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Educa]ia a picat la 
examenul lui B`sescu
Raportul Comisiei preziden]iale, extrem de sever cu \nv`]`m#ntul rom#nesc

Pre[edintele Traian B`-
ses cu a prezentat, ieri, la Palatul 
Co tro ceni, raportul Comisiei prezi-
den ]iale privind educa]ia. „Rapor-

tul ne relev  o situa ie mai mult 
decât îngrijor toare. Sistemul nos-
tru este inefi cient, nerelevant, ine-
chitabil i de slab  calitate”, a pre-

cizat pre[edintele, care a ad`ugat: 
„Nu putem fi  la coada clasei, 
tr`g#nd \n jos performan]ele Un-
iunii Europene”.  Pag. 4

ULTIMA OR~ ... 22:35 ... „Harry Potter [i Ordinul Phoenix“ bate recordul \ncas`rilor la premiera din SUA...

Cristian 
Boureanu, 
chipe[ul 
politicii
El \i devanseaz` 
pe premierul 
T`riceanu [i pe 
Elena Udrea \n 
topul frumo[ilor 
din politic`

Pag. 4

Beckhamii cuceresc SUA dezbr`ca]i
David [i Victoria au fost protagoni[tii unei [edin]e foto toride Pag. 11

INTERNA}IONAL

Patru milioane 
de euro la loto
Tragerea 6/49 de duminic` va 
avea un fond de c#[tiguri record 
pentru acest an Pag. 2

Uria[ul [i-a g`sit 
jum`tatea
Cel mai \nalt om (2,36 metri) s-a 
\nsurat cu o femeie mai scund` 
cu 68 de centimetri Pag. 5

Carol I, statuie 
\n Pia]a Victoriei
Monumentul va avea 18 metri 
\n`l]ime [i va fi  amplasat \n fa]a 
Muzeului Antipa Pag. 3

Adio, dar 
r`m#n 

cu tine!
Dup` ce a refuzat 

ofertele de la 
Real Madrid [i 

Barcelona,
Cristi Chivu va juca 

tot la Roma
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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`!

M`suri \mpotriva furtunilor Text [i foto: Bogdan Ana

Am mai dat 
un scuter

CORNELIU ION este câ tig -
torul scuterului cu num rul
cinci al concursului „E ti mai 
cool cu un scuter!”, organi-
zat de „Compact”. El a venit, 
ieri, la redac ia noastr  s - i
ridice marele premiu. Corneliu 
Ion are 31 de ani, este din 
Bucure ti i lucreaz  în re eaua
IT a Ministerului Ap r rii. S-a 
înscris în concursul nostru în 
urm  cu dou  s pt mâni i nu 
credea c  va câ tiga. „Speran-
a moare ultima i m  bucur 

c  am câ tigat”, ne-a spus 
Corneliu. Concursul continu .
Detalii, pe www.compact.info.
ro.

Baschet la „Arena 
cu supereroi”
SPORT Pentru tinerii pasiona i
de baschet, British Council, 
împreun  cu organiza ia „Ori-
cum”, organizeaz , în week-
end, „Arena cu supere roi”,

la Complexul Sportiv Studen-
esc Tei. Meciurile vor începe 

mâine diminea , de la ora 
9.30, cu pauz  la prânz. „Vom 
avea umbrelu e i ap , pentru 
a ne feri de canicul ”, spun 
organizatorii. Publicul va avea 
parte i de concursuri surpriz
de baschet i va avea ocazia 
s  participe la jocuri de tip 
teambuilding. Detalii, pe www.
arenacusupereroi.ro.

Premiu \n valoare 
de 4 milioane euro 
la loto
6/49 Loteria Român  a supli-
mentat, cu o jum tate de mi-
lion de lei, fondul de câ tiguri
al categoriei I de la Loto 6/49,
acesta fi ind estimat la patru 
milioane de euro. Seria „Tra-
gerilor Speciale Loto 6/49 ale 
Verii“ va continua duminic ,
iar, în cazul în care s-ar câ tiga
la categoria I, acesta ar fi  cel 
mai mare premiu din acest an. 

Troleibuze noi 
pentru RATB 
ACHIZI IE Un proiect, aprobat 
în edin a de ieri a Consiliului 
General, prevede c  munici-
palitatea va achizi iona 150
de troleibuze noi i va extinde 
traseele pentru astfel de 
vehicule, primul proiect fi ind 
realizarea unei leg turi între 
sudul i nordul Bucure tiului.
Primul traseu nou de troleibuz 
va face leg tura între cartierele 
Berceni i B neasa.

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

BILAN  - În sectorul 1, 26 de co-
paci au c zut în timpul furtunii, 
trei dintre ace tia avariind câteva 
autoturisme. 

În sectorul 2, furtuna a rupt 
17 copaci în zonele Tei, Floreas-
ca, Dacia, Calea Mo ilor, Aurel 
Vlaicu, avariind re elele electri-
ce. Unul dintre copacii c zu i a 
omorât un b rbat, în Floreasca. 

În sectorul 3, echipe de la 
ADP i ROSAL au intervenit în 
24 de locuri, pentru defri area i
toaletarea unor copaci ale c ror 
crengi s-au rupt. 

În sectorul 4, furtuna a do-
borât 18 copaci. Acumul rile de 
ap  s-au produs doar în zonele 
cu probleme.

În sectorul 6, au c zut 21 de 
copaci i au fost avariate patru 
ma ini. Cele mai afectate cartiere 

au fost Drumul Taberei, Militari, 
Crânga i i Ghencea, unde au 
fost afectat re elele electrice. 

În timpul furtunii au fost 
înre gistrate 408 deranjamente 
la instala iile electrice de joas
ten siune, informeaz  la Electrica 
Muntenia Sud. 

Playerele, periculoase
Doctorii canadieni avertizea-

z  c  este periculos s  folosim CD 
playere portabile i MP3 playere 
în timpul furtunii. În Vancouver, 
un b rbat de 37 de ani care f cea 
jogging în ploaie i avea la el un 
astfel de dispozitiv, a fost grav r -
nit de un fulger, informeaz  Hot-
news. El a suferit arsuri de gradul 
II pe piept i la un picior, a fost 
r nit la nas i urechi, iar auzul i-a 
fost grav afectat.  Dana Lascu ||||

Dup  canicul , asupra capitalei 
O puternic  furtun  s-a ab tut, miercuri sear , asupra 
capitalei, doborând zeci de copaci. Cititorii no[tri au 
surprins imagini din timpul furtunii [i ni le-au trimis 
prompt. 

Dance Up, în Her str u

Tr`snet la Pia]a Chibrit 
Text [i foto: Dan Andrei

„Fere te-te de ocazii perfecte 
cu locuri de munc  perfecte”

TALENT - Spectacolul–concurs de 
dans urban „Dance Up”, organi-
zat, miercuri sear , de agen ia 3C 
Events, în colaborare cu coala bu-
cure tean  de dans „Living Dan-
ce”, s-a desf urat în Parcul He-
r str u. Organizatorii spun c  au 
fost noroco i, întrucât petrecerea 
dansant  s-a încheiat exact înainte 
de a se dezl n ui furtuna. 

Publicul a fost numeros, câteva 
sute de tineri venind s  urm reas-
c  dansatorii i trupele de street 
dance din Bucure ti, Constan a,
Buz u, One ti i Slobozia, care au 
intrat în competi ie. Practic, 27 de 
b ie i i 30 de fete s-au luptat pen-
tru premiul cel mare. 

Cele mai spectaculoase pro-
be au fost la categoria „battle”, 
unde cei doi concuren i din teren 
se provocau unul pe celal lt în 
pa i de dans, dar cu atitudine de 
„cartier”. 

Premiul de „cel mai tare” dansa-
tor i-a revenit lui Freek, din Slobo-
zia, iar cea mai bun  dintre fete a 
fost Miruna, din Constan a. „Con-
cursul a fost un succes. Publicul a 

apreciat muzica, evolu ia trupelor 
i atmosfera. O concluzie ar fi  c

street dance-ul a câ tigat mul i
adep i în ara noas-
tr i c , în scurt 
timp, a reu it s
evolueze ca mod 
de exprimare 
non-verbal, ceea 
ce m  încânt ”,
ne-a declarat 
Marius Coco loi, 
organizatorul 
eve ni men tului. 

Pe trecerea 
a continuat 
toat` noaptea, 
într-un club 
bucure tean, 
ocazie cu 
care coa-
la de dans 
„ L i v i n g 
Dance” a 
s`rb`torit 
trei ani 
de la înfi -
in are. 

D.L. ||||

CAMPANIE - Pentru c  num -
rul persoanelor care cad victime 
trafi cului de persoane pentru ex-
ploatare prin munc  este în cre -
tere, Agen ia Na ional  Împotriva 
Trafi cului de Persoane a lansat, 
ieri, o campanie de sensibilizare. 

„Fere te-te de ocazii «perfec-
te» cu locuri de munc  «perfec-
te»” se va desf ura în perioada 
iulie 2007 - februarie 2008 i are 
ca obiectiv principal informarea 
i sensibilizarea popula iei cu 

privire la riscurile asociate trafi -
cului de fi in e umane, în special, 
a tinerilor i adolescen ilor care 
pleac  la munc  în str in tate 
sau sunt adep i ai locurilor de 
munc  „excep ionale”, mai ales 
din cauza „pove tilor de succes”, 
aduse de unii cona ionali din 
Occident. ||||

Demonstra]ii realizate de actori, 
la lansarea proiectului

Pasiona]i de dans urban, 
tinerii au avut ocazia s`-[i 
demonstreze \ndem#narea
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Statuia lui 
Carol I, în 
Pia a Victoriei
MONUMENT - O statuie ec-
vestr  ce îl întruchipeaz  pe 
Carol I, realizat  de sculptorul 
Florin Codre, va fi  amplasat  în 
Pia a Victoriei. Statuia va avea 
o în l ime de circa 18 metri 
i va putea fi  v zut  din toate 

str zile care intersecteaz  pia-
a. Prim ria Municipiului Bu-

cure ti a demarat proiectul în 
luna martie. 

Ini ial, statuia urma s fi e 
amplasat  în Pia a Revolu iei, 
în locul monumentului realizat 
de Ivan Mestrovici, distrus` de 
comuni ti. Ulterior, amplasa-
mentul statuii, care este în curs 
de realizare, a fost modifi cat, 
ale gându-se Pia a Victoriei, în 
fa a Muzeu lui de Istorie Natu-
ral  „Gri gore Antipa”. Sculpto-
rul Flo rin Codre a declarat c
statuia va fi  realizat  din bronz 
i granit i va fi  amplasat  pe 

un piedestal. ||||

BUCURE{TIVineri, 13 iulie 2007 3www.compact.info.ro

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

Ceramic
cu teme 
existen ialiste
EXPOZI}IE - De-a lungul carie-
rei sale, Eugenia Pop a ob inut 
numeroase premii, printre care 
„Artele Focului”, acordat de Uni-
unea Arti tilor Plastici, în 2005. 
Pân  pe 15 iulie, Galeria Veroni-
ki Art g zduie te o interesant
expozi ie a acesteia de ceramic ,
grafi c i instala ii, intitulat  su-
gestiv „Pragul”. 

„Simbolistica Eugeniei Pop 
este una a polarit ilor, iar pre-
ocup rile ei se concentreaz  în 
jurul unui moment unic, cel al 
„trecerii pragului” de la lumea 
exte rioar   spre cea interioar ,
remarc  Maria-Magdalena Cri-
an. Anda Dinc` ||||

s-a ab tut o furtun

L#ng` Gr`dina Botanic` Text [i foto: Radu Velcea

WEEKEND Festivalul de teatru în 
aer liber „Ap AerFoc”, organizat 
de Institutul Cultural Român, ia 
startul în acest sfâr it de s pt -
mân , în Parcul Tineretului. 
Timp de patru weekenduri con-
secutive, în perioada 14 iulie - 
5 august 2007, bucure tenii c ro-
ra le place teatrul vor avea parte 
de o suit  de spectacole de ex-
cep ie. Prima trup  care urc  pe 
scena festivalului este „Strange 
Fruit” („Fruct ciudat”, foto), din 
Melbourne, Australia. Spectacolul 
lor este intitulat „Câmpul” i va 
fi  prezentat atât sâmb t , cât i
duminic , de la ora 19.00. ||||

Un „Fruct ciudat” d  startul 
Festivalului „Ap AerFoc”

 Ancorarea pomului rezemat de cas` Text [i foto: Victor Sassu

Evita i zonele blocate de 
lucr rile de modernizare

RUTIER - Pe numeroase str zi din 
capital  trafi cul rutier este închis, 
informeaz  Poli ia Municipiului 
Bucure ti, într-un comunicat de 
pres . Nu se circul  pe: str. Polon ,
între str. Mihai Eminescu i os. 

tefan cel Mare; Calea Mo ilor, 
pe por iunile cuprinse între Bd. 
Carol I i str. Paleologu i între str. 
Hristo Botev i str. Cavafi i Vechi; 
între os. Orhideelor i Gara Basa-
rab; os. Groz ve ti, pe por iunea 
cuprins  între Splaiul Indepen-
den ei i Bd. Iuliu Maniu. 

Au loc asfalt ri pe: str. Apu-
sului; str. Jiului; Calea Ferentari; 
Bd. Geniului; str. Buzoieni i se lu-
creaz  la linia de tramvai pe: os. 
Progresului, str. Dr. Constantin 
Istrati, os. Chitilei, Bd. Nicolae 
Titulescu, Calea Giule ti, Calea 
Mo ilor, os. Colentina, os. Giur-
giului i os. Olteni ei. 

Circula ia tramvaielor a fost în-
trerupt i a fost restric ionat tra-
fi cul rutier i pe Bulevardul Iancu 
de Hunedoara i oseaua tefan 
cel Mare.  ||||

APROBARE - La sediul care ad -
poste te Prim ria Municipiului 
Bucure ti  (PMB) i Prefectura ca-
pi ta lei ar putea începe lucr rile
de consolidare, cel mai pro ba bil, 
pân  la sfâr itul acestui an. Cele 
dou  ins titu ii benefi ciare vor 
pl ti 53,4 milioane de lei pentru 
refa ce rea cl dirii administrati-
ve. Conform proiectului de ho-

t râre, care a fost aprobat, ieri, 
\n edin a Consiliului General al 
Municipiului Bucure ti, lucr rile
ar urma s fi e fi nalizate pân  în 
anul 2010. 

Cl direa care ad`poste[te cele 
dou` institu]ii este încadrat  în 
clasa I de risc seismic. Lucr rile
nu vor afecta activitatea Prim -
riei Capitalei sau a Prefecturii 

Bucure ti, solu ia tehnic  pentru 
punerea în siguran  a imobilu-
lui permi ând acest lucru, a pre-
cizat, dup` [edin]` de ieri, pri-
marul general Adriean Videanu. 

