a
avut parte de a[a ceva,
cel pu]in nu \n Los
Angeles. Posh [i Becks
sunt, cu siguran]`,
mai mari dec#t ni[te
alte]e regale
„Evening Standard”

Cuplul sose[te la Los Angeles

Foto: Rompres

ISTERIE - Omul care va c#[tiga
250 de milioane de dolari \n
cinci ani, David Beckham, a sosit \n SUA. Al`turi de el, Victoria, so]ia care ador` prim-planul, a fost \n elementul ei, at#t
la sosirea pe aeroport, c#t [i la
prezentarea oficial` a so]ului ei.
Miile de fani n-au putut, \ns`,
s`-i vad` pe cei trei fii ai cuplului,
ei fiind feri]i de bli]urile fotografilor, care au urm`rit cuplul p#n`
la vila lor din Beverly Hills, \n valoare de 22 de milioane de euro.
Dincolo de aspectul sportiv al
sosirii unui fotbalist de prim rang
\n SUA (directorul sportiv al lui
LA Galaxy crede c` Beckham va
avea un impact mai mare dec#t

otinguri pentru reviste celebre [i
petreceri mondene. {i, dac` mai
e timp, cei doi au de g#nd s` deschid` \n SUA un lan] de cluburi
de noapte exclusivist. Despre fotbal? Doar at#t. S#mb`t`, David
va debuta \n tricoul lui LA Galaxy \mpotriva lui Chelsea.

Foto: Rompres

David [i Victoria Beckham au ajuns la Los Angeles, ei fiind
a[tepta]i de c#teva mii de fani [i o armat` de jurnali[ti.
Fotbalistul a fost prezentat oficial la noua sa echip`, el
urm#nd a debuta s#mb`t`, \mpotriva lui Chelsea.

David Beckham pozeaz` cu tricoul noii sale echipe, Los Angeles Galaxy

Bistri]a [i O]elul,
la un pas de Cupa UEFA
CALIFICATE - Gloria Bistri]a [i O]elul Gala]i
s-au calificat, s#mb`t`, \n
turul trei al Cupei UEFA
Intertoto. Ardelenii au
trecut la penalty-uri de
Maccabi Haifa, dup` ce,
\n timpul regulamentar,
scorul fusese 2-0 pentru
israelieni.
Cum, \n tur, Gloria c#[tigase cu acela[i
scor, meciul a avut nevoie de prelungiri [i de
lovituri de departajare.
Cum bistri]enii au ratat
doar un penalty, fa]` de
trei ale oaspe]ilor, Gloria merge mai departe,
urm#nd a \nt#lni pe Atletico Madrid.

Armada spaniol`
|n ceea ce-i prive[te
pe spanioli, ace[tia vor
sosi, vineri, la Bistri¼a

cu o delega¼ie format
din 90 de persoane, dintre care 45 de jurnali¹ti.
Meciul tur se va disputa
s#mb`t`, la Bistri]a, returul fiind programat o
s`pt`m#n` mai t#rziu.
Celalt` forma]ie rom#neasc` din Intertoto,
O]elul, a trecut cu 3-0
(2-0) de Slavija Sarajevo, calific#ndu-se \n turul trei al competi]iei (\n
tur, scorul fusese egal,
0-0). |n faza urm`toare,
O]elul va juca \mpotriva turcilor de la Trabzonspor, primul meci la
Gala]i (21 iulie), returul
fiind programat pe 28 iulie, \n Turcia
|n cazul \n care trec
de aceste forma]ii, Gloria [i O]elul vor evolua
\n turul doi preliminar al
||||
Cupei UEFA.

Care dintre echipele rom#ne[ti se va califica
\n Cupa UEFA? Vota]i pe:
www.compact.info.ro

PUBLICITATE

Victoria, asaltat` de fotografi
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Andreea Raicu,
party \n avans
Tori Amos, succes la Bucure[ti
TORI AMOS a sus¡inut, vineri searu, la Sala Polivalentu, un concert
în care a impresionat publicul de aproximativ 3.000 de persoane
cu maniera sa foarte expresivu de a cânta la pian, cu personajul
surprizu pe care l-a interpretat în deschidere i, mai ales, cu timbrul vocal aparte. Retrugându-se dupu douu ore de concert, Tori a
fost rechematu pe scenu. A revenit astfel de douu ori i a prelungit
spectacolul pânu la aproape douu ore i jumutate.

PE SCURT |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rita Mure[an va lansa
colec]ia „Freedom”
RITA MURE{AN va prezenta, miercuri sear`,
colec]ia toamn`/iarn` 2007-2008 care poart`
numele „Freedom”. Evenimentul va avea loc
\n Gr`dina Trandafirilor din Ci[migiu. „Numele colec]iei nu are nicio leguturu cu faptul cu
acum sunt o persoanu divor¡atu, care ar sim¡i
nevoia su-i strige libertatea în gura mare.
Fiecare percepe altfel no¡iunea de libertate. Eu
am încercat su o transpun, de data aceasta, în
crea¡iile mele”, a declarat Rita.


Brad Pitt, îngrijorat de sunutatea
Angelinei Jolie
Actorul BRAD PITT este foarte îngrijorat de starea de sunutate a
iubitei sale, actri¡a Angelina Jolie, care, mai ales de la moartea
mamei sale, a slubit foarte mult, informeazu femalefirst.co.uk.
Actorul din „Fightclub” a spus cu iubita sa este pentru el „a opta
minune a lumii”, iar surse apropiate cuplului sus¡in cu acesta este
extrem de îngrijorat de faptul cu Angelina a slubit foarte mult în
ultima vreme.

ANIVERSARE - Andreea Raicu
schimb` prefixul! Frumoasa
prezentatoare de la Prima TV
va \mplini miercuri 30 de ani,
dar petrecerea de aniversare a
dat-o deja, s#mb`t` sear`, la
piscina clubului Bamboo. Peste
150 de persoane au fost invitate la acest eveniment exclusivist, la care au curs valuri de
[ampanie Veuve Clicquot.
Lista
participan]ilor
la
aceast` petrecere, iluminat` \n
jurul orei 23.00 de un spectaculos foc de artificii, pare desprins` dintr-un ghid autohton
al celebrit`]ilor.
Al`turi de Andreea, au petrecut p#n` \n zori Ilie N`stase,
Irina Schrotter, R`zvan Ciobanu, so]ii Andrei Zaharescu
[i Andreea Berecleanu, Virgil
Ian]u, Livia Dil`, Malvina Cservenschi, R`zvan Mazilu, Jojo
[i, desigur, Tudor Chiril`, iubitul s`rb`toritei.
Horia Ghibu]iu ||||

Fotografii: Ovidiu Huiban

Lumea bun` a Bucure[tiului s-a str#ns s#mb`t`
sear` la piscina clubului
Bamboo pentru un superparty dat de Andreea
Raicu, vedeta care va
\mplini, miercuri, 30 de
ani.