„Ulterior, se vor derula lucr ri
de modernizare i reabilitare a 
suprastructurii cl dirii, de refa-
cere a fi nisajelor i instala iilor”,
a precizat Videanu. D.L. ||||

Sediul PMB va fi consolidat

Traficul pe {oseaua Colentina, \ngreunat 
de lucr`rile la liniile de tramvai
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Val de canicul`
AVERTIZARE Previziunile
meteorologice indic  un nou 
val de canicul , cu tempe-
raturi de peste 35-37 grade 
Celsius, începând din vestul 

rii, pentru intervalul 17-20
iulie. Fenomenul s-ar putea 
prelungi cu 1-3 zile dup
aceast  perioad i ar putea 
ap rea i în prima decad
a lunii august. Informa iile
au fost prezentate, ieri, de 
ministrul s n t ii.

F`r` loc \n licee
REPARTIZARE Peste 1.500
de elevi din întreaga ar
(1,11%) au r mas nerepar-
tiza i în licee, din tota-
lul celor 138.865 care au 
promovat testele na ionale.
Din totalul celor 1.539 de 
candida i nerepartiza i, 27
au media peste 8, iar 578
au medii cuprinse între 7 i
8. Majoritatea elevilor cu 
media 10 au optat pentru 
liceele cu profi l de matema-
tic -informatic  sau bilingv, 
român -englez .

Patru ani de 
\nchisoare pentru 
Nicolae Mischie

CONDAMNARE Fostul pre e-
dinte al Consiliului Jude ean
Gorj, Nicolae Mischie (foto), 
a fost condamnat, ieri, de 
instan a Tribunalului Dolj, la 
patru ani de închisoare cu 
executare, în dosarul în care 
este judecat pentru fapte 
de corup ie. Sentin a poate 
fi  atacat . Mischie mai are 
o condamnare de un an cu 
suspendare.

Tab r  tibetan
de yoga, pe litoral
CONSTAN}A Peste 500 de 
persoane vor participa la o 
tab r  tibetan  de yoga, ce 
va fi  amenajat  pe litoral, 
în perioada 14 - 24 iulie, 
\n apropierea localit ii 23
August din jude ul Constan-
a. Cursurile vor fi  predate 

de un preot tibetan. Poli ia
va deplasa efective în zon ,
în perioada reuniunii.

|nc` o anchet`
INVESTIGA}II Familia tân -
rului care s-a aruncat de la 
balconul profesoarei sale 
a cerut, ieri, Parchetului 
General s  refac  ancheta în 
acest caz. P rin ii lui Bog-
dan Costache o consider
pe Corina Vasile vinovat
de moartea b iatului. Ei au 
cerut schimbarea procuro-
rului de caz, pe motiv c  nu 
a acceptat depunerea de 
noi probe la dosar i nici nu 
le-ar fi  furnizat informa ii
despre stadiul anchetei.
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PARADOX - Românii au mai mul-
t  încredere în politicienii mai 
pu in ar to i, decât în cei care 
se mândresc cu un chip frumos, 
este concluzia ultimului son-
daj de opinie realizat de BCS. 
Conform sondajului, \n topul 
„ur#]ilor” conduce deta[at pre-
edintele Traian B sescu, el 

acumul#nd voturile a 14% dintre 
cei chestiona]i. Urmeaz` liderul 
PRM, Corneliu Vadim Tudor, iar 
pe locul trei se afl , la egalitate, 
Ion Iliescu i Nicolae V c roiu.  
La polul opus, al frumo[ilor, se 

afl  deputatul Cristian Boureanu, 
pe acesta consider#ndu-l atr`g`tor 
7,2% dintre cei chestiona i. Ur-
meaz` premierul C lin Popescu 
T riceanu, Elena Udrea (foto) i
Gigi Becali. Pe locurile urm toare 
se situeaz  Mircea Geoan , Petre 
Roman [i Adrian Cioroianu. 

La întrebarea „Dac  s pt mâna 
viitoare ar avea loc alegeri prezi-
den iale, dumneavoastr  cu cine 
a i vota?”, mai mult de 49% dintre 
cei chestiona i au r spuns Traian 
B sescu, 14% Gigi Becali i 13,5% 
Mircea Geoan . ||||

Primul elicopter IAR 330 PUMA 
NAVAL la For]ele Navale
PREMIER~ Primul elicopter tip IAR 330 PUMA NAVAL (foto) va intra, 
ast`zi, în serviciul For elor Navale Române, în cadrul unui ceremonial 
militar i religios care va avea loc în portul militar Constan a. Din luna 
februarie i pân  în iunie 2007, elicopterul a fost testat în condi ii 
meteo diverse, la sol i la bordul fregatelor. Pe timpul testelor, aparatul 
a fost supus unor solicit ri specifi ce mediului marin i misiunilor pe 
care le va îndeplini. Dup  parcurgerea acestora, a urmat omologarea 
elicopterului de c tre o comisie mixt , format  din reprezentan i ai 
Ministerului Ap r rii i ai fi rmei produc toare. ||||

CONCLUZIE - „Am inut ca aces-
te concluzii ale raportului s fi e 
prezentate principalilor actori ai 
\nv mântului”, a declarat Tra-
ian B`sescu \n fa]a auditoriului 
format din peste 150 de persoa-
ne, respectiv reprezentan i ai 
mediului academic, lideri de sin-
dicate din înv mânt, studen i, 
fo tii mini tri Ecaterina Andro-
nescu i Mircea Miclea, membrii 
comisiei preziden iale i consili-
erii preziden iali Cristian Preda 
i Teodor Baconschi. „Raportul 

ne relev  o situa ie mai mult de-
cât îngrijor toare. Sistemul nos-
tru este inefi cient, nerelevant, 
inechitabil i de slab  calitate”, a 
declarat pre[edintele. 

În raport se precizeaz  c
România are o medie de dou
ori mai mare decât cea din UE 
în privin a abandonului co-
lar, iar înv mântul românesc 
este inechitabil, pentru c  nu 
asigur  elevilor acelea i anse 
de a benefi cia de educa ie. În 
mediul rural, pu in peste 24% 
dintre copii ajung s  urmeze li-
ceul. De asemenea, 80% dintre 
copiii rromi sunt ne colariza i, 
iar 38% sunt analfabe i. Infra-

structura i resursele înv -
mântului sunt de slab  calitate. 
Raportul sus ine c i calita-
tea dasc lilor [i a pred rii este 
slab . Peste 70% dintre elevii 
de clasa a VIII-a sus in c  pro-
fesorii obi nuiesc înc  s  le 
dicteze lec iile. La acestea se 
adaug  programa colar  în-
c rcat  [i evaluarea subiectiv .

Rom#nia are iluzia 
olimpicilor

„A  vrea s  îndep rtez o iluzie 
- cea creat  în jurul olimpicilor. 
Este adev rat c  în coli avem 
genii, dar ace tia sunt excep io-
nali, în sensul prim al cuvântu-
lui, în sensul c  fac diferen a fa
de medie. Dar aceste competi ii 
colare nu in locul competi iei 

sociale. Important  este anga-
jarea resurselor i energiilor în-
tregii societ i”, a declarat [eful 
de stat. Pre edintele a subliniat 
c  elevii români sunt mai slabi 
nu numai decât media celor din 
UE, dar chiar fa  de media ele-
vilor din rile vecine, intrate de 
cur#nd \n UE.  

„Performan ele României 
sunt mo deste. Nu putem fi  la 

coada clasei, tr gând în jos per-
forman ele Uniunii. Nu putem 
forma o minoritate de elevi i
studen i care se formeaz  în 
România pentru a se împlini în 
alte ri”. eful statului a accen-
tuat i problema specializ rilor 
din ar . Elevii români înva  s
fac  ceea ce europenii nu mai 
vor, „or, asta e inacceptabil”. 
Raportul, despre care Traian 
B`sescu a apreciat c` se concen-
treaz` pe solu]ii [i pe probleme 
tehnice [i nu politice, insist
asupra însemn t ii educa iei 
timpurii, care ar trebui s  bene-
fi cieze de o aten ie special , pe 
grupa de vârst  0-6 ani.

„Modelul occidental este unul 
demn de urmat. Nu vom progre-
sa, dac  nu privim ceea ce este în 
jur. O solu ie indicat  de raport, 
pe bun  dreptate, este diferen i-
erea universit ilor. Unele trebu-
ie s  se specializeze pe cercetare, 
altele pe licen . Nu este posibil 
ca unele universit i s  acorde 

doctorate pe band  rulant . În 
plus, resursele trebuie alocate 
în mod diferen iat, în func ie de 
performa . Altfel, universit ile 
de la noi vor fi  pustii, tinerii des-
coperind calitatea în alt  parte”, 
a spus pre edintele, care dore te 
s  înlocuiasc  „cantitatea cu ca-
litatea”. 

Printre solu iile g site la Co-
troceni se num r  desfi in area 
testelor na ionale i a colilor 
de arte i meserii, asigurarea 
unui înv mânt gratuit i acce-
sul f r  examen în licee. Tot în 
raport se precizeaz  c , pentru 
punerea în practic  a acestor 
solu ii, nu este nevoie de chel-
tuieli suplimentare din partea 
Executivului, ci doar de asigura-
rea a [ase procente din Produsul 
Intern Brut, pentru educa ie.
 Pre[edintele a precizat c` 
apari]ia raportului nu are ni-
cio leg`tur` cu rezultatele 
examenului de bacalaureat.

Anca Petrache ||||

Elevii rom#ni, coda[ii din UE
Pre edintele Traian B`sescu a prezentat, ieri dup -amiaz ,
la Cotroceni, concluziile sale \n urma discu]iilor pe marginea 
raportului Comisiei preziden iale pentru înv mânt, 
principalul s u mesaj fiind c  „nu putem fi  la coada clasei, 
tr gând în jos performan ele europene în educa ie".

Promovabilitate de 82,08%
la examenul de bacalaureat
BILAN} Promovabilitatea la examenul na ional de bacalaureat 
a crescut cu 1,3% dup  contesta ii, ajungând la 82,08%, i este 
mai mare cu dou  puncte procentuale fa  de cea din 2006, când 
au ob inut medii de trecere 80,48% dintre candida i, informea-
z  Ministerul Educa iei. Din 36.330 contesta ii depuse au fost 
modifi cate notele în cazul a 12.980 de teze (aproximativ 27% din 
num rul total). Elevii care în sesiunea curent  sau în cele ante-
rioare fi e nu au ob inut media necesar  promov rii, fi e nu s-au 
prezentat se pot înscrie pentru sesiunea de toamn  a examenu-
lui, în intervalul 16-20 iulie. Cei care au promovat una sau mai 
multe probe pot solicita recunoa terea acestora.

Popula]ia este mai încrez toare 
în politicienii considera]i ur#]i 

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

2milioane € 

Deplas rile externe ale par-
lamentarilor români în 20
de luni de mandat au costat 
aproximativ 2 milioane de 
euro, sus ine Institutul pentru 
Politici Publice.

deplas`rile externe ale 
parlamentarilor

Pre[edintele B`sescu 
a apreciat obiectivitatea 

raportului

Fo
to

: 
Ro

m
p
re

s

Fo
to

: 
M

ed
ia

fa
x

Fo
to

: 
Ro

m
p
re

s

Fo
to

: 
M

ed
ia

fa
x



INTERNA}IONALVineri, 13 iulie 2007
 
 

PE SCURT ||||||||||||||||||||||
Internet café-urile, 
interzise 
PHENIAN Regimul autoritar 
din Coreea de Nord a ordonat 
\nchiderea tuturor cluburi-
lor de karaoke [i a internet 
café-urilor din ]ar`, anun]` 
presa din Coreea de Sud. „Or-
dinul a fost promulgat pentru 
distrugerea du[manilor 
care comploteaz` \mpotriva 
statului [i a celor care vor s` 
amenin]e sistemul comu-
nist”, se arat` \n directiva 
autorit`]ilor de la Phenian. 

Plajele din Ibiza, 
poluate
SPANIA Autorit`]ile de la 
Ibiza au interzis accesul pe 
mai multe plaje din Ibi-
za, din cauza unei pete de 
petrol provenite de la o 
nav` comercial` naufragiat` 
\n insulele Baleare, \n estul 
Spaniei, care a ajuns, ieri, 
pe coasta sta]iunii spaniole 
Ibiza. Circa 150 de tone de 
combustibil s-au scurs de 
pe nava Don Pedro, care s-a 
scufundat, \n urm` cu dou` 
zile, în apropiere de insula 
mediteraneean .

Poli]i[ti 
cameramani 

LONDRA Poli i tii din Marea 
Britanie vor avea caschetele 
prev zute cu camere video 
digitale, pentru fi lmarea ac-
telor de huliganism petrecute 
noaptea, a minorilor afl a i sub 
infl uen a b uturilor alcoolice 
sau a incidentelor legate de 
violen a domestic , relateaz
„The Guardian”. Camerele de 
supraveghere au o capacitate 
de stocare de 400 de ore, 
benefi ciind de op iunea de 
sunet i având o durat  a 
bateriei de 8 pân  la 12 ore.

Banc` jefuit` de 
propriii angaja]i
IRAK O banc  din Bagdad a 
fost jefuit  chiar de agen ii 
care asigurau paza institu iei, 
care au sustras peste 300 de 
milioane de dolari în nume-
rar. Este cel mai mare jaf de la 
înl turarea de la putere a lui 
Saddam Hussein, în 2003.

5www.compact.info.ro

PUBLICITATE

Regina Elisabeta a II-a, 
enervat` de un fotograf

Postul de televiziune BBC [i-a cerut scuze Reginei 
Elisabeta a II-a pentru c  a sugerat, într-un material 
de promovare a unui documentar despre Majestatea 
Sa, c  regina ar fi apostrofat-o pe celebra fotograf
Anna Leibovitz, în timpul unei edin e foto, informeaz
telegraph.co.uk.

LONDRA - În materialul de pro-
movare a serialului documentar 
„Un an cu Regina”, s-a sugerat c
Elisabeta a II-a, care a pozat, \n 
martie, pentru celebrul fotograf 
Anna Leibovitz, a întrerupt brusc 
edin a foto, dup  ce artista i-a 

cerut Alte]ei Sale s`-[i scoat` 
coroana. |n materialul de pro-
movare a documentarului ce va 
fi  difuzat de BBC \n toamn` s-a 
sugerat c` regina, \n v#rst` de 81 
de ani, [i-ar fi  pierdut cump`tul 
\n fa]a unei asemenea cereri. 

Conform „Daily Mail”, care ci-
teaz` documentarul BBC, Anna 
Leibovitz s-ar fi  adresat reginei, 
care era îmbr cat  într-o rochie 
protocolar , spun#ndu-i: „Cred 
c  ar fi  mai bine f r  coroan ,
pentru c  rochia...”. Artista, care 
a fotografi at multe celebrit i
ale lumii, cel mai adesea în situ-
a ii sau pozi ii inedite, nu a mai 
reu[it s`-[i termine fraza, fi ind 
imediat apostrofat` de regin`. 
„S fi u mai pu in îmbr cat ?
Dar unde crede i c  ne afl m?”, 

a spus Elisabeta a II-a, cu o pri-
vire glacial , ar tând costumul 
ofi cial  decorat cu diamante i
hermin . Regina a p r sit, apoi, 
camera, cu un valet purtându-i 
trena lung  a rochiei din catifea 
albastr . Conform „Daily Mail”, 
monarhul i-ar fi  spus unei asis-
tente, legat de acest incident: 

„Nu schimb nimic. E sufi cient 
c  sunt îmbr cat  a a, mul u-
mesc!”. 