Tudor Chiril` a ajutat-o pe s`rb`torit` s` taie tortul

Surpriza de la miezul nop]ii
CADOU Cel mai emo]ionant moment de la aniversarea Andreei
Raicu s-a petrecut la miezul nop]ii, cu complicitatea lui Tudor
Chiril`. C#nt`re]ul [i actorul i-a preg`tit iubitei lui o surpriz`: un
film intitulat „Friends TV”, care a fost proiectat pe un ecran situat
l#ng` scena \n care s-a c#ntat live. Actorii filmului? Prietenii
[i apropia]ii Andreei. R#nd pe r#nd, ace[tia au povestit \n fa]a
camerei de luat vederi cum au cunoscut-o [i de ce s-au ata[at de
„Bombo” (derivat din „Bombonica”, a[a cum \i spun apropia]ii).


Se anun]` c#[tig`torul concursului lansat
de „Libertatea pentru femei”
Azi se anun¡u câtigutorul celui mai mare
premiu dat vreodatu de o revistu pentru femei din România. Norocoasa sau norocosul
va primi de la LIBERTATEA PENTRU FEMEI o
casu în valoare de 70.000 de euro. Concursul „Faci casu nouu cu Libertatea pentru
femei i Credit Europe Bank” s-a desfuurat
între 23 aprilie-25 iunie 2007, timp \n care
cititorii au putut su colec¡ioneze cele opt
taloane necesare pentru tragerea la sor¡i.
Dacu te numeri printre participan¡i, cumpuru revista de azi, ca su vezi dacu ai câtigat.



Andreea Raicu, \ntre Ilie [i Amalia N`stase

TOP 10 MUZICAL
Ĥ

Forma¡ia cubanezu newHAVANA va sus]ine de m#ine p#n` pe
22 iulie o serie de concerte \n Mamaia. Timp de o suptumânu,
cei [ase membri ai newHavana Band vor face atmosferu pe plaja
din Mamaia, sus¡inând zilnic câte trei spectacole în cluburile Fiat
Lounge Cafe i Cucharacha. Trupa newHavana, pentru prima dat`
\n Rom#nia, aduce bucuria muzicii [i dansului \ntr-o manifestare
animat` de dansatoate cubaneze.

ĥ
—

Laurence Olivier, spion
Actorul LAURENCE OLIVIER a fost agent al
serviciilor secrete din Marea Britanie, fiind
recrutat la cererea fostului ministru Winston
Churchill, conform unei cur¡i care va fi lansatu
de un reputat biograf, Michael Munn, luna
viitoare, informeazu telegraph.co.uk. Celebrul
actor britanic, acuzat pe nedrept de unii dintre contemporanii sui de lipsu de patriotism,
pentru cu a preferat su rumânu la Hollywood,
dupu ce a izbucnit cel de-Al Doilea Ruzboi
Mondial, a lucrat ca agent pentru un birou al
MI5, înfiin¡at în Statele Unite.

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

10-16 IULIE

Ritmuri cubaneze cu trupa newHavana



Andreea, al`turi de mama ei

ĥ
ĥ
Ĥ
Ĥ

Ĥ
ĥ

ATB feat. Heather Nova – Renegade
Pe albumul „Trilogy”, se regusesc încu 2 piese în colaborare cu Heather Nova.
 Akon - Don’t Matter
Recent, Akon a c#ntat la „Live Earth”, pe Giants Stadium din New Jersey.
 Rihanna feat. Jay-Z – Umbrella
La Premiile MTV Movie, Rihanna a interpretat hitul „Umbrella”!
 Enrique Iglesias – Do You Know (The Ping Pong Song)
Enrique a fost primul artist occidental care a cântat în Siria.
 Mandinga feat. Alex – Când sunt cu tine
Pentru primul lor show în Polonia, Mandinga au cerut condi¡ii V.I.P.
 Bob Sinclar feat. Gary Pine, Dollarman & Cutee B – Soundz of Freedom
DJ-ul a încântat, zilele trecute, publicul român cu un concert de excep¡ie
 DJ Project – Douv anotimpuri
Elena & Co. au declarat recent: „Mai vrem un premiu Best Romanian Act!”
 Activ – Without U
Oana, Rudi i Avi vor fi i vara aceasta la Liberty Parade.
 Gwen Stefani – 4 In The Morning
La sfâritul turneului „The Sweet Escape”, Gwen va intra din nou în studio.
 Andreea Bvnicv – Rendez-vous
Solista e bucuroasu cu i-a recuputat permisul de conducere...
Top realizat de

Enrique Iglesias
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U[or cu Giulia pe sc`ri!

Foto: R`zvan V`lc`nean]u

Foto: „Maxim“

FRUMUSE}E - C#nt`rea]a Giulia
apare, \n premier`, \n ipostaze
sexy, \n noul num`r al revistei „Maxim”. Pentru realizarea

Giulia, primul pictorial sexy

Christian Chavez, din grupul RBD,
a debutat \n teatru

Mick Jagger, surprins ieri de „Evenimentul Zilei“ la intrarea \n hotelul \n care s-au cazat membrii forma]iei

Forma]ia Rolling Stones
a sosit ieri sear` \n Rom#nia
ENTUZIASM - Membrii trupei
Rolling Stones au sosit, ieri sear, la Bucure¹ti. Cum era de a¹teptat, vedetele au evitat jurnali¹tii aduna¼i în întâmpinarea lor,
pe Aeroportul „Henri Coand`”.
Britanicii au fost caza¼i la
Hilton ¹i nu au avut preten¼ii
deosebite, cu excep¼ia unor ghivece cu eucalipt, plant de care
arti¹tii nu se pot lipsi. Celebrii
rockeri sunt a¹tepta¼i, mâine, pe

stadionul „Lia Manoliu” din capital, de 60.000 de spectatori,
conform estimrilor fcute de
organizatori.
Înainte de a-¹i face apari¼ia
la Bucure¹ti, veteranii rockului au fcut furori prin ¼rile
vecine: Bulgaria, Macedonia,
Croa¼ia, Bosnia-Her¼egovina ¹i
Serbia. Cel mai recent succes al
britanicilor a fost concertul sus¼inut, sâmbt sear, la Belgrad.

pictorialului, Giulia [i-a dorit
ceva inedit, dar care s` i se potriveasc`, motiv pentru care propunerea „Hipocan Corbeanca”
- club de echita]ie s-a potrivit ca
o m`nu[`. {i-a dorit s` apar` c#t
mai natural, \mbr`cat` \n culori
simple, \n lucruri \n care s-ar
\mbr`ca [i ea [i care s`-i pun` \n
valoare prospe]imea [i trupul.
C#nt`rea]a, care este o persoan` activ`, cu un trup proasp`t
[i antrenat, las` impresia c` petrece cel pu]in o jum`tate de zi
la sala de for]`. Giulia a declarat
pentru publica]ia men]ionat`
c` \ntr-o rela]ie trebuie s` fii
puternic [i s` controlezi: „important este s`-i dai impresia c`
tu e[ti conduc`torul lui. |n momentul \n care simte c` \]i este
fric`, atunci o s` fac` sigur ce
Laura Dud`u ||||
vrea el.”

ROL Christian Chávez, actorul
care \l interpreteaz` pe Chris \n
serialul „RBD, familia” difuzat
Acas` TV \n fiecare duminic`,
de la orele 20.30, a debutat \n
teatru jucând \n musicalul lui
Nacho Cano, intitulat „Hoy no
me puedo levantar”. Cânt`re]ul
a avut la dispozi]ie doar cinci zile
s` intre \n pielea personajului
s`u, Colate, despre care spune
c` e complex, carismatic, dar are
temeri [i \ndoieli. Actorul a fost
vizibil emo]ionat, dorind s`-[i
interpreteze cât mai bine rolul \n
fa]a familiei, a colegilor din RBD
[i a tuturor celor veni]i s`-i fie
L.D. ||||
al`turi.

Membrii trupei au fost într-o form extrem de bun ¹i au prut
încânta¼i de prima întâlnire cu
publicul sârb.
Anul trecut, un concert al trupei a fost programat la Belgrad,
la începutul verii, îns show-ul
a fost anulat, dup ce chitaristul
Keith Richards a czut dintr-un
cocotier în insulele Fiji ¹i a fost
supus unei interven¼ii chirurgiIulia Roman ||||
cale la cap.

Christian nu credea c` va interpreta vreodat` acest personaj

Cupluri îndrugostite, la serile Callatis
Weekendul Callatis a fost dominat de cupluri de vedete
care s-au afi at atât pe scenv, cât i în culise.
IDILE - Andreea Blan a ¼inut
din nou s demonstreze publicului c a devenit femeie! În acest
scop, solista a preferat o ¼inut
extrem de provocatoare, vineri
sear, pe scena Festivalului Callatis: costum de baie argintiu.

Presta¼ia solistei a fost admirat,
din culise, de iubitul su Keo,
care nu o mai slbea din priviri.
Delia ¹i Matteo au fost cel mai
exuberant cuplu de la Callatis.
Cei doi iubi¼i s-au afi¹at în ipostaze tandre în culise ¹i au cântat

pe scen câteva piese de pe noul
album al Deliei, „Listen Up”.
La cei 40 de ani, împlini¼i
sâmbt, chiar în ziua în care
a urcat pe scen, Mdlina
Manole a dovedit c mai face
fa¼ unui recital live. Fata cu
prul de foc a venit înso¼it de
logodnicul ei, sunetistul Mircea
I.R. ||||
Petru.

Delia

i Matteo, un cuplu în via£v i pe scenv

Foto: Drago[ Savu

Andreea tie cum sv-l £inv
aproape pe Keo

Foto: Mediafax

Foto: Mediafax

ASCENSIUNE Adelina Elisei a rvmas singurv, la Mangalia, dupv ce
proaspvtul ei iubit, Cristi Chivu, a fost nevoit sv plece, joi searv, la
Bucure ti, pentru a prinde zborul spre Roma. De i va sta despvr£itv
de iubit douv svptvmâni, întrucât fotbalistul va intra în cantonament, Adelina i-a pvstrat zâmbetul i buna dispozi£ie pânv
în ultima zi de festival. În ciuda micilor bâlbe, vedeta Antena 1 a
impresionat publicul prezent la Callatis, cu frumuse£ea care l-a
fermecat i pe cvpitanul na£ionalei.

Foto: Mediafax

Adelina Elisei, steaua Mangaliei

Adelina, singurv la mare

Mvdvlina

i Mircea fac planuri pentru nuntv
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Cum cau]i slujb` \n vacan¡u
E varv, sezonul vacan£elor pentru majoritatea angaja£ilor.
Li-ai programat o svptvmânv la mare sau la munte,
ca sv te rupi de rutina i stresul de la serviciu. Când te
întorci din concediu, vraful de dosare i agenda ultraaglomeratv sunt la locul lor: la tine pe birou. Profitv de
cele câteva zile libere, pentru a-£i rezolva problemele de
serviciu... cvutând unul nou.

STRATEGIE - Oare este o idee
bun s î¼i cau¼i de lucru în timpul vacan¼ei de var? Ai câteva
zile libere ¹i ai vrea s profi¼i de
ele din plin pentru a te distra ¹i
a te relaxa, îns e¹ti con¹tient
c, odat întors la munc, te vei
pierde în problemele de zi cu zi
¹i nu î¼i va mai rmâne timp
pentru a prospecta pia¼a muncii în domeniul în care activezi.
Începe cu o evaluare a activit¼ii tale de la ultima vacan¼
pân în prezent. Ce te nemul¼ume¹te ¹i ce te mul¼ume¹te la
locul de munc actual? Care
a fost evolu¼ia ta în carier în
ultimul an ¹i care sunt perspectivele? Care sunt aspectele pe
care ai vrea s le schimbi la jobul tu? Perioada vacan¼ei este
ideal pentru a face o evaluare
cât mai obiectiv, departe de
problemele zilnice de la munc.

PUBLICITATE

Pentru început, nu uita
s-¼i anun¼i prietenii ¹i rudele
c te gânde¹ti s î¼i schimbi locul de munc ¹i e¹ti dispus s
participi la discu¼ii cu eventualii angajatori. „Networking”-ul
este unul dintre cele mai eficiente moduri de a-¼i gsi un loc
de munc ¹i po¼i folosi timpul
de concediu ca pe o scuz de a
te vedea chiar ¹i cu persoane cu
care nu prea pstrezi legtura.
Profit de timpul liber ¹i revizuie¹te-¼i CV-ul. Încearc s
î¼i alctuie¹ti un portofoliu al
proiectelor la care ai participat, pentru a putea arta unui
eventual angajator, cu exemple
clare, care sunt punctele tale
forte.
Cu siguran¼, ai în minte o
list de companii pentru care
¼i-ar plcea s lucrezi. Este timpul s le vizitezi site-urile ¹i s
verifici sec¼iunea de cariere.

Po¼i trimite un CV ¹i o scrisoare
de inten¼ie departamentului de
resurse umane, chiar dac nu
sunt pozi¼ii disponibile. Este
bine s fii în baza lor de date ¹i,
odat întors la munc, cine ¹tie
dac vei mai avea timp?!
Rezerv-¼i câteva minute în
fiecare zi de vacan¼ pentru a
verifica principalele site-uri de
joburi! Nu te uita doar la ultimele anun¼uri, verific pozi¼iile scoase la concurs în ultimele
dou sptmâni.
Dac pa¹ii de pân acum au
dat roade ¹i e¹ti chemat la un
interviu, ai avantajul c, fiind
în concediu, te po¼i prezenta la
orice or.
Poate c nu vei avea cel mai
relaxant concediu, dac îl petreci cutându-¼i un nou loc de
munc, îns s-ar putea s ai un
nou job!
Laura Nica ||||
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Cele mai scumpe adrese web din lume
TOP - Adresele virtuale valoreaz
o grmad de bani reali. Cumprate din timp cu sume începând
cu 7 dolari pe an, domeniile de
web sex.com, porn.com sau beer.
com valoreaz acum de un milion
de ori mai mult. Pia¼a domeniilor
web a luat avânt în ultima vreme,
organizându-se licita¼ii pentru
achizi¼ionarea adreselor cu denumiri accesibile. De curând, în
cadrul unei licita¼ii organizate la
New York, adresa Seniors.com a
fost achizi¼ionat cu 1,8 milioane
de dolari, iar Creditcheck.com a
fost adjudecat pentru 3 milioane de dolari, în cadrul aceluia¹i
eveniment.
Revista „Forbes” a alctuit un
top al celor mai scumpe 5 adrese web. Pe primul loc se afl sex.