Conform BBC, incidentul s-ar 
fi  petrecut \n luna martie, c#nd 
regina s-a l`sat imortalizat` de 
Anna Leibovitz pentru realiza-
rea a patru fotografi i.

Anca Petrache ||||

O artist` ne\n]eleas`
MAREA BRITANIE Anna Leibovitz, care a vrut s  realizeze un por-
tret simplu, dar care s  transmit  ideea de regalitate a celui mai 
popular monarh al lumii, l-a fotografi at, la un moment dat, pe 
David Beckham, dar [i pe Whoopi Goldberg într-o baie de lapte. 
Printre fotografi ile celebre ale Annei Leibovitz, care a lucrat foarte 
mult cu publica iile „Rolling Stone” i „Vanity Fair”, se num r  [i 
o poz` cu John Lennon, dezbr cat complet, al turi de Yoko Ono, 
\nve[m#ntat` în negru, i fotografi a nud cu Demi Moore, pe când 
era îns rcinat  în apte luni.

Nunt` la cel mai \nalt nivel
BEIJING Bao Xishun, \n v#rst` de 56 de ani, cel mai \nalt b`rbat din 
lume, a renun]at la burl`cie, lu#ndu-[i o nevast` de dou` ori mai 
t#n`r` [i tot de dou` ori mai scund` dec#t el. Ceremonia c`s`toriei, 
consumat` \n Erdos, nordul Chinei, a fost una tradi]ional`, plin` de cu-
loare [i care a atras aten]ia \ntregii lumi, datorit` notoriet`]ii mirelui. 
Din cauza staturii sale neobi[nuite, Bao Xishun s-a sprijinit, pe toat` 
durata ceremoniei, \ntr-un baston. ||||

Dou` moduri 
de a [ofa
MAREA BRITANIE Psihologii 
britanici au descoperit c
majoritatea b rba ilor conduc 
ma ina inând o singur  mân
pe volan pentru c  automobilul 
este considerat drept o prelun-
gire a corpului lor, în timp ce 
femeile privesc ma ina drept o 
entitate separat , informeaz
thisislondon.co.uk. Tocmai de 
aceea, femeile dau [i nume 
ma[inilor lor. Cercet torii au 
mai vrut s  afl e ce fac b rba ii 
cu mâna care nu st  pe volan. 
46% dintre b rba i in o mân
pe schimb torul de viteze, în 
timp ce doar 31% dintre femei 
procedeaz` la fel. În schimb, 
doar 27% dintre b rba i in 
mâna liber  pe coaps , fa  de 
39% dintre femei. ||||

Brut`ria din 
„Totul despre 
sex”, \nchis`
SUA - O brut rie din New York, 
devenit  celebr  datorit  serialu-
lui „Totul despre sex” i transfor-
mat  în punct de atrac ie pentru 
turi tii amatori de dulciuri, a fost 
închis  de inspectorii de la Pro-
tec ia Consumatorului pentru c
îi lipsea o chiuvet , informeaz
Reuters. Brut ria Magnolia a mai 
fost amendat  pentru lipsa unui 
mâner de u i a unei aplice 
de bec. ||||

Meci de fotbal 
pentru Mandela
CAPE TOWN Vedete ale fotbalului 
mondial, precum Pele, Gullit, 
Weah, Eto’o i Redondo, vor 
participa, în data de 18 iulie, la 
un meci de gal  în onoarea lui 
Nelson Mandela (88 ani), primul 
pre edinte de culoare al Africii 
de Sud, a anun at FIFA. În meciul 
numit „90 de minute pentru 
Mandela”, se vor întâlni o selec-
ionat  african i una a „restului 

lumii”, pe stadionul „Newlands”, 
din Cape Town, cu ocazia zilei de 
na tere a lui Mandela. Veniturile 
ob inute în urma organiz rii par-
tidei vor fi  folosite pentru proiecte 
în favoarea fotbalului din Africa 
de Sud i pentru campania 46664
(num rul de de inut pe care Man-
dela l-a avut în închisoarea din 
Robben Island) împotriva SIDA. ||||

Monarhul britanic, indignat de cererea \ndr`znea]` a artistei Anna Leibovitz d#nd m#na cu regina, \nainte de [edin]a foto
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USD |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||EURO |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2,27 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 2,16 LEI
1 gram de aur 48,49 LEI
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LG va lansa 
„telefonul 
YouTube”
TEHNOLOGIE  LG Electronics 
i YouTube au semnat un 

parteneriat conform c ruia 
serviciile YouTube vor putea 
fi  folosite direct de pe tele-
foanele LG, permi ând use-
rilor s  urm reasc  videocli-
puri i s  le descarce de pe 
site. Terminalele, c`rora LG 
le va aplica o nou` interfa]` 
pentru a u[ura accesarea 
[i desc`rcarea fi lmule]elor, 
vor fi  disponibile la sf#r[itul 
acestui an. 

Rival pentru CNBC 
[i Bloomberg 
Television

CONCURENT  Posturile TV de 
business CNBC [i Bloomberg 
Television vor avea un nou 
concurent, Fox Business, 
viitoarea televiziune a con-
cernului media News Corpo-
ration, controlat de Rupert 
Murdoch (foto). Fox Business 
se va lansa pe data de 15
octombrie [i va fi  disponibil 
pentru 30 de milioane de 
abona]i. 

Vineri, 13 iulie 2007www.compact.info.ro

 BANCA DAE RATA  RATA  COMISIOANE  ASIGURARE
   DOBANZII LUNARA  VIATA
1. Volksbank 9,48% 5,9% fix`  125,83 lei 100 lei analiza  obligatorie
     (sum` fix`);  
     0,2% administrare 
     lunar` la sold
2. Leumi Bank 11,43% 10% variabil` 125,46 lei 2,0% acordare* nu se solicit`
3. Banca Transilvania 13,32% 11% variabil` 128,39 lei 3,5% analiza* obligatorie
4. BRD 13,46% 10,9% variabil` 128,09 lei 4,0% minim   obligatorie
     20 lei acordare*
5. OTP Bank 14,19% 12% variabil` 131,35 lei 3,0% acordare* obligatorie

Credite auto cu avans 5%: valoarea creditului - 21.900 de lei (echivalentul a 7.000 de euro); valoarea 
avansului – 1.095 lei (echivalentul a 350 de euro – 5%); perioada – 5 ani; destina]ie – achizi]ie ma[in` 
second-hand de doi ani vechime. 
DAE = costul total al creditului (dob#nd` + comisioane)
*o data la \nceput - procent din valoarea creditului Surs`: www.finzoom.ro

TOP 5 CREDITE AUTO ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Cele mai scumpe destina]ii 
turistice din lume

Vizitatorii New Yorkului au cele mai pu]ine [anse s` se 
\ntoarc` acas` cu bani \n buzunar. Metropola american` 
este cea mai scump` destina]ie, \n condi]iile \n care, ca 
s` \nchiriezi pentru o noapte o camer` de hotel de cinci 
stele, trebuie s` la[i, \n medie, peste 500 de euro. 
STUDIU - Turi[tii care vor s` 
ajung` \n Stalele Unite pentru 
a vedea mai de-aproape Sta-
tuia Libert`]ii trebuie s`-[i so-
coteasc` bine bugetul \nainte, 
deoarece site-ul hotels.com a 
desemnat New Yorkul lider \n 
clasamentul celor mai scumpe 
destina]ii turistice din lume. 
Pentru a petrece o noapte aici, 
\ntr-o camer` de hotel de cinci 
stele, te cost` \n medie 503 euro, 
reiese din studiul citat de Daily-
Business.ro. Pe locul al doilea 
\n top se afl ` fosta colonie bri-
tanic` Hong Kong, unde, dup` 
o noapte de cazare, la check-out 
trebuie s` achi]i un tarif mediu 
de 421 de euro. Miami Beach, 
cu 402 euro pe noapte, ocup` 
ultimul loc de pe podium. 

La cap`tul opus al listei se 
afl ` Var[ovia. Pentru a \nchi-

ria o camer` „de cinci stele” \n 
capitala polonez`, ai nevoie, \n 
medie, de 113 euro pe noapte. 

La nivel european, studiul re-
lev` c` Londra de]ine pozi]ia de 
lider, cu un tarif mediu de 330 
de euro pe noapte. Dup` capi-
tala britanic` s-a clasat „ora[ul 
\ndr`gosti]ilor”, Vene]ia, unde 
turi[tii sunt u[ura]i, la cinci 
stele, de aproximativ 325 de 
euro. {i pe Coasta de Azur sunt 
pre]urile ceva mai piperate, 
ora[ul francez Nisa ocup#nd 
a treia pozi]ie \n Europa, cu o 
medie de 321 de euro pentru o 
noapte petrecut` la un hotel de 
lux. Potrivit studiului, \n care 
au fost incluse ofertele hoteluri-
lor de patru [i cinci stele postate 
pe site, media mondial` este de 
221 de euro.

Otilia Cristea ||||

Bucure[tiul nu este departe
LOCAL Reporterii „Compact” au dat o tur` pe la hotelurile de 
cinci stele din Bucure[ti [i au ajuns la concluzia c` pre]urile din 
capital` la aceste unit`]i de cazare nu sunt deloc de ici de colo. 
O noapte petrecut` la un astfel de hotel \i poate costa pe turi[ti 
\ntre 200 [i 500 de euro. Tarifele urc` \n func]ie de tipul de ca-
mer` [i pot ajunge [i la 1.500 de euro, \n cazul unui apartament 
cu dou` dormitoare. Printre hotelurile de cinci stele din Bucure[ti 
se num`r` Hilton, Intercontinental, Crowne Plaza, JW Marriott [i 
Carol Parc Hotel. 

Ritz-Carlton din New York, simbol al confortului de cinci stele

Reduceri drastice ale tarifelor 
pe litoralul bulg`resc
OFERTE - Gradul sc`zut de ocu-
pare a unit`]ilor de cazare \i face 
pe hotelierii bulgari s` scad` 
tarifele aproape la jum`tate. 
C#teva hoteluri mari de pe li-
toralul vecinilor de la sud au 
redus pre]urile pe cazare cu 
45%, a declarat Anelia Krousko-
va, directorul Agen]iei pentru 
Turism din Bulgaria, citat` de 
DailyBusiness.ro. 

Unii juc`torii de pe pia]` sus]in 

c`, \n prezent, doar 50% din ca-
pacitatea de cazare este ocupat`. 
Unul dintre motivele invocate de 
agen]iile imobiliare este num`rul 
mare de structuri hoteliere noi, 
inaugurate \n acet an. 

|n aceast` situa]ie, va fi  \ngre-
unat` plata datoriilor de c`tre 
hotelieri, \n opinia Aneliei Kro-
uskova, \ns` va facilita cre[terea 
tarifelor cu 5% \n sezonul 
urm`tor.  ||||

Norvegia are cei 
mai mul]i milionari

BOG~}IE - Nicio alt` ]ar` din 
lume nu are mai mul]i milionari 
\n dolari americani dec#t Norve-
gia, raportat la \ntinderea ]`rii, 
scrie edi]ia on-line a publica]iei 
norvegiene „Aftenposten”. Un 
studiu realizat de CapGemini [i 
Merrill Lynch arat` c` unu din fi -
ecare 86 de norvegieni are o ave-
re de peste un milion de dolari, 
chiar [i dac` este exclus` locuin]a 
de re[edin]`. }ara fi ordurilor 
are cei mai mul]i milionari [i 

\n compara]ie cu restul ]`rilor 
scandinave, \n condi]iile \n care 
Suedia are un num`r dublu de 
locuitori. Raportul a ar`tat c` \n 
Norvegia tr`iesc 54.810 de mili-
onari \n dolari, cu aproape 6.500 
mai mul]i dec#t \n Suedia.

CapGemini motiveaz` nu-
m`rul mare de bog`ta[i norve-
gieni prin economia puternic` a 
acestei ]`ri [i prin boomul \nre-
gistrat de bursa de valori din 
Oslo. ||||

Aglomera]ia de iahturi din portul Oslo explic` bun`starea norvegienilor

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

5,8%
Cre[terea 
economic` 

Economia ]`rii noastre a 
cunoscut un avans, în primul 
trimestru al anului, de 5,8%,
potrivit datelor Eurostat. |n 
condi]iile unei alte metode 
de m`surare, INS a anun]at o 
cre[tere de 6%. Rom#nia este 
pe locul 11 \n UE, \n func]ie de 
acest indicator. Sursa: Mediafax
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Liga lui Mitic`, 
pe locul 30 \n lume
IERARHIE  Liga I a acumulat 
196,5 puncte i ocup  locul 30
în clasamentul celor mai bune 
campionate din lume pentru 
primele ase luni ale anului, 
realizat de Federa ia Interna-
ional  de Istorie i Statistic

a Fotbalului (IFFHS). Primul loc 
este ocupat de Primera Division 
(Spania), cu 602 puncte, urmat 
de campionatul brazilian, 568
puncte, i Premier League (An-
glia), cu 550 puncte. Din rile 
afl ate în apropierea României, 
Turcia ocup  locul 16, cu 260,5
puncte, Grecia se afl  pe 23, cu 
221,5 puncte, iar Rusia, pe 25,
cu 213,5 puncte. 

Button amenin]` 
cu retragerea

NEMUL}UMIT  Pilotul britanic 
Jenson Button (foto) a amenin-
at c  se retrage din Formula 1,

dac  monopostul Honda nu va 
fi  îmbun t it în urm torii doi 
ani. „Va veni un moment când 
va fi  plictisitor s  închei toate 
cursele pe locul opt. Sunt în 
Formula 1 pentru a câ tiga, nu 
pentru a fi  mereu pe locul opt. 
Dac  va continua a a, în doi ani 
pot g si alte lucruri mai bune 
de f cut”, a spus englezul, 
care î i va încheia peste doi ani 
contractul cu echipa japone-
z . |n acest sezon de Formula 
1, Button a acumulat doar un 
punct, \n nou` curse.

B`taie la conferin]a 
de pres`
BOX  Prezentarea meciului din-
tre fo tii campioni mondiali la 
box la categoria supermijlocie, 
americanul Fernando Vargas 
(IBF) i nicaraguanul Ricardo 

Mayorga (WBC), a degenerat 
într-o b taie între cei doi pugi-
li ti, miercuri, la Staples Center, 
din Los Angeles. La conferin]a 
de pres`, Mayorga l-a provocat 
pe adversar: „Îi voi face un 
serviciu so iei tale, s  nu mai 
plâng  v zându-te desfi gurat”. 
În acel moment, Fernando Var-
gas a cedat psihic i s-a repezit 
asupra lui Mayorga, strigând: 
„Nu vorbi de so ia mea!”. 
Vargas i-a tras câ iva pumni 
adversarului s u, sp rgându-i 
arcada stâng i buza.

Pe teren sintetic
GAZON  Reprezentativa Angliei, 
ocupanta locului 4 în grupa 
E de califi care la Euro-2008,
va juca meciul cu Rusia la 
Moscova. Partida va avea 
loc la 17 octombrie, pe teren 
sintetic, pe stadionul Lujniki, 
a anun at Federa ia Englez  de 
Fotbal. UEFA i FIFA au autorizat 
desf urarea acestui meci pe 
teren sintetic, care, îns , va 
fi  înlocuit cu iarb  natural  la 
fi nala Ligii Campionilor din mai 
2008. Anglia, care nu a mai 
jucat pe un astfel de teren, 
s-ar putea preg ti pe bazele de 
antrenament cu teren sintetic 
de inute de Manchester United 
i Arsenal Londra. 