com, înregistrat de un vânztor de software în 1994. Acesta
a vândut-o în 2005, primind în
schimb atât bani, cât ¹i ac¼iuni,
adresa fiind estimat în acest moment la 12 milioane de dolari.
Porn.com valoreaz 9,5 milioane de dolari ¹i a fost cumprat
în luna mai, fiind cea mai mare
achizi¼ie URL „cu banii jos”.
Business.com ¹i Diamond.com
valoreaz fiecare câte 7,5 milioane de dolari. Berea are mul¼i
fani, numai astfel justificându-se
valoarea adresei beer.com, evaluat la 7 milioane de dolari. Proprietarul su ini¼ial a de¼inut ¹i
Budweiser.com, ¹i Guinness.com.
Beer.com a fost vândut productorului de bere Interbrew.
Laura Nica ||||

Google, Microsoft [i Yahoo!,
vedetele internetului
POPULARITATE Cele mai vizitate site-uri, de c`tre cei 772 de milioane de
useri care au intrat pe net \n luna mai, au fost cele administrate de Google, Yahoo! [i Microsoft, potrivit comStore. |n aprilie, au accesat internetul 766 de milioane de utilizatori la nivel global, adic` aproape 16% din
totalul popula]iei cu v#rste de peste 15 ani. Cele mai populare pagini web
au fost cele ale Google, vizitate, \n mai, de 536 de milioane de utilizatori unici, urmate de cele ale Microsoft, cu 528 de milioane de vizitatori.
||||
Paginile Yahoo! au fost vizitate de 469 de milioane de utilizatori.
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Wireless gratuit
pe Tamisa
INSTALARE Compania irlandez` free-hotspot.com [i
MeshHopper au anun]at un
parteneriat pentru lansarea „online-4-free.com”,
relev` dailybusiness.ro. Acest
serviciu va furniza acces
wireless gratuit la internet
de-a lungul Tamisei, pe o
distan]` de 22 de kilometri,
de la Millbank la Greenwich.
Clien]ii din toate hotelurile,
restaurantele, cafenelele [i
birourile aflate de-a lungul
r#ului vor putea naviga pe
net f`r` fir [i f`r` bani.

Transfer rapid
de fi[iere

Diamond.com este una dintre cele mai scumpe adrese de pe net

Site \mpotriva [p`gii
INFORMA}II - Oameni din \ntreaga lume pot trimite date, sub
protec]ia anonimatului, despre
persoanele care cer mit`, de la
administra]ii p#n` la guverne, pe
bribeline.org.
Acest site anti[pag` a fost
lansat recent de un grup de
companii nonprofit, relev` ban-

knews.ro. Astfel, persoanele sau
organiza]iile care vor s` denun]e
luarea de mit` trebuie s` intre pe
site [i s` completeze un formular
care con]ine zece \ntreb`ri.
Datele adunate pe bribeline.
org vor fi folosite pentru a \ntocmi
statistici cu privire la r`sp#ndirea
||||
acestui fenomen.

APLICA}IE Rol.ro a lansat
FastUpload.ro, loc \n care
utilizatorii pot transfera rapid fi[ierele on-line
de mari dimensiuni, arat`
SmartFinancial.ro. Fi[ierele
se transfer` de pe serverul
rol.ro, unde este g`zduit,
ace[tia trimi]#nd un e-mail
c`tre destinatari, cu un link
special pentru download.
Se poate trimite orice tip de
fi[ier: poze, audio, video sau
arhive, albume de poze, filme
sau muzic`.

Editeaz`-]i on-line fotografiile

Editoarele de imagini care se g`sesc pe internet pot fi o
solu]ie atunci c#nd dori]i s` modifica]i fotografii [i nu
ave]i un program special sau nu v` pricepe]i prea bine.
AMINTIRI - Este sezonul concediilor [i majoritatea celor care
pleac` \ntr-un sejur la munte
sau pe litoral se \narmeaz`, de
obicei, cu un aparat de fotografiat digital, pentru a captura
cele mai frumoase momente ale
vacan]ei lor.

Imediat dup` \ntoarcerea
din vacan]`, fotografiile vor fi
desc`rcate \n calculator, \ns` rezultatul nu este \ntotdeauna cel
a[teptat.
Multe poze sunt fie \ncadrate gre[it, fie neclare. Tocmai de
aceea, \nainte de a fi ordonate

pe categorii, acestea trebuie s`
fie editate.
Dac` nu sunte]i un profesionist [i nu dori]i s` cheltui]i
o gr`mad` de bani pe programe speciale, ave]i o op]iune
la \ndem#n`: editoarele foto
on-line. Pe web g`si]i o multitudine de asemenea programe, cu
ajutorul c`rora pute]i modifica
fotografiile. Pixr.com, pixenate.
com, picnik.com, pixer.us sau

snipshot.com sunt doar c#teva
dintre adresele unor programe gratuite, cu ajutorul c`rora
pute]i face ajust`ri fotografiilor
mai pu]in reu[ite.
Editoarele on-line v` dau posibilitatea s` redimensiona]i o
imagine, s` elimina]i ochii ro[ii,
s` o ajusta]i \n func]ie de culori
sau de claritate.
De[i sunt programe care nu
se pot compara cu cele profe-

sioniste, rezultatele pe care le
pute]i ob]ine v` pot surprinde.
Odat` editate, fotografiile pot
fi salvate \n mai multe formate,
precum JPG, PNG, GIF, BMP [i,
dac` dori]i, o serie de editoare
v` dau posibilitatea \nc`rc`rii
imaginilor pe site-uri specializate, printre care flickr.com, webshots.com, photobucket.com sau
deviantart.com.
Bogdan Biszok ||||
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CONCERT &
PARTY

VooDoo People's Night
Revenge
Str. Telari nr. 9-11
Telefon: 0722.360.005

DJ
DJ Bogddan
Muzicu veche pentru urechi tinere
Club A
Intrarea liber
Str. Blnari nr. 14
Telefon: 313.55.92

20.30

DUP 28 DE S PT MÂNI
Anglia, horror, 2007
Regia: Juan Carlos Fresnadillo
Cu: Robert Carlyle, Rose Byrne,
Jeremy Renner

FILME

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

ACUM SUNT 13
SUA, aventuri, 2006
Regia: Steven Soderbergh
Cu: Brad Pitt, George Clooney

GAICA NEBUN

Hollywood Multiplex

JAZZ

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

Lisabona dream
Cu: Maria R`ducanu (voce), Pedro
Negrescu (contrabas)

Movieplex

La Scena
Intrarea: 15 lei
Calea C`l`ra[i nr. 55
Telefon: 320.35.67

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

21.00

BrainLick cu Yazee

12.45
12.45, 18.15

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

Chill Out Café
The Upstairs Café
Str. Berzei nr. 20
Telefon: 314.50.68

Hollywood Multiplex
14.00
Europa
14.00, 16.00, 18.00, 20.00

AIA VREAU EU!

Don’t try this at home

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

Utopia
Calea Victoriei nr. 16-18
Telefon: 0744.323.712

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

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

Fanatik Night cu Tibi

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

Happy Hours
Cesky Club
Str. Dianei nr. 11
Telefon: 314.14.79

Hollywood Multiplex

Hit Party
21.00

13.30

CEI PATRU FANTASTICI:
ASCENSIUNEA LUI SILVER
SURFER

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

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

Oldies Club
Calea Mo¹ilor nr. 91
Telefon: 0723.666.551

CONDAMNAKII
21.00

Party pentru cei rvma i pe-acasv
El Comandante
Str. Sfântul Ttefan nr. 13
Telefon: 0724.187.520

21.00

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

SUA, ac£iune, 2007
Regia: Scott Wiper
Cu: Steve Austin, Vinnie Jones,
Rick Ho¬man
Premier
Hollywood Multiplex 13.15, 18.00, 22.45
Movieplex
13.00, 17.45, 20.15, 22.30

DOMNUL BROOKS

Private Party
22.00

GREU DE UCIS 4
SUA, ac£iune, 2007
Regia: Len Wiseman
Cu: Bruce Willis, Timothy Olyphant,
Je¬rey Wright
Movieplex

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

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

ILUZIONISTUL
Cehia-SUA, dramv, 2006
Regia: Neil Burger
Cu: Edward Norton, Paul Giamatti,
Jessica Biel
15.15, 17.45, 20.00, 22.15

IMPERIUL MINKII

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

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

18.45, 22.15

KING KONG
SUA, aventurv, 1933
Regia: Merian C. Cooper, Ernest B.
Schoedsack
Cu: Fay Wray, Robert Armstrong,
Bruce Cabot
Cinema Eforie

19.30

Hollywood Multiplex
Movieplex

SUA, ac£iune, 2007
Regia: Antoine Fuqua
Cu: Mark Wahlberg, Michael Pena,
Danny Glover
13.30, 16.00, 18.30, 21.00

MASCUL NECRUK TOR

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

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

SPIDER-MAN 3
SUA, S.F., 2007
Regia: Sam Raimi
Cu: Tobey Maguire, Kirsten Dunst
Hollywood Multiplex

Hollywood Multiplex

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

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

VENUS
Anglia, dramv, 2006
Regia: Roger Michell
Cu: Peter O'Toole, Leslie Phillips,
Jodie Whittaker
Cinema Union

Cinema Union

18.00

PICT M SAU FACEM
DRAGOSTE?
Fran£a, comedie, 2005
Regia: Arnaud Larrieu, Jean-Marie
Larrieu
Cu: Sabine Azéma, Daniel Auteuil,
Amira Casar
Cinema E-Uranus

21.45

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

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

Expozi£ie de picturv i obiecte din
plexiglas
„Mesajele culorii. Perpetuum”
De: Mihaela Munteanu Rîmnic
Muzeul Na¼ional Cotroceni
Program:
Ma-D: 10.00-16.00
Bd. Geniului nr. 1
Telefon: 317.31.06
Ultima zi – 18 iulie

Expozi£ie de picturv
De: Adrian Stoenica

NEW YORK (FUCKIN' CITY)
De: Itefan Peca
Regia: Peter W. Brooke
Cu: Lauren¡iu Bunescu, Irina
Ioni¡u, Adrian Nicolae
20.00

„Despre minciun`”
De: Gabriel Liiceanu
Editura Humanitas
Colec]ia filozofie
Pre]: 11,40 lei

Expozi£ie de artv modernv contemporanv (graficv i picturv)
Galeria Basil
Strada Dionisie Lupu nr. 46
Telefon: 0726.186.188
Ultima zi – 30 iulie

Expozi£ie de fotografie
„Exhibition”
De: Alexandru Paul
H'Art Gallery
Str. Mihai Eminescu nr. 105-107
Telefon: 210.83.51
Ultima zi - 31 iulie

Cercul Militar Na¼ional
Galeria artelor
Bd. Regina Elisabeta nr. 20
Telefon: 313.86.80
Ultima zi - 19 iulie

Expozi]ie de pictur`
De: Cornelia Victoria Dedu
Palatul CEC
Calea Victoriei nr. 13
Telefon: 311.11.19
Ultima zi – 31 iulie

Institutul Irecson
Calea Victoriei nr. 2
Telefon: 314.18.90
Ultima zi – 20 iulie

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

TEATRU

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

Expozi£ie de picturv
„Spleen & Ideal”
De: Ana Maria Micu

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

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

Anaid Art Gallery
Str. Slobozia nr. 34
Telefon: 337.11.87
Ultima zi - 28 iulie

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

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

PUBLICITATE

„Misterul camerei galbene”
De: Gaston Leroux
Editura Leda
Pre]: 19,50 lei

„Modernitatea sub un neobosit
colimator”
De: Leszek Kolakowski
Editura Curtea Veche
Colec¼ia Constela¼ii
Pre¼: 28,50 lei

„Nevinovatul”
De: John Grisham
Editura Rao
Colec]ia Fic]iune
Pre]: 54,99 lei

„Primul rege Shannara”
De: Terry Brooks
Editura Minerva
Colec]ia Literatur` fantastic`
Pre]: 28,9 lei

EXPOZI}II
Expozi£ie de picturv
De: Elena Seserman
Galeria Simeza

REDAC}IE

Bd. Dimitrie Pompeiu 6,
20337 Bucure[ti 2
www.compact.info.ro
Tel: 021/201.27.70, Fax: 021/201.27.01

15.00

APARI}II NOI DE CARTE

NAPOLA - ELITA LUI HITLER

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

Expozi]ie de pictur`
De: Mircea Tudor Popescu

EVENIMENTE

16.00, 18.15, 20.30

Istoric al filosofiei, eseist
i publicist, Leszek Kolakowski este considerat de
mul¡i critici unul dintre
cele mai remarcabile nume
ale filosofiei poloneze
contemporane. Eseurile
sale adunate în volumul
„Modernitatea sub un neobosit colimator”, apurut
recent la editura Curtea
Veche, au fost scrise, între
anii 1973-1986, sub forma
unor predici cvasi-filozofice. Acestea abordeazu
subiecte precum rela¡ia
om-Dumnezeu, adevurul
moral i pucatul originar,
lupta dramaticu dintre
cretinism i iluminism sau
diversele regimuri totalitare ale secolului XX.

20.00

16.15

Germania, dramv, 2004
Regia: Dennis Gansel
Cu: Max Riemelt, Tom Schilling,
Devid Striesow

Redactor-[ef: Horia Ghibu]iu
Redactor-[ef adjunct: Daniel Nanu
Editor coordonator: Cristina Dr`gulin
Bucure[ti: Alexandra Du]ulescu, Dana Lascu
Na]ional: Mihaela R`ileanu
Interna]ional: Anca Petrache
Economic: Otilia Cristea
Sport: Ciprian Voiculescu, Cristian Marcu
Monden: Laura Dud`u, Iulia Roman
Ghid Bucure[ti: C`t`lina {eitan, Anda Dinc`
Pagini Speciale: Bogdan Biszok,
Ioana Moldoveanu

14.15

Teatrul Luni de la Green Hours
Telefon: 0788.452.485

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

MONSTRUL

Angelo (Clovis Cornillac) este un împutimit al boxului
thailandez, însu o întâmplare nefericitu îi va schimba
via¡a pentru totdeauna. Dupu ce este scos pe nedrept
dintr-un campionat, el îl omoaru accidental pe favoritul
competi¡iei. Cei ase ani petrecu¡i în închisoare îl vor
culi i îl vor transforma într-un burbat foarte dur. Angelo
renate astfel din propria cenuu i devine „Scorpion”,
vedeta luptelor libere de stradu, ilegale, periculoase i
furu nicio regulu. Clovis Cornillac a mai putut fi vuzut \n
produc¡iile fran]uzeti „Borfai din întâmplare”,
„Nevasta lui Gilles” i „Brice de Nice”.