Egali cu 
vicecampionii 
Poloniei
STEAUA Forma]ia antrenat` 
de Gheorghe Hagi a terminat 
la egalitate, scor 2-2, partida 
amical` disputat`, ieri, \n com-
pania vicecampioanei Poloniei, 
GKS Belchatow. Steaua a fost 
condus` cu 2-0 \n minutul 34,
dar a reu[it s` revin` prin dubla 
lui Dic` din minutele 40 [i 67.
Peste o s`pt`m#n`, Steaua \[i 
va prezenta lotul \n cadrul unui 
show organizat pe stadionul 
din Ghencea, invitat` fi ind 
echipa belgian` Charleroi.      

Zaglebie Lubin, 
ciuca b`t`ilor
MODE{TI Dup` ce, miercuri, a 
pierdut cu scorul de 2-0 partida 
amical` disputat` cu CFR Cluj, 
adversara Stelei din turul doi 
preliminar a fost zdrobit`, ieri, 
tot \ntr-un amical, de FC Vaslui, 
cu un neverosimil 5-0. Golurile 
forma iei vasluiene au fost 
reu ite de Temwanjera ‘15, ‘29,
Ljubinkovici ‘23, A. Gheorghiu 
‘30 i Bukvici ‘71.

Hart` uman` la jocurile All-African
CEREMONIE  Algeria g`zduie[te cea de a noua edi]ie a All-African-
Games, aceasta fi ind prima competi]ie interna]ional` g`zduit` \n 
ultimii 15 ani de acest stat. Cu ocazia ceremoniei de deschidere, 
sute de fete au alc`tuit o hart` uman` a continentului negru, spre 
\nc#ntarea zecilor de mii de spectatori prezen]i pe stadionul „5
iulie” din Alger.

www.compact.info.ro

Triumful lui Filippo Pozzato  
CICLISM - Rutierul italian Filippo 
Pozzato (foto) a triumfat, ieri, \n 
etapa a cincea din Turul Fran]ei. 
Italianul a c#[tigat la sprint cei 
182,5 kilometri dintre Chablis [i 
Autun. |n continuare, elve]ianul 
Fabien Cancellara p`streaz` tri-
coul galben, fi ind urmat, la 33 
de secunde, de neam]ul Andreas 
Klöden [i de \nving`torul de ieri, 

Filippo Pozzato, la 35 de secun-
de. Favoritul principal al Turului 
Fran]ei, Alexander Vinokurov, 
are de recuperat dou` minute [i 
unsprezece secunde, fi ind clasat 
abia pe locul 81. Etapa de ast`zi, 
care este transmis` \n direct de 
Eurosport, are loc \ntre Semur-
en-Auxois [i Bourg-en-Bresse, pe 
distan]a de 199,5 km. ||||

Trei goluri 
[i cu sco]ienii
DINAMO - |n cantonamentul din Austria, 
„c#inii” s-au specializat \n victorii \n care 
\nscriu c#te trei goluri pe meci. Dup` 3-0 cu 
Burghausen [i 3-1 cu Eintracht Frankfurt, 
Dinamo a reu[it, asear`, s` \nving` echi-
pa sco]ian` Motherwell, cu scorul de 3-1. 
Dinamovi[tii au deschis repede scorul, \n mi-
nutul 6, c#nd D`nciulescu a reluat cu capul 
centrarea lui C`t`lin Munteanu, mingea sa 
fi ind deviat` \n gol de un funda[ sco]ian. Pes-
te numai 5 minute, Niculescu a marcat pen-
tru 2-0 printr-un „trasor” de la 20 de metri. 
Sco]ienii au redus din diferen]` din lovitur` 
liber`, iar Bratu a adus al treilea gol pentru 
Dinamo, dup` o ac]iune individual` (‘64). 

Antrenorul Mircea Rednic a trimis \n teren 
urm`torul unsprezece:  Romanovs - Stoican, 
Mo i, N stase, Mu at - M rg ritescu - Opri a,
Zicu, C. Munteanu - Niculescu, D nciulescu.
Dup` pauz` au intrat [i ceilal]i juc`tori.     ||||

Niculescu (\n alb) 
a reu[it primul 
s`u gol \n acest 
cantonament

Coman st` pe loc

Dani Coman a fost convins de George Copos s` r`m#n` 
la Rapid, patronul giule[tenilor oferindu-i, \n schimb, 
o m`rire de salariu.

|N}ELEGERE - |n urm` cu o 
s`pt`m#n`, Dani Coman infor-
ma conducerea clubului Rapid 
c` vrea s` plece din Giule[ti, 
deoarece pe adresa impresaru-
lui s`u a sosit o ofert` de trans-
fer din partea clubului spaniol 
Levante, care \i ofer` un salariu 
de 500.000 de euro pe sezon. 

De[i a acceptat s` mearg` 
cu echipa \n cantonamentul 
din Elve]ia, cu promisiunea 
c` va fi  l`sat s` plece dac` i se 
g`se[te un \nlocuitor, Coman 

a refuzat s` joace \n meciul 
amical de miercuri, pierdut de 
Rapid, cu scorul de 1-0, \n fa]a 
forma]iei franceze Bastia. Por-
tarul giule[tean a fost deranjat 
de atitudinea conducerii clubu-
lui, care l-a acuzat c` a min]it 
\n privin]a ofertei spaniolilor. 

A ob]inut o m`rire 
de salariu

Ieri, dup` o discu]ie cu 
patronul giule[tenilor, Geor-
ge Copos, portarul Rapidului 

a fost convins s` r`m#n` \n 
Giule[ti. „Am ajuns la o în e-
legere cu domnul Copos. Eu 
nu am cerut niciun moment 
o m rire de salariu, ci doar s
fi u l sat s  plec, pentru c  îmi 
doream s  joc într-un campio-
nat puternic. Am acceptat ofer-
ta f r  s  cer un euro în plus. 
Dânsul mi-a spus suma, iar eu 
am r spuns: «Mul umesc, e 
foarte bine». N-a fost absolut 
nicio negociere. În cele din 
urm , am în eles situa ia clu-
bului i faptul c  nu s-a g sit un 
înlocuitor pentru mine”, a spus 
Coman.

 Cristian Marcu ||||

Coman (\n st#nga) va primi, dup` noua \n]elegere, 200.000 de euro pe sezon
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FINAL - Dup` c#teva s`pt`m#ni 
\n care Chivu a fost subiect 
principal la Madrid, Barcelona, 
Milano [i Roma, a venit, ieri, 
deznod`m#ntul.

C`pitanul na]ionalei se va 
prezenta la preg`tirile Romei, 
unde \[i va duce la bun sf#r[it 
ultimul an de contract. 
Informa]ia vine ca ur-
mare a \ntreruperii 
tratativelor dintre 
Rosella Sensi [i 
Victor Becali, im-
presarul av#nd 
o \ntrevedere 

cu [efa de la Roma pentru a o 
convinge pe aceasta s`-l cedeze 
pe Chivu la Inter. Cum signo-
ra n-a fost de acord, prefer#nd 
s` ri[te ca, \n vara lui 2008, 
Chivu s` plece gratis din capi-
tala Italiei. Chivu va trebui s` 

se al`ture coechipie-
rilor s`i Mexes [i 

Ferrari 

(foto), pentru un nou sezon de 
Serie A.

Va avea probleme?
Din p`cate, chiar dac` vara 

viitoare va primi un salariu con-
sistent de la clubul care-l va dori, 
Chivu nu poate savura lini[tit 
acest ultim sezon la Roma. Fa-
nii, deranja]i de faptul c` a vrut 
s` plece la Inter, au de g#nd s`-i 
fac` zile fripte. Nici \n plan spor-
tiv Chivu n-are motive de lini[te, 
Spalletti put#nd s`-l prefere, \n 
locul s`u, pe nou venitul Juan.

Ciprian 
Voiculescu ||||
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Guy Roux 
poate antrena
DEROGARE  Liga Profesio-
nist  de Fotbal din Fran a
a decis, ieri, s  accepte 
propunerea de conciliere a 
Comitetului Olimpic în cazul 
Guy Roux, privind limita de 
vârst  impus  antrenorilor, 
astfel c  a fost omologat 
contractul tehnicianului 
cu RC Lens, informeaz
„L’Equipe”. Cu alte cuvinte, 
tehnicianul de 68 de ani a 
primit o derogare care \i per-
mite s` antreneze \n prima 
lig` francez`, de[i limita 
de v#rst` impus` era de 
65 de ani.

Mahdavikia [i-a 
pierdut un dinte

INEDIT  C pitanul na ionalei 
Iranului, Mehdi Mahdavikia 
(foto), i-a petrecut ziua de 
miercuri la stomatolog, dup
ce i-a pierdut un dinte fals 
în timpul meciului cu Uz-
bekistan, scor 2-1, din Cupa 
Asiei, scrie „The Guardian”. 
Potrivit sursei citate, dup
încheierea partidei de mar i, 
ofi ciali din sta  -ul na io-
nalei Iranului s-au întors pe 
terenul unde se disputase 
meciul, pentru a c uta 
dintele pierdut, dar nu l-au 
g sit, astfel c` Mahdavikia 
a fost nevoit s`-[i comande 
un dinte nou.

Dudek, a patra 
achizi]ie a Realului
PORTAR  Polonezul Jerzy 
Dudek, de la Liverpool, va 
fi  transferat la Real Madrid, 
el urmând s fi e a patra 
achizi ie a gup rii madrile-
ne, dup  funda ii Metzelder, 
Pepe i tehnicianul Bernd 
Schuster: „Dudek i Toldo 
au fost ale ii pentru a-i face 
concuren  lui Casillas. Real 
a renun at la Toldo din cauza 
preten iilor fi nanciare mari, 
iar în fi nal va sosi Dudek. 
Liber de contract, el va fi  cel 
ales”, sus]ine „Marca”. 

PUBLICITATE

Chivu r`m#ne la AS Roma
Cristian Chivu se va prezenta la preg`tirile echipei din 
Cetatea etern`, deoarece tratativele dintre impresarii s`i 
[i AS Roma au fost \ntrerupte. |n cazul \n care va mai fi
interesat, Internazionale \l va putea lua pe rom#n vara 
viitoare, f`r` a mai pl`ti vreun euro.

Gloria [i O]elul joac` m#ine la Telesport
INTERTOTO - Cele dou` forma]ii 
rom#ne[ti angrenate \n turul 
doi al Cupei UEFA Intertoto 
joac` m#ine, de la ora 18.00, 
returul partidelor din aceast` 
faz`. Dup` 2-0, \n deplasare, cu 
Maccabi Haifa, Gloria Bistri]a 
are mari [anse s` mearg` \n 
turul trei, unde adversar \i va fi
Atletico Madrid, al c`rei tehni-
cian apreciaz` echipa noastr`. 
|n cazul califi c`rii, bistri]enii au 
de g#nd s`-l invite, la meciul de 

pe teren propriu cu spaniolii, pe 
Traian B`sescu. Foarte aproape 
de califi care este [i echipa lui 
Grigora[, O]elul Gala]i, care, 
dup` un 0-0, pe terenul bos-
niacilor de la Slavija Sarajevo, 
porne[te cu prima [ans` \n parti-
da de m#ine. |n cazul califi c`rii, 
O]elul va juca \n turul urm`tor, 
cel mai probabil, cu Trabzons-
por. Ambele meciuri vor \ncepe 
la ora 18.00 [i vor fi  transmise 
alternativ de Telesport. ||||

Gloria este o echip
foarte solid , care 

joac  foarte organizat 
în ap rare i iese foarte 

rapid pe contraatac. 
Echipa atrage aten ia 

pentru c  este format
doar din juc tori 

români
Javier Aguirre, 

antrenor Atletico Madrid

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

19,6

Acesta este fondul total de pre-
miere la US Open 2007, ultimul 
turneu de Mare {lem al anului, 
care se va desf ura în perioa da
27 august - 9 septembrie.

Sursa: Mediafax

milioane $

Pele [ocheaz`: „Nu \mi place Brazilia, 
pariez pe Argentina”
COPA AMERICA - Considerat de 
mul]i cel mai bun fotbalist din is-
toria fotbalului, brazilianul Edson 
Arantes Do Nascimento, cunoscut 
drept Pele, nu crede \ntr-un suc-
ces al Braziliei la actuala edi]ie a 
Copei America. 

„Nu îmi place Brazilia. În fot-
bal conteaz  doar s  învingi i
Brazilia a f cut acest lucru pân
acum la aceast  competi ie, dar 
nu îmi place modul cum joac .
Argentina are mai mult  expe-
rien i poate conta pe juc tori 
valoro i. De aceea, pariez pe Ar-
gentina”, a spus Pele. Brazilia [i 
Argentina se vor \nt#lni \n fi nala 
competi]iei g`zduite de Vene-
zuela, \n noaptea de duminic` 
spre luni (ora 00.05, \n direct, la 
Sport.ro). 

Dac` Brazilia a ob]inut califi -
carea dup` penalty-uri, \n dauna 

Uruguayului, Argentina a trecut 
„en fanfare”, ieri, \n semifi nale, de 
Mexic, scor 3-0 (1-0). Golurile în-

ving torilor au fost marcate de He-
inze (‘45), Messi (‘61) i Riquelme 
(‘66, penalty). ||||

Fanii \l vedeau 
la Inter
SONDAJ  Participan ii la un 
sondaj de opinie realizat de 
cotidianul „Gazzetta dello 
Sport” credeau c  funda-
ul Cristian Chivu va pleca 

la echipa Internazionale 
Milano. Întreba i cum cred 
c  se va termina „teleno-
vela verii”, care îl are în 
prim-plan pe Chivu, 59,7 la 
sut  dintre participan ii la 
vot au r spuns c  interna-

ionalul român va pleca 
la Inter, deoarece AS 

Roma nu î i permite 
s -l piard  vara 

viitoare f r  s
încaseze vreun 
ban.

Messi ([ort negru) a fost 
determinant \mpotriva mexicanilor
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John Digweed - 
m#inile sus!

INVITAT Ast`zi, la Arenele 
Romane, distrac]ia continu` 
la 7 Festival. Kristal Glam Club 
\l aduce pe John Digweed 
(foto). Acesta sose[te, \n ca-
pital`, cu tolba plin` de piese 
noi, pe care nu le-ai mai 
auzit, dar, cel mai probabil, 
la anul, vor fi  hituri. Al`turi 
de el, va mixa Jimmy Van M, 
promovat de Sasha [i de Dig-
weed, cu multe piese scoase 
la labelul acestuia din urm`. 
|n avans, biletul cost` 60 de 
lei, iar la intrare 80 de lei. 

La Mamaia
DIVERSE |n aceast` var`, ai 
\n permanen]` trei cluburi 
deschise \n fi ecare weekend, 
p#n` la sf#r[itul lui august: 
La Mania, Club Goa [i Gossip. 
|n primul, israelianul Guy 
Gerber va face, ast`zi, live 
set de techno, a[a cum a 
\nv`]at \n capitala acestui 
gen de muzic`, Berlin. A 
doua zi, va mixa neam]ul 
Audiojack. La Gossip, tot 
ast`zi, va pune muzica Ne-
gru, iar m#ine Kool. |n Club 
Goa, mixeaz`, ast`zi, Axwell, 
iar duminic` Adrian Eftimie.

ATB la Arenele 
Romane

TRANCE M#ine, va mixa la 
Arenele Romane mult iubitul 
[i apreciatul DJ german de 
mainstream ATB, pe numele 
s`u real - André Tanneberger 
(foto). Are 34 de ani [i este 
considerat cel mai bun DJ de 
trance din Marea Britanie. 
Ceea ce i-a f`cut piesele 
cunoscute este un sunet 
de chitar`, descoperit din 
\nt#mplare \n studio [i care 
\ntre timp a devenit marca 
ATB. Al`turi de el vor mixa 
rom#nii Adrian Eftimie [i 
Chriss. |n avans, biletul cost` 
40 de lei, iar la intrare 50
de lei. 

Puma la Nagual
PARTY Nagual, clubul ai 
c`rui proprietari, printre care 
DJ-ul Rosario Internullo, sunt 
patronii de la plaja Kudos din 
Mamaia, organizeaz` \n acest 
weekend dou` petreceri \n 
clubul de pe Calea Victori-
ei. Ast`zi, vor pune muzic` 
Marika [i Puma, DJ-ul italian 
care spune c` are acest 
animal \n sufl et [i, implicit, 
\n muzic`. M#ine, va mixa 
Narcisa, o DJ-i]` din Cluj, 
profesoar` de \not. 

PE SCURT |||||||||||||||||||||
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Melancolic, pop-rock 
[i techno la 7 Festival

Matthew Dear (foto dreapta) a avut un rol secundar \n filmul „Pira]ii din Caraibe”

M#ine, cortul din curtea 
Politehnicii ridicat de 
Sunrise a[teapt` trei mii de 
oameni pentru un party, 
sc`pat de sub control, cu 
Matthew Dear Big Hand’s 
- live, Alex Under [i Tadeo. 

SHOW - Matthew Dear este 
un b`iat dr`gu] din Texas, cu 
p`rul cre] si brunet, de parc` 
ar fi  fost sculptat \n marmur` 
neagr`. Pentru un creier care 
produce a[a sunete nebune de 
techno, Matthew este exact 
opusul. Vorbe[te calm [i \ncet, 
cu accent american, dar nicide-
cum texan. Este politicos. Are 
28 de ani [i este \nsurat, de doi 
ani, cu iubita sa din liceu. Este 
foarte apropiat de familia sa [i 
spune c` lor le datoreaz` succe-
sul s`u din prezent. Mama lui 
este rusoaic`, stabilit` \n Ame-
rica prin azil politic. De la ea a 
mo[tenit partea sensibil`, dar 
pasiunea pentru muzic` vine 
de la tat`l s`u, care \n tinere]e 
a colindat America \n lung [i \n 
lat cu o trup` de instrumenti[ti. 
P`rin]ii s-au mutat din Texas, \n 
Detroit, c#nd Matthew avea 16 
ani. „A fost un [oc cultural”, 
spune artistul. 

Aici a descoperit muzica 
electronic`, \nainte de a des-
coperi petrecerile. Mereu se 

auzeau din chitara sa piese ale 
Depeche Mode [i Beastie Boys. 
Impresionat de show-urile live 
ale trupei Chemical Brothers, 
se ducea la magazinul de dis-
curi din cartier [i \l \ntreba pe 
v#nz`tor ce au folosit arti[tii 
pentru beaturi [i voci at#t de 
juc`u[e. A[a [i-a f`cut un set-up 
tehnic ca la carte [i s-a apucat 
de produs muzic`. Mai t#rziu, 
\n facultate, a fost marcat de pe-
trecerile puse la cale de mogu-
lul Ritchie Hawtin. {i s-a apucat 

de techno.
Prima sa pies`, ap`rut` \n 

1999 este chiar hitul anului 
2007, „Put your hands up for 
Detroit”, copiat` [i reprodus` 
de olandezul Fedde Le Grand. 
|n prezent, \ns`, Matthew face 
techno diferit de cel de la \nce-
putul anilor ‘90. Muzica nu mai 
este at#t de rapid`, este mai 
funky [i mai sexy, petrecerile 
sunt mai cosmopolite [i cu si-
guran]` aduc mai multe fete pe 
ring.

Pe ultimul s`u album, „Asa 
Breed”, Matthew Dear uime[te, 
nu prin tehnici de mixat sau 
efecte speciale, ci cu vocea. Ar-
tistul a luat microfonul \n m#n` 
[i, \mpreun` cu ceilal]i doi arti[ti 
din trupa sa, c#nt` muzic` elec-
tronic` melancolic`. Sau, mai 
mult, pop-rock. Dar frumos. Al-
bumul este un bun exemplu de 
cum un artist \nc`tu[at \n scena 
techno \[i poate \ntinde aripile 
\n afara stilului. 

 Ioana Moldoveanu ||||

1. Eric Sneo – Tenuta Primero 
2. Masstyk – Y 
3. Hertz – Arsenic 
4. Valyom – Sahara 
5. Tom Parris – Dragons Den  
6. Roland Apel – Dark Soldier 
7. Troy Pierce - Even If It’s Alone (Black Acid) 
 (Louderbach Remix) 
8. The Model feat. Roxxy Bione – Sick Track 
9. Mogg & Naudascher – Moon Unit 
10. Paul Johnson – Hot EP 

elecTrees 2007, la Ia[i
EVENIMENT - Aproape 2.000 de 
oameni vor aplauda, ast`zi, pe cei 
20 de arti[ti rom#ni, \n frunte cu 
neam]ul Alexander Kowalski. Ei 
vor performa la dou` scene ampla-
sate \n Tab`ra Ciric, din Ia[i. Vor fi
24 de ore de muzic` non-stop. 

Exist` cazare [i camping pe 
toat` durata evenimentului. G`-
si]i bilete la pre]ul de 20 de lei la 
libr`ria C`rture[ti. La scena unu, 
de techno, electro [i minimal, vor 
performa, \n frunte cu neam]ul 
Alexander Kowalski, Andrew Red 
Hand (Ia[i), Das Komitee (Sibiu), 

Lektronikumuz (Bra[ov), The 
Model (Bucure[ti), Mihai Popo-
viciu (Sibiu), Sebo (Ia[i), Maresh 
(Cluj), Desideriu, Toygun (Sibiu) [i 
Paul. 

La scena doi, de drum & bass, 
breaks [i ambient vor c#nta live 
{uie Paparude, Silent Strike 
[i Dualtrx, to]i din Bucure[ti, 
al`turi de Sensorship (Timi[oara), 
Snow (Cluj), Sister Candy 
(Oradea), Techline (Ia[i) [i 
eNka. Proiec]iile vor fi  asigura-
te de VJ-ii din Ia[i Dan Basu [i 
Widget.  I.M. ||||

Muzic` pentru iulie, 
de la The Model

TOP 10 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||FESTIVAL |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Cine n-are b`tr#ni s`-[i cumpere
Parc` sunt \ntr-un caru-

sel \n care party-urile se fac 
cu copy & paste. De mul]i 
ani, aceia[i DJ \ncerc`na]i 

\[i fac munca con[tiincios. Ce ne fa-
cem, \ns`, cu pleiada de arti[ti care 
mu[c` cu poft` din genuri muzicale 
precum amestecul spontan de elec-
tro, cu chit`ri de fl amenco [i zgomo-
te de petale de fl ori puse la uscat. A[a 
cum exist` o infi nitate de numere, \n 
diverse combina]ii, a[ezate curat \n 
ecua]ii, s-a ajuns [i cu muzica \n etapa de „n” luate c#te „k”. Exist`, 
\n Berlin, un domn impozabil, de aproape 70 de ani, Bob Rutman 
(n.r. Robert Rutman). Acesta reu[e[te o muzic` suprap`m#ntean`, 
\ntr-o formul` matematic` foarte simpl`, dar de o prospe]ime grav`. 
El a creat o muzic` organic`, adaptabil` timpurilor noastre, care \nc` 
mai folose[te fi rele sub]iri ale genurilor consacrate, \ntr-un 
\nveli[ de polyester comestibil. Cine nu are b`tr#ni, s`-[i cum-
pere, ca s` vad` cum va fi  viitorul!

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

Alexander Kowalski va \nc#nta publicul ie[ean cu seturile sale

www.the-model.ro
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David [i Victoria Beckham 
\[i \ncep visul american

Paris, culmea vanit ii
CAPRICIU - Bogata mo tenitoare 
a lan ului hotelier Hilton s-a dat 
din nou în stamb . Paris Hilton 
a dovedit c  este o victim  a nar-
cisismului, afi ându-se într-un 
tricou imprimat cu propriul chip. 
Starleta „deghizat  în ea îns i”
a fost surprins  de paparazzi, în 
timp ce se gr bea s  ajung  la co-
afor. De i Paris se  l udase c - i
va dedica timpul liber ac iunilor
caritabile i c  va profi ta de in-
fl uen a ei pentru a-i ajuta pe cei 
neferici i, starleta st  mai mult 
prin saloanele de înfrumuse are. 
Închisoarea pare s` nu o fi  schim-
bat pe Hilton, care nu este atât de 
preocupat  de frumuse ea spriri-
tului, precum pretinde, ci doar de 
propria-i persoan . ||||

Tori Amos cânt , ast zi, la 
Sala Polivalent` din Bucure ti
CONCERT - Nonconformista cân-
t rea  Tori Amos se va hot rî,
cu dou  ore înainte de a urca pe 
scen , ce piese va cânta, ast zi, 
în concertul de la Sala Polivalen-
t  din Bucure ti. De asemenea, 
artista urmeaz  s  decid  ce per-
sonaj va urca pe scen , în prima 
parte a spectacolului: Pip, Isabel, 

Clyde sau Santa. Acestea repre-
zint  patru alter ego-uri ale inter-
pretei, create pentru noul album 
al solistei, „American Doll Posse”. 
Spectacolul începe la ora 20.00, 
iar accesul spectatorilor în sal
se va face începând cu ora 19.00. 
Concertul va dura aproximativ 
dou  ore.  ||||

Marinescu - iriac jr, 
nepotrivire de caracter
DESP R IRE - Mariajul dintre 
Ion iriac i creatoarea de mod
Maria Marinescu e pe cale s` se 
\ncheie [i legal. Cei doi i-au
depus ieri actele de divor  la 
Judec toria Sectorului 1. 

Prima înf i are în fa a in-
stan ei este programat  pe data 
de 18 septembrie. Dup  ce s-au 
str duit s  pozeze în iposta-
za unui cuplu fericit, Maria i
Ion divor eaz  din „nepotrivire 
de caracter i lips  de comuni-
care”.

Maria a fost cea care a in-
trodus ac iunea de divor . Cre-
atoarea de mod  a anun at c
inten ioneaz  s - i p streze nu-
mele de fat  - Marinescu.

Gurile rele spun c  tinerii 
se despart pe motiv c  Maria 
nu ar fi  tocmai nora perfec-
t , în viziunea lui iriac tat l.
Acest zvon pare a fi  confi rmat 
de comportamentul glacial pe 
care seniorul l-a afi at la c s -
toria fi ului s u.

Iulia Roman ||||

C s torie de prob
DISIMULARE Ion Alexandru iriac i Maria Marinescu s-au c s torit 
civil pe 6 aprilie. Evenimentul s-a petrecut la Prim ria Sectorului 
1 din Bucure ti, iar na i le-au fost Ilie i Amalia N stase. C s toria 
în mare grab  a cuplului a trezit suspiciuni. Mai mult, în cele trei 
luni de c snicie, cei doi so i nu ar fi  locuit împreun . La un mo-
ment dat, se zvonea c  Maria Marinescu ar fi  r mas îns rcinat ,
îns  [i aceast  informa ie a r mas doar un zvon.

Victoria i David Beckham se 
instaleaz  la Los Angeles, 
ocazie cu care au dezv luit 
detalii intime din via a de 
cuplu cunoscutei reviste 
americane „W”. Insolitul 
interviu a fost ilustrat cu un 
pictorial fi erbinte. 

PASIUNE - Când celebrul fotbalist 
David Beckham s-a c s torit cu 
Victoria, cei doi au devenit cuplul 
de vis al Angliei. Acum, proasp t

muta i la Los Angeles, unde Da-
vid va juca pentru echipa LA 
Galaxy, cei doi i-au propus s
devin  la fel de cunoscu i pe 
meleagurile americane. 

So ii Beckham s-au l sat 
fotografi a i în ipostaze pro-

vocatoare, în paginile unei 
cunoscute reviste americane. 

„Cred c  publicul are ocazia s  m
vad  pentru prima oar . Foarte 
mul i m  percep ca pe o vac  lip-
sit` de haz. Dar eu nu sunt deloc 
a a. Am s  zâmbesc pentru Ameri-
ca”, a declarat Victoria. Dintre de-

taliile picante ale vie ii în doi, David 
i Victoria au m rturisit c  ador  s

umble dezbr ca i noaptea, dup  ce au 
închis bine u ile. 

Posh i Becks pretind c` sunt ni te 
oameni absolut obi[nui]i. „Sunt o fat
normal , din Londra, care duce o via
lini tit  al turi de cei trei copii i de so ul 
ei, David”, s-a autocaracterizat, plin  de 
modestie, doamna Beckham. 

La Hollywood, so ii Beckham au deve-
nit prieteni la cataram  cu un alt cuplu 

celebru: Tom Cruise i Katie Hol-
mes. Cei doi britanici au inut 

s  precizeze c , de i s-au 
ata at foarte mult de cei 
doi actori, nu vor îmbr i a
religia lor, cea scientologic .