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

Glendale Studio
15.00
15.15

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

Scorpion

16.00

Coproduc£ie, dramv, 2003
Regia: Bernardo Bertolucci
Cu: Eva Green, Louis Garrel

LUNETISTUL

Cityplex

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

VIS TORII

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

Scala

Hollywood Multiplex
15.45, 20.45
Movieplex
13.30, 17.45, 22.00

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

Cinema Patria 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Cityplex

Eseuri filozofice

SCORPION

18.00, 20.30

Premier
Hollywood Multiplex

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

Oldies Party

Glendale Sudio

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

PREMONIKIA
SUA, ac£iune, 2007
Regia: Mennan Yapo
Cu: Sandra Bullock, Julian
McMahon

Cinema Union

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

CALIFORNIA DREAMIN’
(NESFÂRIIT)

Fire Club
Str. Gabroveni nr.12
Telefon: 312.70.19

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

Hollywood Multiplex

ARTA VISELOR

Suburbia
Str. {elari nr. 19
Telefon: 0723.314.164

Dyangello Club
Str. Baba Novac nr. 9G
Telefon: 0726.638.234

AKEELAH II CUVINTELE

Hollywood Multiplex
Movieplex

PARTY

Hollywood Multiplex 17.00, 19.30, 22.15
Movieplex
14.45, 17.15, 21.45
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TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA

HBO

20.20 Forsyte Saga

17.45

13.45

20.30 Dragoste furat`

20.00 Medium

20.00 Un antrenor \n Africa

10.00 Ne vedem la... TVR!
11.00 Sunutate pentru to¡i!
11.30 Deliciile bucuturiei
12.00 Garantat 100%
13.00 Hannah Montana (s, SUA)
13.30 Robin Hood (anima¡ie, SUA)
14.00 Jurnalul TVR
15.30 Krónika
17.00 Isabel, în cuutarea iubirii (s,
Venezuela)
17.50 Integrame dupu integrare (r)
18.00 Justi¡ie militaru (s,
Germania/SUA)
19.00 Jurnalul TVR
20.20 Forsyte Saga (s, Anglia)
21.25 Faimoii cu Muru¡u i Moga
22.35 Agendu Sibiu 2007 (r)
22.45 Jurnalul TVR
23.15 Nocturne
0.15 Curarea împuru¡iei (r)
0.45 Pelerin (r)
1.20 Justi¡ie militaru (s, Germania/
SUA) (r)

TVR 2

Om s`rac, om bogat

7.00 Itirile PRO TV
9.10 Omul care aduce cartea
9.15 Tânur i nelinitit (s, SUA) (r)
10.00 Mega Clever (r)
11.45 Meseriaii (r)
12.15 Emmerdale - Afaceri de
familie (s, Anglia)
13.00 Itirile PRO TV
13.45 Crimele din Midsomer (s,
Anglia) (r)
16.00 Tânur i nelinitit (s, SUA)
17.00 Itirile PRO TV
17.45 Om svrac, om bogat (s,
România)
18.50 Itirile sportive
19.00 Itirile PRO TV
20.30 Nedreptate oarbu (thriller,
SUA)
22.30 Itirile PRO TV
23.15 CSI: New York - Criminalitii
(s, SUA/Canada)
0.30 Nedreptate oarbu (thriller,
SUA) (r)

ACAS~

10.10 Plaja lui Muru¡u 12.00 Doctor
Who (s, Anglia) 13.00 Spellbinder:
Turâmul Dragonului (s) 13.30 ABC...
de ce? 14.30 Zestrea românilor (r)
15.00 Împreunu în Europa! (r) 16.00
Jurnalul TVR (r) 16.20 Descoperu
românii 16.30 Autostrada TVR 18.00
Jurnal Regional 18.30 Replay 19.00
EU-RO Case 19.30 Uli¡a spre Europa
(s) 20.00 Celebritu¡ile timpului
tuu 20.10 Farmece (s, SUA) 21.00
Ora de tiri 22.10 Plimbare printre
nuferi (dramu, Germania) 23.50
Colec¡ionarul de suflete (s) (r)

9.00 Cupune cu zahur (s,
Portugalia) 10.15 Gitanas (s,
SUA/Mexic) 12.30 Inocen¡u furatu (s, Mexic/SUA) (r) 13.30 Prizoniera (s, Columbia/SUA/Mexic)
15.30 Ruzbunarea Victoriei (s,
SUA/Venezuela) 17.30 Povetiri
adevurate 18.30 Betty cea urâtu (s,
Columbia) 19.30 Tequila cu suflet
de femeie (s, Mexic) 20.30 Numai
iubirea (s, România) 21.45 Zorro
(s) 22.45 Povetiri de noapte 23.15
Clona (s, Brazilia) 0.15 Prizoniera
(s, Columbia/SUA/Mexic) (r)

FILMUL SERII |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTENA 1

20.15

Steaua Cr`ciunului

4.30 Desene animate: Animax
- Proiectul G.e.e.k.e.r
5.30 7 zile (r)
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)
13.00 Observator
13.45 Steaua Crvciunului
(comedie, SUA/Canada);
Cu: Elisa Donovan, Sebastian
Spence, Cheryl Ladd
16.00 Observator
17.00 9595 - Te înva¡u ce su faci!
19.00 Observator
20.15 Oameni de onoare (dramu,
SUA); Cu: Tom Cruise, Demi
Moore, Jack Nicholson
23.00 Observator (r)
0.00 Huff (dramu, SUA)
2.00 Concurs interactiv
3.00 9595 - Te înva¡u ce su faci! (r)

HALLMARK

7.30 Familia Serrano (s) (r)
9.00 Cenuureasa (s, Argentina)
10.15 Împotriva timpului
(romantic, India); Cu:
Mahesh Manjrekar,
Mukesh Rishi
12.15 Stare de show (r)
13.30 Noru pentru mama
15.45 Comando România
16.15 Zâmbi¡i, se filmeazu!
16.45 Familia Serrano (s) (r)
18.30 D-Itiri
19.15 Noru pentru mama
20.30 Dragoste furatv (romantic,
SUA); Cu: Keanu Reeves,
Cameron Diaz
22.30 Vacan¡a Mare Reloaded
23.30 Bulevard
0.15 Playboy (s)
1.00 Comedy Inc. (s, Canada)
1.30 Împotriva destinului
(romantic, India) (r)
3.00 Vacan¡a Mare Reloaded (r)

SPORT.RO

8.00 Lumi diferite (s, SUA) 9.00
Fanny Kemble (dramu, SUA) 11.00
Fiicele lui McLeod (s, Australia)
12.00 Barbu-neagru (aventuru,
SUA) 14.00 Amy (s, SUA) 15.00
Fanny Kemble (dramu, SUA) 17.00
Fiicele lui McLeod (s, Australia)
18.00 Amy (s, SUA) 19.00 Febra
muritiului (comedie, SUA) 21.00
Lege i ordine: Inten¡ii criminale
(s, SUA) 23.00 Departe de Eden
Gardens (dramu, SUA) 1.00 Lege i
ordine: Inten¡ii criminale (s, SUA)
3.00 Lumi diferite (s)

HALLMARK

23.00

DRAM~

PRO CINEMA

7.00 Itirile Sport.ro 9.00 Itirile
Sport.ro 10.05 Special (r) 11.00
Itirile Sport.ro 11.05 Fotbal,
amical, Dinamo - Sparta Praga (r)
13.00 Itirile Sport.ro 14.00 Fotbal,
amical, Dinamo - Motherwell (r)
16.00 Itirile Sport.ro 16.05 Fotbal,
Copa America, Finala (r) 18.30
Itirile Sport.ro 19.00 Români în
Liga Campionilor 21.30 Itirile Sport.
ro 22.00 Special 23.00 Wrestling
pay per view „Vengence" 1.00
Itirile Sport.ro

HBO

23.20

7.30 Dragoste i putere (s, SUA) (r)
8.00 Sport cu Florentina
8.25 Levintza prezintu (r)
9.45 Al aptelea cer (s, SUA) (r)
10.45 Tele RON
12.25 Quizzit - emisiune
interactivu
14.05 Dragoste i putere (s, SUA)
14.40 Copacul fermecat (dramu,
SUA)
16.25 Al aptelea cer (s, SUA)
17.25 Trusni¡i în NATO (s) (r)
18.00 Focus
19.30 Ciao TV (r)
20.00 Medium (s, SUA)
21.00 Curat, Murdar?
22.00 Trusni¡i în NATO (s)
22.30 Focus Plus
23.30 Totul despre sex (s, SUA)
0.00 Medium (s, SUA) (r)
1.00 Interviurile Cristinei Kopescu
(r)
2.00 Focus (r)

12.00 Teo (r) 13.15 Culutoriile lui
Sinbad (s) 13.45 Road Runner - cea
mai rapidu pasure (s, SUA) 14.15
Entertainment News (r) 14.30 Ca-n
familie (s, SUA) (r) 15.00 Rebel în
California (s, SUA) (r) 16.00 Noi to¡i
(s, SUA) 17.00 Seinfeld (s, SUA) (r)
18.00 Walker, poli¡ist texan (s, SUA)
19.00 Terapie intensivu (s, SUA)
20.00 Entertainment News 20.20
Ally McBeal (s, SUA) 21.30 Nuscut
DJ (s, SUA) 22.00 Destin în negru
(thriller, SUA) 0.15 Point Pleasant
(s, SUA)

DRAM~

5.25 Cinema, cinema, cinema (s)
6.00 Sahara (aventuru, SUA/
Spania)
8.05 Tatul i cei patru copii
(comedie, Danemarca)
9.40 Ui roii (dramu, SUA)
11.15 Alchimie (comedie, SUA)
12.40 Vraciul din junglu (romantic,
SUA)
14.25 Culutorie la Ottawa (dramu,
Canada)
16.00 A fost sau n-a fost? (dramu,
România)
17.30 Cel mai faimos joc (dramu,
SUA)
19.30 Pe platourile de filmare (s)
20.00 Un antrenor în Africa
(comedie, SUA)
21.50 Studio 60 (s, SUA)
23.20 Puculi¡ele (dramu, SUA)
0.50 Kung Fu la grumadu (ac¡iune,
China/Hong Kong)
2.35 Doamna Harris (dramu, SUA)

MTV
14.30 Next 15.00 Summer Hits
16.00 MTV News 16.30 Summer
Hits 18.00 MTV Popular Music
18.30 Pimp My Ride 19.00 Summer
Hits 19.30 Best Of... 20.30 TRL Top
10 21.30 MTV News (r) 22.00 You
wanna come in? 22.30 Bam's
Unholy Union
SURS~ PROGRAME TV:

PRO TV

20.30

THRILLER

DRAM~

Oameni de onoare
Doi solda¼i din Marin sunt acuza¼i c ar fi
ucis un coleg în timpul
unei ac¼iuni denumite în
limbajul cunosctorilor
„Codul Ro¹u”. Armata,
într-un efort de a ob¼ine
un proces cât mai rapid,
îl însrcineaz pe locotenentul J. G. Daniel Kaffee
(Tom Cruise, foto), un tânr avocat, s-i apere pe
cei doi. Cu timpul, cazul
devine extrem de greu
de rezolvat. Îns nimic

nu este imposibil pentru
Daniel, mai ales când este
ajutat de colega sa Joanne Galloway (Demi Moore, foto). Având în mân
toate dovezile, el trebuie
s lupte pentru adevr ¹i
este hotrât s dezvluie
misterul ¹i s-i dema¹te
pe criminali, riscându-¹i
chiar ¹i cariera.
SUA, 1992
Regia: Rob Reiner
Cu: Tom Cruise, Demi Moore,
Jack Nicholson

Departe
de Eden
Gardens
Nicole Turner e o adolescent care î¹i d seama
c singura cale de a scpa
din universul sumbru al
cartierului de sraci în care
trie¹te este s-¹i continue
studiile. Omul de afaceri
Will Cleamons (Sidney Poitier, foto dreapta), cândva
profesor, accept s o ia
sub aripa lui protectoare.
SUA, 1999
Regia: Leon Ichaso
Cu: Sidney Poitier, Sydney Tamiia

PRO CINEMA

Puculi¡ele
Doi fra¼i, John (Jake Muxworthy, foto) ¹i Michael,
care î¹i câ¹tig pâinea din crime ¹i furturi, se trezesc
c munca lor devine din ce în ce mai grea atunci când
au de-a face cu o tânr femeie atrgtoare ¹i inteligent. Situa¼ia începe s îl deranjeze profund pe John,
care este sftuit de sora sa vitreg, Gertie, s renun¼e
la via¼a pe care o duce în afara legii. Îns ceea ce nu
¹tie John este c ¹i Gertie are unele planuri ascunse.
SUA, 2004
Regia: Morgan J. Freeman
Cu: Jake Muxworthy, Lauren German, Gabriel Mann

22.00 THRILLER

Destin în negru
PUBLICITATE

Dezleg`rile Sudoku din edi]ia
de vineri
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0057

Jonathan Dunbar (Rick Rossovich,
foto), un tânr ¹i foarte talentat sculptor,
descoper c oamenii nu sunt întotdeauna
ceea ce par a fi. Prima gre¹eal pe care o
comite este s se îndrgosteasc de proprietara unei galerii unde î¹i expune lucrrile. Dup care, intr în legtur cu un
colec¼ionar de art ciudat, care devine extrem de invidios pe tot ceea ce sculptorul
a realizat. Aceast invidie îl determin s
comit o serie de crime, de care va fi, îns,
acuzat Jonathan.
SUA, 1989
Regia: Tim Hunter
Cu: Rick Rossovich, Martin Landau, Sally Kirkland