Iulia Roman ||||

Cei doi s-au l sat pe mâna lui Steven Klein, un celebru fotograf american 

Familia Beckham a plecat ieri în America

David s-a l sat 
fotografi at pentru prima 
dat  în noul s`u echipa-
ment de la LA Galaxy

Tân rul cuplu iriac
a dovedit, înc  o dat ,

c  banii nu aduc fericirea
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SUA, aventuri, 2006
Regia: Steven Soderbergh
Cu: Brad Pitt, George Clooney
13 iulie
Hollywood Multiplex  13.45, 16.15, 
 19.00, 21.45
Movieplex  13.30, 16.00, 19.30, 22.00
14 iulie
Hollywood Multiplex  11.15, 13.45, 
 16.15, 19.00, 21.45
Movieplex  11.00, 13.30, 
 16.00, 19.30, 22.00
15 iulie
Hollywood Multiplex  11.15, 13.45, 
 16.30, 19.15, 22.00
Movieplex  11.00, 13.30, 
 16.00, 19.30, 22.00

AKEELAH I CUVINTELE
SUA, dram , 2006
Regia: Doug Atchison
Cu: Laurence Fishburne, Angela 
Bassett, Keke Palmer
13 iulie
Hollywood Multiplex  13.30
Movieplex  12.45, 18.15
14 iulie
Hollywood Multiplex  11.00, 13.30
Movieplex  11.00, 18.15
15 iulie
Hollywood Multiplex  12.45
Movieplex  11.00, 18.15

ARTA VISELOR
Fran a, fantastic, 2006
Regia: Michel Gondry
Cu: Gael Garcia Bernal, Charlotte 
Gainsbourg
13, 14, 15 iulie
Hollywood Multiplex  14.00
Europa  14.00, 16.00, 18.00, 20.00

A A VREAU EU!
SUA, comedie, 2007
Regia: Michael Lehmann
Cu: Diane Keaton, Mandy Moore 
Premier
13 iulie
Hollywood Multiplex  15.45, 18.00, 
 20.30, 22.45
Movieplex  13.15, 15.45, 
 18.00, 20.00, 22.15
CinemaPro  14.15, 16.30, 19.00, 21.30
14 iulie
Hollywood Multiplex  15.45, 18.00, 
 20.30, 22.45
Movieplex  12.30, 15.45, 
 18.00, 20.00, 22.15
CinemaPro  12.00, 14.15, 
 16.30, 19.00, 21.30
15 iulie
Hollywood Multiplex  11.15, 16.30, 
 19.00, 21.30
Movieplex  12.30, 15.45,
  18.00, 20.00, 22.15
CinemaPro  12.00, 14.15, 
 16.30, 19.00, 21.30

CALIFORNIA DREAMIN’ 
(NESFÂR IT)

România, dram , 2007
Regia: Cristian Nemescu
Cu: Maria Dinulescu, R zvan
Vasilescu, Armand Assante
13, 14 iulie
Hollywood Multiplex  12.45
15 iulie
Hollywood Multiplex  13.30

CEI PATRU FANTASTICI: 
ASCENSIUNEA LUI SILVER 
SURFER

SUA, S.F., 2007
Regia: Tim Story
Cu: Jessica Alba, Ioan Gru  udd, 
Chris Evans
13 iulie
Hollywood Multiplex  16.45, 18.45
Movieplex  15.45, 20.00
Gloria  13.00, 15.00, 17.00, 19.00
14 iulie
Hollywood Multiplex  16.45, 18.45
Movieplex  11.15, 15.45, 20.00
Gloria  13.00, 15.00, 17.00, 19.00
15 iulie
Hollywood Multiplex  16.30, 18.30
Movieplex  11.15, 15.45, 20.00
Gloria  13.00, 15.00, 17.00, 19.00

CIRKELINE, MICUL MARE 
OARECE

Danemarca, anima ie, 2004
Regia: Jannik Hastrup
13, 14 iulie
Cinema Union  16.00
15 iulie
Cinema Union  17.00

CONDAMNA II
SUA, ac iune, 2007
Regia: Scott Wiper
Cu: Steve Austin, Vinnie Jones, Rick 
Ho  man 
Premier
13 iulie
Hollywood Multiplex  14.30, 21.15, 23.45
Movieplex  13.00, 17.45, 20.15, 22.30
14 iulie
Hollywood Multiplex  11.45, 14.30, 
 21.15, 23.45
Movieplex  13.00, 17.45, 20.15, 22.30
15 iulie
Hollywood Multiplex  13.15, 18.00, 22.45
Movieplex  13.00, 17.45, 20.15, 22.30

DOMNUL BROOKS
SUA, thriller, 2007
Regia: Bruce Evans
Cu: Kevin Costner, Demi Moore, 
William Hurt
13, 14 iulie
Hollywood Multiplex  15.45, 18.15, 
 21.00, 23.30
Movieplex  14.45, 17.15, 21.45
15 iulie
Hollywood Multiplex  11.45, 17.00, 
 19.30, 22.15
Movieplex  14.45, 17.15, 21.45

DUP 28 DE S PT MÂNI
Anglia, horror, 2007
Regia: Juan Carlos Fresnadillo
Cu: Robert Carlyle, Rose Byrne, 
Jeremy Renner 
Premier
13 iulie
Hollywood Multiplex  14.30, 20.45, 23.00
Movieplex  14.45, 17.15, 19.45, 21.45
14 iulie
Hollywood Multiplex  12.15, 14.30, 
 20.45, 23.00
Movieplex  12.15, 14.45, 
 17.15, 19.45, 21.45
15 iulie
Hollywood Multiplex  12.00, 14.15, 
 20.30, 22.45
Movieplex  12.15, 14.45, 
 17.15, 19.45, 21.45

EI ATAC
Fran a, horror, 2006
Regia: David Moreau, Xavier Palud
Cu: Olivia Bonamy, Michaël Cohen 
14 iulie
Cinema E-Uranus  23.45

GREU DE UCIS 4
SUA, ac iune, 2007
Regia: Len Wiseman
Cu: Bruce Willis, Timothy Olyphant, 
Je  rey Wright
13 iulie
Hollywood Multiplex  14.45, 17.30, 
 20.15, 23.00
Movieplex  13.45, 16.15, 19.00, 21.45
14 iulie
Hollywood Multiplex  12.00, 14.45, 
 17.30, 20.15, 23.00
Movieplex  11.15, 13.45, 
 16.15, 19.00, 21.45
15 iulie
Hollywood Multiplex  12.15, 14.45, 
 17.30, 20.15, 22.45
Movieplex  11.15, 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
13, 14, 15 iulie
Cinema Patria  11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ILUZIONISTUL
Cehia-SUA, dram , 2006
Regia: Neil Burger
Cu: Edward Norton, Paul Giamatti, 
Jessica Biel 
13 iulie
Cityplex  15.15, 17.45, 20.00, 22.15
14, 15 iulie
Cityplex  13.00, 15.15, 17.45, 20.00, 22.15

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

13, 14 iulie
Hollywood Multiplex  19.00, 22.30
15 iulie
Hollywood Multiplex  18.45, 22.15 

LEGEA OSPITALIT II
SUA, comedie, 1923
Regia: Buster Keaton, 
John Blystone
Cu: Buster Keaton, Natalie 
Talmadge 
15 iulie
Cinema Union  19.00

LISTA NEAGR
SUA, r zboi, 2006
Regia: Paul Verhoeven
Cu: Carice van Houten, 
Sebastian Koch
13, 14 iulie
Hollywood Multiplex  15.00
Movieplex  15.15
15 iulie
Hollywood Multiplex  16.00
Movieplex  15.15

LUNETISTUL
SUA, ac iune, 2007
Regia: Antoine Fuqua
Cu: Mark Wahlberg, Michael Pena, 
Danny Glover 
13, 14, 15 iulie
Scala  13.30, 16.00, 18.30, 21.00

MASCUL NECRU TOR
SUA, dram , 2006
Regi: Nick Cassavetes
Cu: Bruce Willis, Emile Hirsch, 
Justin Timberlake
13 iulie
Hollywood Multiplex  16.30
14 iulie
Hollywood Multiplex  11.30, 16.30
15 iulie
Hollywood Multiplex  11.30, 16.15

MONSTRUL
Coreea de Sud, fantastic, 2006
Regia: Joon-ho Bong
Cu: Kang-ho Song, Hie-bong 
Byeon
13 iulie
Cityplex  16.00, 18.15, 20.30
14, 15 iulie
Cityplex  13.45, 16.00, 18.15, 20.30

NAPOLA - ELITA LUI HITLER  
Germania, dram , 2004
Regia: Dennis Gansel
Cu: Max Riemelt, Tom Schilling
13 iulie
Cinema Union  18.00
14 iulie
Cinema Union  20.00
15 iulie
Cinema Union  15.00

PIRA II DIN CARAIBE: 
LA CAP TUL LUMII

SUA, ac iune, 2007
Regia: Gore Verbinski

GHID BUCURE{TI12 Vineri, 13 iulie 2007

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

A[a vreau eu!
Patru actri]e de succes - Diane Keaton (foto st#nga), 
Mandy Moore, Piper Perabo [i Lauren Graham - apar \ntr-o 
nou` comedie romantic` a regizorului Michael Lehmann. 
Daphne Wilder este o mam` a c`rei dragoste pentru cele 
trei fi ice ale sale nu cunoa[te limite. Dorind s`-i g`seasc` 
mezinei Milly partenerul ideal, Daphne recurge chiar [i la 
serviciile unei agen]ii matrimoniale. |ns`, tocmai c#nd 
se str`duie[te s` ias` totul perfect, lucrurile scap` de sub 
control, iar mama, bine inten]ionat`, face gre[eal` dup` 
gre[eal`. R`m#ne de v`zut pe cine va alege Milly – pe 
arhitectul Jason sau pe rockerul Johnny. 
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PUBLICITATE

Rezerv`-]i ultimul volum \n limba englez` din seria „Harry Potter”! Completeaz` 
talonul [i vino la Carrefour Militari \n zilele de 19 [i 20 iulie, la marea \nt#lnire a 
fanilor Harry Potter!

Numai cu talonul de mai jos po]i cump`ra primul cartea [i participa la tombol`.

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 HAL-
LOWS, \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!

Nume:......................................................
Prenume:..................................................
Act identitate: serie............... nr...................
Telefon:....................................................

FILM |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

8 femei
Ast zi, de la ora 21.00, la cinema E-Uranus ruleaz
fi lmul „8 femei”, în regia lui François Ozon. În anii ’50,
într-o cas  burghez  de la ar , membrii unei familii 
se preg tesc de Cr ciun. Din p cate, atmosfera feeric
dispare când st pânul casei, Marcel (Dominique Lamure), 
este g sit mort. Vinovatul sau, mai degraba, vinovata se 
ascunde printre opt femei pe care victima le frecventa în 
mod constant. De aici începe o zi lung  de anchete, cer-
turi, tr d ri dezv luite i m rturisiri. Proiec ia peliculei 
va fi  urmat  de o petrecere i un concert cu DJ Oof.
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Drum&Bass cu Blanoz
Duminic`, de la ora 20.00, la Green Hours 22 Jazz Café 
cei de la Blanoz (foto) promit o sear` incendiar`. Ati 
(tobe [i percu]ii), Adrian Albu „Cox” (bas [i contrabas), 
Petru Maran (turntable), Sultan Nasser (sampler), MC 
Bean [i Alexandru Ioni]` (chitar`) vor aborda ritmuri de 
var` - drum&bass, breakbeat [i dub. Trupa Blanoz a fost 
\nfi in]at` \n 2002 [i s-a numit ini]ial Blanoz Distruzos. Cu 
timpul, aceasta [i-a m`rit componen]a, dar [i-a p`strat 
stilul alternativ.

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

2-8 IULIE
  Pozi]ie Film Spectatori Spectatori
   (2-8 iulie) (total)

1. Transformers 11.603 11.603
2. Greu de ucis 4 8.965 17.913
3. Acum sunt 13 7.154 30.547
4. Pira]ii din Caraibe ... 3.475 87.521
5. Domnul Brooks 2.920 5.489
6. Shrek al Treilea 2.891 74.224
7. Premoni]ia 1.692 10.399
8. Cei patru fantastici 1.539 17.372
9. California dreamin’ ... 938 17.386
10. Arta viselor 778 1.133

                                                  Sursa: www.CineMagia.ro

BOX-OFFICE-UL ROM^NESC |||||||||||||||||||||||

„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

CONCURS

PUBLICITATE

PUBLICITATE

Cu: Johnny Depp, Orlando Bloom
13 iulie
Hollywood Multiplex  18.45, 22.00
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
14 iulie
Hollywood Multiplex  18.45, 22.00
Movieplex  11.30, 14.45, 18.30, 21.45
Cityplex  14.45, 18.00, 21.15
Festival  13.30, 16.30, 19.30
Studio  10.00, 13.00, 16.15, 19.15
15 iulie
Hollywood Multiplex  17.45, 21.15
Movieplex  11.30, 14.45, 18.30, 21.45
Cityplex  14.45, 18.00, 21.15
Festival  13.30, 16.30, 19.30
Studio  10.00, 13.00, 16.15, 19.15

PREMONI IA
SUA, ac iune, 2007
Regia: Mennan Yapo
Cu: Sandra Bullock, Julian 
McMahon
13, 14 iulie
Hollywood Multiplex  17.00, 19.15
Movieplex  13.30, 17.45, 22.00
15 iulie
Hollywood Multiplex  11.15, 15.45, 20.45
Movieplex  13.30, 17.45, 22.00

SCORPION
Fran a, ac iune, 2007
Regia: Julien Seri
Cu: Clovis Cornillac, Francis 
Renaud, Karole Rocher 
Premier
13, 14 iulie
Hollywood Multiplex  13.00, 21.30, 23.45
Movieplex  13.15, 20.30, 22.30
15 iulie
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
13 iulie
Hollywood Multiplex  15.15, 17.15, 19.30
Movieplex  12.45, 15.30, 19.45
14 iulie
Hollywood Multiplex  11.00, 15.15, 
 17.15, 19.30
Movieplex  10.45, 12.45, 15.30, 19.45
15 iulie
Hollywood Multiplex  11.00, 13.15, 
 15.15, 19.30
Movieplex  10.45, 12.45, 15.30, 19.45

SPIDER-MAN 3
SUA, S.F., 2007
Regia: Sam Raimi

Cu: Tobey Maguire, Kirsten Dunst 
13, 14 iulie
Hollywood Multiplex  13.00
15 iulie
Hollywood Multiplex  14.15

I INIMA MI SE OPRI ÎN LOC
Fran a, dram , 2005
Regia: Jacques Audiard
Cu: Romain Duris, Niels Arestrup, 
Jonathan Zaccai 
14 iulie
Cinema E-Uranus  21.45

TRANSFORMERS – R ZBOIUL
LOR ÎN LUMEA NOASTR

SUA, S.F., 2007
Regia: Michael Bay
Cu: Michael Clarke Duncan, 
Jon Voight
13 iulie
Hollywood Multiplex  13.45, 16.45, 
 19.45, 22.45
Movieplex  13.45, 16.30, 19.15, 22.00
Cityplex  14.15, 17.00, 19.45, 22.30
Corso  13.00, 15.30, 18.00, 20.30
14 iulie
Hollywood Multiplex  11.00, 13.45, 
 16.45, 19.45, 22.45
Movieplex  11.00, 13.45, 
 16.30, 19.15, 22.00
Cityplex  11.30, 14.15, 
 17.00, 19.45, 22.30
Corso  13.00, 15.30, 18.00, 20.30
15 iulie
Hollywood Multiplex  11.00, 13.45, 
 16.45, 19.45, 22.30
Movieplex  11.00, 13.45, 
 16.30, 19.15, 22.00
Cityplex  11.30, 14.15,
  17.00, 19.45, 22.30
Corso  13.00, 15.30, 18.00, 20.30

CONCERT & 
PARTY
DJ

14 iulie
Grand Wizard Theodore 
Suburbia  21.00
Str. {elari nr. 19
Telefon: 0723.314.164

13 iulie
DJ Bogddan 
Club A  21.00  
Str. Bl nari nr. 14
Telefon: 313.55.92

13 iulie
DJ H 

El Comandante  21.00  
Str. Sfântul tefan nr. 13
Telefon: 0724.396.043

14 iulie
DJ Felippe 
El Comandante  21.00  
Str. Sfântul tefan nr. 13
Telefon: 0724.396.043

ELECTRO-FUSION
15 iulie
Blanoz
Green Hours 22 Jazz Café    
Calea Victoriei nr. 120 20.00
Telefon: 314.57.51

JAZZ & DRUM'N'BASE 
& ELECTRONICS 

13 iulie
Q3 (Elve ia)
Green Hours 22 Jazz Café  20.00 
Calea Victoriei nr. 120
Telefon: 314.57.51

MUZIC  DE PROMENAD
15 iulie 
Orchestra „Concertino”
Soli ti: Silvia Sohterus, 
Anton Zidaru
Parcul Ci migiu  11.00  

PARTY
13 iulie
Supradoz  de piese
Expirat  22.00  
Str. Brezoianu nr. 4
Telefon: 0726.804.142

13 iulie
Weekendul începe cu DJ Mammut 
Revenge  22.00  
Str. {elari nr. 9-11 
Telefon: 0722.331.226

13 iulie
Hip Hop & R'n'B Party 
Malibu Club  22.00  
Pia]a Amzei nr. 1-3
Telefon: 231.32.23

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

13, 14, 15 iulie
Oldies Party 
Oldies Club  21.00  
Calea Mo ilor nr. 91
Telefon: 0723.666.551

14 iulie
Party Zone cu DJ Zet 
Cafeneaua Actorilor  21.30  
Bd. Nicolae B lcescu nr. 2
Telefon: 0721.900.842

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

14 iulie
Burning down the club 
Club A  21.00  
Str. Bl nari nr. 14
Telefon: 313.55.92

14 iulie
Saturday Night Party 
Malibu Club  22.00  
Pia]a Amzei nr. 1-3
Telefon: 231.32.23

14 iulie
Tequila Sunrise 
Revenge  22.00  
Str. {elari nr. 9-11 
Telefon: 0722.331.226

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

15 iulie
Rastafari Massive Party 
Revenge  21.00  
Str. {elari nr. 9-11 
Telefon: 0722.331.226

15 iulie
Private Party 
Spice Club  22.00  
Calea Victoriei nr. 21-23
Telefon: 312.01.36

POP-ROCK
13 iulie
Tori Amos: „American Doll Posse 
World Tour” 
Sala Polivalent   20.00  

ROCK
13 iulie
Grimus
Suburbia  21.30  
Str. {elari nr. 19
Telefon: 0723.314.164

13 iulie
Black Magic & Spit Fire 
Big Mamou  21.00  
Splaiul Independen ei nr. 2B
Telefon: 0724.671.108

14 iulie
Krypton
Cafeneaua Actorilor de Var   21.00
Parcul Tineretului 
Telefon: 0724.147.432

TEATRU
AFTER PLAY (DUP  C DEREA 
CORTINEI) 

De: Brian Friel 
Regia: Mihai Br til
Cu: Tania Filip, Adrian Titieni 
13 iulie
Teatrul Nottara 
Sala George Constantin  19.30  
Telfon: 318.89.01

CAPRA SAU CINE E SYLVIA? 
Regia: Alexandru Dabija  
Cu: Emilia Dobrin, Constantin 
Dr g nescu, Marius Damian
13, 14 iulie
Teatrul Act  19.00
Telefon: 310.31.03

VIZITATORUL 
De: Eric-Emmanuel Schmitt 
Regia: Claudiu Goga 
Cu: Alexandru Repan, Mircea 
Andreescu, Crengu a Hariton 
14 iulie
Teatrul Nottara 
Sala George Constantin  19.30  
Telefon: 318.89.01

EVENIMENTE
FESTIVAL DE FILM

„O var  la cinema”
13 iulie
„8 femei”
Fran a-Italia, comedie, 2002
Regia: François Ozon
Cu: Catherine Deneuve, Isabelle 
Huppert, Emmanuelle Béart 
Cinema E-Uranus  21.00

15 iulie
„Capra”
Fran a-Mexic, comedie, 1981
Regia: Francis Veber
Cu: Pierre Richard, Gérard 
Depardieu, Corynne Charbit 
Cinema E-Uranus  21.00

VERNISAJ
13 iulie
Pictur
Expun: Gilda Ruini, Adrian Cerga
Galeria Montage  19.00
Calea C l ra i nr. 94
Telefon: 322.52.26

M#ine, de la ora 21.00, \n 
Clubul Suburbia, este invi-
tat Grand Wizard Theodore 
(foto), unul dintre cei mai 
talenta]i DJ de hip-hop ai 
tuturor timpurilor. Acesta 
[i-a descoperit pasiunea 
pentru platane la v#rsta 
de 12 ani, iar, la 14, el avea 
s` transforme pick-up-ul 
\ntr-un adev`rat instru-
ment muzical printr-o 
tehnic` cunoscut` azi sub 
denumirea de Scratch. |n 
prezent, Theodore conti-
nu` s` mixeze al`turi de 
cei mai mari DJ newyor-
kezi ai momentului, fi ind 
apreciat pentru atmosfera 
incendiar` [i elementele 
acrobatice din show-urile 
sale. Al`turi de celebrul 

CONCERT ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Wizard Theodore 
@ Suburbia

DJ, vor mai urca pe scen` 
Turntable Science, All Star 
Mc Cypher, Khidja Clouds 
Society [i Deejay Gruv.
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11.40 Pazvante Chioru'
12.00 Replay (r)
12.50 Integrame dup  integrare
13.00 Hannah Montana (s, SUA)
13.30 Desene animate. Club Disney
14.00 Jurnalul TVR
15.30 Edith i Marcel (dram ,

Fran a)
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 Amantul Doamnei Chatterley 

(dram , coproduc ie)

21.20

TVR 2
12.00 Doctor Who (s, Anglia) 13.00
Spellbinder: T râmul Dragonului 
(s) (r) 13.30 ABC... de ce? 14.30
Natur i aventur 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 
20.00 D'ale lu' Mitic 21.00 Ora 
de tiri 22.10 COOLmea distrac iei 
23.10 Escrocii (s, Anglia) 0.10 Ce 
bine e! 1.10 Or elul nostru drag 
(s, SUA) (r) 

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) 

8.00 Lumi diferite (s, SUA) 9.00
C l torie spre centrul P mântului 
(aventur  fantastic , SUA) 11.00
Fiicele lui McLeod (s, Australia) 
12.00 Sângele ap  nu se face 
(dram , SUA) 14.00 Amy (s, SUA) 
15.00 Lungul drum al dragostei 
(western, SUA) 17.00 Fiicele lui 
McLeod (s, Australia) 18.00 Amy 
(s, SUA) 19.00 Desert i dragoste 
(romantic, SUA) 21.00 Crimele din 
Midsomer (s, Anglia) 23.00 Vremuri 
grele (ac iune, SUA) 1.00 Mi se 
spune Sirr (dram , SUA)

9.00 tirile Sport.ro 11.00 Fotbal. 

Copa America: Mexic - Brazilia

(r) 13.00 tirile Sport.ro 14.00

tirile Sport.ro 14.05 Boxbuster: 

Alexander Povetkin vs Larry 

Donald 18.00 tirile Sport.ro 

19.00 Boxbuster: Vladimir Kliciko 

- Lamon Brewster 21.30 tirile 

Sport.ro 22.00 Golden League 

Roma 0.00 Wrestling, RAW, ep. 
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10.00 Echipa de rezerve (comedie, 
SUA) (r) 12.00 Teo (r) 13.15 Animatrix 
(anima ie, SUA) 13.45 Road Runner 
- cea mai rapid  pas re (s, SUA) 
14.15 Ruleta destinului (s, SUA) 
(r) 15.30 Walker, poli ist texan (s, 
SUA) (r) 16.30 Entertainment News 
(r) 16.45 N scut DJ (s, SUA) (r) 17.15
O var  cu Mara (dram , România) 
19.00 Terapie intensiv  (s, SUA) 
20.00 Entertainment News 20.20
Ruleta destinului (s, SUA) 21.30
N scut DJ (s, SUA) 22.00 Specii 2
(thriller, SUA) 

6.00 MTV Wake Up 9.00 Sunrise
11.00 Pimp My Ride 11.30 Summer
Hits 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 (r) 2.00
After Hours 

6.30 Emmerdale - Afaceri de 
familie (s, Anglia) (r)

7.00 tirile PRO TV 
9.10 Omul care aduce cartea
9.15 Tân r i nelini tit (s, SUA) (r)
10.00 Martor orb (thriller, SUA) (r)
11.45 La Bloc (r)
12.15 Emmerdale - Afaceri de 

familie (s, Anglia) (r)
13.00 tirile PRO TV 
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 Viziuni criminale (thriller, 

SUA)
22.45 Jugaru Shukaru
23.30 Corup ie în Cartierul 

Chinezesc (ac iune, SUA)

23.30
5.00 Vivere - A tr i cu pasiune 

(s, Italia)
6.00 În gura presei
7.00 Vânturi diabolice (ac iune, 

SUA)
9.00 În gura presei (r)
10.00 Concurs interactiv
11.00 V.I.P. (s, Germania/SUA)
12.00 Vocea inimii (s, România)
13.00 Observator
13.45 apte zile de co mar 

(thriller, Anglia); 
Cu: Michael Caine, Donald 
Pleasence, Delphine Seyrig 

16.00 Observator
17.00 9595 - Te înva  ce s  faci!
19.00 Observator
20.30 Festivalul Callatis 2007.

Prezint : Dan Negru i
Adelina Elisei

23.45 Callatis - Sentin a de la 
miezul nop ii

13.45
6.30 Colierul de smaralde (s, 

Argentina)
7.30 Familia Serrano (s) (r)
9.00 Cenu reasa (s, Argentina)
10.15 În c utarea drept ii 

(ac iune, India); Cu: Anil 
Kapoor, Sunil Shetty

12.15 Restaurant Europa (r)
13.30 Nor  pentru mama
15.30 Comando România
16.00 Confidenta
17.00 Familia Serrano (s)
18.30 D- tiri
19.15 Nor  pentru mama. Prezint

Gabriela Cristea
20.30 Puterea Dragonilor 

(aventur , SUA/Cehia); Cu: 
Jeremy Irons, Bruce Payne

22.30 Bar  la bar
0.45 Pl ceri interzise (erotic, SUA)
2.45 În c utarea drept ii 

(ac iune, 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 Pove ti de via
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 Cum sc p m de Coana 

Mare? (comedie, SUA)
0.00 Inamicul e aproape (dram ,

coproduc ie)
2.00 Sunset Beach (s, SUA)

22.00
5.05 Ultima ans  (dram , SUA)
6.00 Albert cel gras (comedie, SUA)
7.35 Garfield (comedie, SUA)
8.55 Ce-ai f cut (comedie, SUA)
10.25 Fiul pierdut (dram ,

Germania/SUA)
11.50 Pe platourile de filmare (s)
12.25 Alte lec ii de via  (dram ,

SUA)
13.55 În c utarea lui Forrester 

(dram , SUA)
16.10 Hitch (comedie, SUA)
18.10 Garfield (comedie, SUA)
19.30 Cinema, cinema, cinema (s)
20.00 Studio 60 (s, SUA)
21.40 Incident la Loch Ness 

(aventur , Marea Britanie)
23.15 Venom (horror, SUA)
0.45 F r  control (thriller, SUA)
2.35 B iatu' lu' bunica (comedie, 

SUA)

18.10
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|n slujba na]iunii Corup]ie \n Cartierul 
Chinezesc {apte zile de co[mar Puterea Dragonilor Cum sc`p`m 

de Coana Mare? Garfi eld
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9.20 La Zoo
9.30 Ro-kids.eu
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 Totul despre dragoste 

(romantic, India)
16.15 Faimo ii (r)
18.00 Teleenciclopedia
18.55 Agend  Sibiu 2007
19.00 Jurnalul TVR
20.15 Surprize la Palatul Regal 

(comedie, Fran a)
22.10 Top Super Hit
23.40 Paznic de noapte (thriller, 

SUA)
1.30 Cu Dumnezeu în gând

20.15
6.30 Emmerdale - Afaceri de 

familie (s, Anglia) (r)
7.00 Samurai Jack (s, SUA)
7.30 C l toriile lui Sindbad (s, 

Canada)
8.00 tirile PRO TV 
10.00 Mega Clever (r)
12.00 Pro Motor
13.00 tirile PRO TV
13.15 Dansez pentru tine (r)
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 S rutul dulce al r zbun rii 

(ac iune, SUA)
22.30 Cobra (ac iune, SUA); 

Cu: Sylvester Stallone
0.15 S rutul dulce al r zbun rii 

(ac iune, SUA) (r)

22.30
5.45 Rebecca (dram , SUA)
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 Tinerii mu chetari (s, SUA)
16.00 Reg sirea (dram , SUA); 

Cu: Michelle Pfeiffer, Treat 
Williams, Whoopi Goldberg 

18.30 S pt mâna financiar
19.00 Observator
20.30 Festivalul Callatis 2007
23.45 Callatis - Sentin a de la 

miezul nop ii
2.00 Concurs interactiv
3.00 Negura secretelor (dram ,

Anglia/Olanda); Cu: Luke 
Perry, Ben Daniels, Orla Brady 

16.00
7.45 Puterea Dragonilor (aventur ,

SUA/Cehia) (r)
10.00 În c utarea drept ii 

(ac iune, India)
12.00 Air Bud la limit  (comedie, 

SUA/Canada); Cu: Katija 
Pevec, Jake D. Smith

14.15 Falcon Beach (s)
15.30 Telezvon
16.30 Lovitur  de grad 0 (ac iune, 

SUA); Cu: Don „The Dragon” 
Wilson, Marcus Aurelius

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

Gabriela Cristea
23.30 Cursa f r delegii (thriller, 

Australia/Anglia); Cu: Guy 
Pearce, Rachel Griffiths

1.45 Bar  La Bar  (r)
3.45 În c utarea drept ii 

(ac iune, India) (r)

23.30
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 Cum s` devii newyorkez 

(comedie, SUA)
22.30 Amprenta unui asasin 

(poli ist, SUA)
0.30 Anchet  pe cont propriu 

(poli ist, SUA)

20.00
4.10 St pânii str zilor 2 (dram ,

SUA)
6.00 Duma (aventur , SUA)
7.40 Dragoste adev rat

(comedie, SUA)
9.10 Cite te i plângi (comedie, 

SUA)
10.35 În jungl  (anima ie, SUA)
11.55 Miracolul Cr ciunului 

(comedie, SUA)
13.20 Marile speran e (dram , SUA)
15.10 Stealth - Pericol invizibil 

(ac iune, SUA)
17.10 V Festival 2006
18.20 Duma (aventur , SUA)
20.00 P zea la minge! (comedie, 

SUA/Germania)
21.35 In vino veritas (comedie, 

SUA)
23.40 Casa de cear  (horror, 

Australia/SUA)
1.35 Dragoste mare (s, SUA)

18.20
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Surprize la Palatul 
Regal Cobra Reg`sirea Cursa f`r`delegii Cum s` devii 

newyorkez Duma

S^MB~T~

TVR 2
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 Triumful 
dragostei (comedie, Anglia/Italia) 
1.30 Liber pe contrasens (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) 0.00 Prizoniera 
(s, Columbia/SUA/Mexic) (r) 1.45
Pove tiri adev rate (r) 