Nedreptate
oarbu
Diana Scott (Jamie Luner, foto), o avocat oarb,
este victima unui atac brutal. În identificarea vinovatului, sim¼urile sale o duc
îns pe o pist gre¹it, astfel
c Malcolm Humpries este
trimis la închisoare pentru
un viol pe care nu l-a comis.
În închisoare, Malcolm ascult cu stupoare confesiunile unui alt de¼inut care se
laud c a violat o femeie
oarb, dar a scpat nepedepsit, ¹i c plnuie¹te s
o omoare de îndat ce va fi
eliberat. Malcolm se gse¹te
acum în situa¼ia de a o ajuta
pe cea care l-a condamnat
pe nedrept.
SUA, 2005
Regia: Rex Piano
Cu: Jamie Luner, Josie Davis,
James Thomas
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HOROSCOP
BERBEC

21 MARTIE - 20 APRILIE

Rela¡iile amoroase sunt excesive, dar
foarte armonioase. Cei mai mul¡i nativi sunt mai ambi¡ioi i doresc ca
partenerii lor su aibu i ei succese financiare deosebite. Drumurile multe,
scurte ori lungi, vu cam streseazu.
S –W B –WN –V

TAUR

21 APRILIE - 20 MAI

Vor lua decizii discutabile, din cauza
unei sturi de confuzie ori a lipsei flagrante de obiectivitate. Sunt salva¡i de
intui¡ie, însu sunt posibile i „explozii”
comportamentale, care îi vor speria pe
to¡i cei care nu îi cunosc suficient.
S –V B –W N –V

GEMENI

21 MAI - 22 IUNIE

Continuu su facu excese care le
submineazu sunutatea. Au diminea¡u
un comportament excentric, criticat în
primul rând de familie i de anturaj.
Sunt afecta¡i în mod deosebit de pierderea unui partener de afaceri.
S –W B –V N –V

RAC

21 IUNIE - 22 IULIE

Vor deveni din ce în ce mai introverti¡i,
mai sensibili, acceptând totui noi i
numeroase riscuri profesionale. Nu
sunt excluse aventurile erotice, mai
ales dacu partenerul va continua su fie
prea ciculitor toatu ziua.
S –V B – V N –V

LEU

23 IULIE - 22 AUGUST

Îi fac noi prieteni, nu pot pustra secrete i pierd o grumadu de timp umblând haihui, cu motive întemeiate ori
doar de plucere. Rela¡ia de cuplu este
încordatu. Nu pot renun¡a la persoana
iubitu, pe care o iubesc cu patimu.
S –W B –V N –V

FECIOAR~

Luni, 16 iulie 2007
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23 AUGUST - 22 SEPTEMBRIE

Rela¡iile cu partenerul de cuplu
continuu su se deterioreze într-un ritm
alarmant, mai ales dacu va interveni
familia. Iubirea pentru un prieten le
aduce multu fericire, dei nu realizeazu
deocamdatu cât de îndrugosti¡i sunt.
S –V B –Q N –V

BALAN}~

23 SEPTEMBRIE - 22 OCTOMBRIE

Sunt nevoi¡i su poarte discu¡ii lungi cu
amicii i ajung la concluzia cu niciun
efort nu este prea mic pentru a pustra
intactu rela¡ia cu partenerul de via¡u.
Pun la cale drumuri lungi, iar unii
ajung chiar i în struinutate.
S –W B –Q N – W

SCORPION

23 OCTOMBRIE - 21 NOIEMBRIE

Încearcu su se impunu ca efi în orice
situa¡ie i vor face eforturi de a descoperi noi „fronturi” de lucru. Se implicu
în orice li se pare insuficient organizat
i sunt nemul¡umi¡i de starea lor de
sunutate. Uitu iar de familie!
S –W B –VN – Q

S~GET~TOR

22 NOIEMBRIE - 21 DECEMBRIE

Purin¡ii sunt salva¡i de rela¡ia cu propriii copii, iar celibatarii consideru cu
este absolut necesar su se cusutoreascu
cât mai curând. Doresc su-i schimbe
destinul i cautu su-i convingu familia
de necesitatea unor interven¡ii.
S –W B –WN –V

CAPRICORN

22 DECEMBRIE - 19 IANUARIE

Serioi i în¡elep¡i, gata oricând su
dea sfaturi, vor su-i redefineascu
prioritu¡ile. Rela¡ia de cuplu este
problematicu i presupune confrunturi
cotidiene de duratu. Partenerul este plecat pentru o perioadu nedeterminatu.
S –VB – QN –V

V~RS~TOR

20 IANUARIE - 18 FEBRUARIE

Sunt nevoi¡i su facu drumuri foarte
lungi, pentru rezolvarea unor probleme
profesionale stringente i reuesc su
finalizeze o mul¡ime de activitu¡i. Starea de sunutate nu este prea bunu, iar
purin¡ii nu suportu hachi¡ele copiilor.
S –Q B –QN – Q

PE{TI

19 FEBRUARIE - 20 MARTIE

Nu mai ave¡i casu, nu mai ave¡i masu
i totul din cauza unor ambi¡ii care vu
definesc pentru moment via¡a. Munci¡i
totui cu spor, iar rela¡ia cu partenerul
de cuplu este de invidiat. Celibatarii
sunt puculi¡i de familia partenerului.
S –W B –WN – W

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

Rubric` realizat` de Tina Rizea
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SUDOKU presupune completarea careului de 81 c`su]e dup` O SINGUR~
REGUL~: orice rând, orice coloan` [i oricare p`trat de 3x3 c`su]e s`
con]in` o singur` dat` fiecare cifr` cuprins` \ntre 1 [i 9.

BANCURI |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O b`tr#nic`, la magazinul de
pe[te:
- Nu v` sup`ra]i, pe[tele acesta
este proasp`t?
V#nz`torul:
- P`i, nu vede]i c` e viu? Normal c` e proasp`t!
B`tr#nica:
- P`i vie sunt [i eu...



- Nu [tiu ce s` m` fac, domnule
doctor. C`s`toria mea a intrat
într-un impas.
- Cum a[a?
- P`i, so]ia mea nu m` poate
suferi c#nd sunt beat, iar eu
n-o pot suferi c#nd sunt treaz.
Trimise de Florian Loloiu



Un tip era exasperat c` avea
casa n`p`dit` de g#ndaci. Nu
[tia ce s` mai fac`. Afl#nd de
necazul omului, un amic \i spune ce trebuie s` fac`:
- Ia o trompet`. Sun` „adunarea”, cheam`-l la tine pe

C`pitanul G#ndacilor [i ordon`-i: La buc`t`ria vecinului, la
atac! {i g#ndacii se vor duce cu
to]ii la vecin [i scapi de ei.
Zis [i f`cut. Omul execut` lucrarea. D` adunarea. C`pitanul
G#ndacilor vine, `sta \i d` ordinul, iar acesta zice:
- Am \n]eles, s` tr`i]i!
{i to]i g#ndacii pleac` la vecin.
Omul r`sufl` u[urat [i mai-mai
s` se \mbete de bucurie. Dup`
dou` zile, se treze[te la el cu
C`pitanul G#ndacilor:
- S` tr`i]i, raportez. Am atacat,
am cucerit [i ne-am \ntors cu
20.000 de prizonieri!
Trimis de Cristina R`dulescu

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

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

PUBLICITATE

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