4.00 Darul unei mame (dram ,
SUA) 6.00 Pr v lia de antichit i
(dram , SUA) 8.00 Merlin (s, SUA/
Anglia) 10.00 Mica siren  (familie, 
SUA) 12.00 Merlin (s, SUA/Anglia) 
14.00 Mica siren  (familie, SUA) 
16.00 Crimele din Midsomer (s, 
Anglia) 20.00 Miracole posibile 
(dram , SUA) 22.00 Inten ii 
criminale (poli ist, Canada). Cu: 
Linda Purl, S. Spence 0.00 Miracole 
posibile (dram , SUA) 2.00 Inten ii 
criminale (poli ist, Canada) 

9.00 tirile Sport.Ro 9.05
Boxbuster 12.35 Rugby Tri 
Nations: Noua Zeeland  - Africa 
De Sud 14.35 Rezumate Dinamo 
i CFR Cluj 18.00 tirile Sport.

ro 19.00 Box profesionist. 
„Noaptea Campionilor”: Gala de 
la Constan a 21.30 tirile Sport.
ro 22.00 Vedetele, ep. 8 23.00
Wrestling, RAW, ep. 42 0.05
Fotbal. Copa America: Finala 
Mic 4.00 Boxbuster: Antonio 
Margarito – Paul Williams 

9.30 Road Runner - cea mai rapid
pas re (s, SUA) (r) 10.00 Descoper
România 10.30 Sâmb t  seara 
râzi la PRO TV (r) 12.30 O var  cu 
Mara (dram , România) (r) 14.15
N scut DJ (s, SUA) (r) 14.45 Ruleta 
destinului (s, SUA) (r) 15.45 Ca-
n familie (s, SUA) 16.45 B.D. în 
alert  (comedie, România) 19.00
Rebel în California (s, SUA) 20.00
Entertainment News 20.20 Alias (s, 
SUA) 21.30 N scut DJ (s, SUA) 22.00
În ring cu Rocky (s, SUA) 23.00
Magnolia (dram , SUA) 

6.00 After Hours 7.00 Breakfast 
Club 10.00 Romanian Top 100
12.00 Weekend Special - Summer 
Hits Weekend 17.00 Stylissimo
17.30 Making The Movie 18.00
Superlatino 19.00 Boiling Points 
19.30 MTV News - Edi ia de 
Weekend 20.00 Bustamuve 20.30
Cribs 21.00 Summer Hits 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 
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8.00 Semne
8.35 Desene animate: Clubul 

Disney
9.20 La Zoo
9.30 Ghici cine câ tig ?
10.30 Împreun  pentru natur
11.30 Descoper  Europa ta!
12.30 Via a satului
14.00 Jurnalul TVR
14.20 Totul despre dragoste 

(romantic, India)
16.15 Universitatea Carol I
16.30 Parteneri de weekend (r)
17.40 Tezaur folcloric
18.45 Tragerile Loto 6/49 i Noroc
18.55 Agend  Sibiu 2007
19.00 Jurnalul TVR
20.15 Gemenii (comedie, SUA)
22.10 Taverna
23.40 2046 (S.F., coproduc ie)
1.45 Psihoterapii moderne
2.35 Celebrit ile timpului t u

23.40

TVR 2
11.30 Autocritica 12.00 R zboiul 
civil american 13.00 Aten ie, 
se cânt ! 14.00 Scotland Yard 
(documentar, Anglia) 14.30 Poft
bun ! (s, Anglia) 15.05 Dincolo 
de hart 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 Hotel Babylon 
(s, Anglia) (r) 20.25 Putere absolut
(s, Anglia) 21.00 Ora de tiri 22.10
Bodies: între via i moarte (s, 
Anglia) 23.20 Inspectorul Coliandro: 
Capcana (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 (s) 
21.45 Barbara Taylor Bradford: S
fii cel mai bun (dram , SUA) 0.00
Totul despre sex (s, SUA) 0.15 RBD, 
La familia (s) (r) 

6.00 Pr v lia de antichit i (dram ,
SUA) 8.00 Merlin (s, SUA/Anglia) 
10.00 Aterizare imposibil  (thriller, 
SUA) 12.00 Merlin (s, SUA/Anglia) 
14.00 Aterizare imposibil  (thriller, 
SUA) 16.00 Crimele din Midsomer 
(s, Anglia) 18.00 Îmblânzirea 
scorpiei (dram , Anglia) 20.00 Doc 
Martin (s, Anglia) 22.00 Str inul 
din patul meu (thriller, SUA) 0.00
Îmblânzirea scorpiei (dram ,
Anglia) 2.00 Str inul din patul meu 
(thriller, SUA) 

7.00 Golden League Roma (r) 9.00
tirile Sport.ro 10.00 Fotbal. Copa 

America: Finala mic  (r) 12.00
Nascar Pepsi 400 13.00 Gremio
– Palmeiras 15.00 tirile Sport.
ro 16.00 Fotbal. Copa America: 
Finala Mic 18.00 tirile Sport.
ro 19.30 Fotbal amical: Dinamo
- Sparta Praga 21.30 tirile Sport.
Ro 22.00 Wrestling: „Vedetele”, 
ep. 8 23.00 Wrestling: Smack, 
ep. 42 0.05 Fotbal. Copa America: 
Finala

8.30 Ca-n familie (s, SUA) 9.30
Liga juniorilor - Looney Toons 
10.00 Pro Motor 10.30 N scut DJ 
(s, SUA) (r) 11.00 Teo i Andi (r) 13.15
B.D. în alert  (comedie, România) 
(r) 15.30 Lumea PRO CINEMA 16.00
Ca-n familie (s, SUA) 17.00 Arthur 
(comedie romantic , SUA) 19.00
Rebel în California (s, SUA) 20.00
Entertainment News 20.20 Sfinxul 
(aventur , SUA/Olanda) 23.00
Seinfeld (s, SUA) 0.00 Millennium 
(s, SUA) 1.00 Pre ul libert ii (s, 
SUA/Canada) 

17.00 Best Of... 18.00 Romanian 
Top 100 20.00 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 
13.15 Meseria ii (r)
13.45 Jugaru Shukaru (r)
14.15 Crimele din Midsomer (s, 

Anglia)
16.15 Mega Clever
18.15 aca Paca
18.55 tirile sportive
19.00 tirile PRO TV 
20.45 Misiune pe Muntele Mor ii 

(ac iune, SUA)
22.45 Furie oarb  (ac iune, SUA)
0.45 Misiune pe Muntele Mor ii 

(ac iune, SUA) (r)

20.45
6.30 Felicia (r)
7.00 Concurs interactiv
8.00 Hercule (s, SUA)
9.00 Visând cu ochii deschi i

(dram , SUA)
11.00 Desene animate: Animax
13.00 tiri
13.15 Misiunea Casa
14.00 Benny Hill (s, Anglia)
14.45 Un altfel de detectiv 

(poli ist, SUA)
17.00 Conferin a de Pres
18.40 7 zile
19.00 Observator
20.30 Festivalul Callatis 2007
23.45 Num r toare invers

(ac iune, SUA); Cu: Rob 
Lowe, Craig Wasson, Larissa 
Miller 

2.00 Specie periculoas  (thriller, 
SUA)

3.45 Observator (r)

23.45
8.00 Air Bud la limit  (comedie, 

SUA/Canada) (r)
10.15 Aventuri La Sugar Creek 

(aventur , SUA); Cu: Levi 
Bonilla, Adam Boyer

12.00 Hubert (familie, Anglia/
Canada); Cu: John Neville, 
James Doohan

14.15 Vedete sub acoperire (r)
15.30 Bulevard
16.30 Via a ca la început 

(aventur , SUA); 
Cu: Marshall Allman, Haylie 
Duff

17.30 Bulevard
18.30 D- tiri
19.15 Revolta (ac iune, Canada); 

Cu: Don „The Dragon” 
Wilson, Michael Anderson Jr

21.15 Pirahna (horror, SUA); Cu: 
William Katt, Alexandra Paul

23.15 Comando România

16.30
4.00 Tr sni i în NATO (s) (r)
4.30 Ciao TV (r)
5.00 Imobiliare Blitz
7.30 Desene animate: Puka
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? 

Prezint  Virgil Ian u
23.00 SMURD- Misiune Îndeplinit
23.30 Jericho (s, SUA)

20.30
7.30 Cinema, cinema, cinema (s)
9.30 Ga ca de la IT (s, Anglia)
10.25 Ro u ca cerul (dram , Italia)
12.00 Miss Agent Secret (comedie, 

SUA)
13.50 V  g sesc fermec tor 

(comedie, Fran a)
15.30 Pe platourile de filmare (s)
16.00 Patru prietene i o pereche 

de blugi (comedie, SUA)
18.00 Sahara (aventur , SUA/

Spania)
20.00 New York Taxi (comedie, 

SUA)
21.40 Blade: Trinity (ac iune, SUA)
23.35 Fascina ie (thriller, 

Germania/Anglia)
1.20 Ultima ans  (dram , SUA)
2.10 Probleme de familie (dram ,

SUA)
3.50 Crim  în garnizoan  (poli ist, 

SUA)

20.00

TVR 1 PRIMAANTENA 1PRO TV KANAL D HBO

2046 Misiune pe Muntele 
Mor]ii Num`r`toare invers` Via]a ca la \nceput Super Nanny New York Taxi

MTVACAS~ HALLMARK PRO CINEMASPORT.RO

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

Magnolia
Sâmb t
Prin intermediul unor 

personaje bine conturate, 
fi lmul lui Paul Thomas 
Anderson vorbe te des-
pre incertitudinile vie ii i
vicisitudinile iubirii într-o 
societate bântuit  la orice 
pas de cele mai nea tep-
tate coinciden e. Totul 
începe \ntr-o zi când Earl 
Partridge, produc tor de 
succes al unor concursuri 
de televiziune, î i p r -

se te nevasta, dup  ce 
afl  c  sufer  iremediabil 
de cancer, cuplându-se cu 
o tip  tân r i frumoas
(Juliane Moore). Soarta 
este ironic i cinic i,
dup` pu in timp, Earl afl
c  nu mai are nici el mult 
de tr it, fi ind diagnosticat 
cu aceea i boal  necru -
toare.
SUA, 1999
Regia: Paul Thomas Anderson
Cu: Tom Cruise (foto), Julianne 
Moore, William H. Macy

Sâmb t

S rutul dulce 
al r zbun rii

Samantha Cine (Geena 
Davis, foto) este profesoar
într-un mic or el din New 
England. Din p cate, ea 
sufer  de amnezie. Când 
amintirile din trecutul ei 
misterios încep s  revin ,
via a lini tit  dispare. Din 
acest moment, Samantha 
face tot posibilul s - i des-
copere adev rata identita-
te. De aceea, ea apeleaz
la un detectiv particular 
(Samuel L. Jackson). În 
urma celor descoperite, ea 
afl  c , în trecut, fusese un 
agent secret al guvernului.
SUA, 1996
Regia: Renny Harlin
Cu: Geena Davis, Samuel L. 
Jackson

PRO TV 20.30 AC}IUNE

PRO CINEMA 23.00 DRAM~

TVR 1 23.20 AC}IUNE

0198

PUBLICITATE

88 44 22 33 77 66 99 11 55
33 66 11 55 88 99 44 77 22
77 55 99 22 44 11 88 33 66
55 33 66 11 22 88 77 99 44
99 88 44 66 33 77 55 22 11
11 22 77 44 99 55 33 66 88
22 99 55 88 66 33 11 44 77
44 77 88 99 11 22 66 55 33
66 11 33 77 55 44 22 88 99

66 88 99 22 33 77 55 11 44
44 55 11 88 66 99 77 33 22
77 22 33 55 11 44 99 88 66
33 77 44 11 88 22 66 55 99
99 11 88 66 77 55 22 44 33
55 66 22 44 99 33 11 77 88
22 99 77 33 55 88 44 66 11
11 33 55 99 44 66 88 22 77
88 44 66 77 22 11 33 99 55

Dezleg`rile Sudoku din edi]ia de ieri

SURSA PROGRAME TV

Vineri

Amantul Doamnei 
Chatterley

Filmul lui Pascale Ferran este cea mai recent
ecranizare dup  romanul omonim al lui D.H. Lawren-
ce. În castelul familiei Chatterley, Constance (Mari-
na Hands, foto) î i petrece zilele monotone închis
în colivia de aur a unei c snicii plicticoase. În timpul 
prim verii, în p dure, ea îl întâlne te pe Parkin, paz-
nicul domeniului. Treptat, între cei doi se na te o pu-
ternic  rela ie sentimental , prin intermediul c reia 
Constance descoper  for a senzualit ii, iar Parkin 
înva  s - i retr iasc  via a.
Coproduc ie, 2006, Regia: Pascale Ferran; Cu: Marina Hands, 
Jean-Louis Coullo'ch, Hippolyte Girardot

Duminic`

S  fii 
cel mai bun

Dragoste, crim , tr dare 
sunt câteva din importante-
le ingrediente ale fi lmului 
„S fi i cel mai bun”, ultima 
parte a celebrei trilogii scri-
s  de Barbara Taylor Brad-
ford ce urm re te evolu ia
dinastiei Harte. Filmat
în loca ii deosebite, de la 
exoticul Hong Kong pân
în fascinantele capitale ale 
Occidentului, pelicula are 
tot cei îi trebuie - pasiune, 
aventur i o distribu ie de 
excep]ie.
SUA, 1992
Regia: Tony Wharmby
Cu: Lindsay Wagner (foto), Anthony 
Hopkins, Stephanie Beacham

ACAS~ 21.45 DRAM~

Vineri

Inamicul e aproape
Pe fundalul celui de Al Doilea R zboi Mondial, doi lu-

neti ti, rusul Vasili (Jude Law) i germanul Konig, se ur-
m resc reciproc, în timp ce milioane de al i oameni mor în 
jurul lor. Povestea de dragoste dintre Vassili i curajoasa 
Tania (Rachel Weisz, foto) complic  lucrurile. Pasiunea 
dintre cei doi na te invidii i atrage du mani.
Coproduc ie, 2001; Regia: Jean-Jacques Annaud
Cu: Jude Law, Joseph Fiennes, Rachel Weisz

PRIMA TV 0.00 DRAM~



HOROSCOP ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

LEGEND~: S = Sex  sus; B = Bani  mediu; N = Noroc  jos Rubric` realizat` de Tina Rizea

DIVERTISMENT16 Vineri, 13 iulie 2007www.compact.info.ro

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.

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

PUBLICITATE

66 99
77 66 22

44 11 33
33 22 88
55 66 99
88 77 44

22 77 55
88 66 77

33 66

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

BANCURI |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Un tip f`cea poze. Nevast`-sa 
vine \n fug` la el: 
- Se \neac` mama, vino repede!
Tipu’ ridic` neputincios din 
umeri:
- |mi pare r`u, tocmai mi s-a 
terminat fi lmul din aparat.

C`s`toria serve[te la partajarea 
problemelor pe care nu le-ai fi
avut niciodat` dac` ai fi  r`mas 
singur.

Curaj [i Tupeu - defi ni]ii
CURAJUL \nseamn` s` te \ntorci 
acas` la miezul nop]ii, s`-]i 
vezi nevasta a[tept#ndu-te cu 
un m`turoi \n m#n` [i s` o 
\ntrebi: „|nc` mai faci curat, 
sau tocmai te preg`teai s` deco-
lezi?”
TUPEUL \nseamn` s` te \ntorci 
acas` la miezul nop]ii, \nv`luit 
\ntr-un nor de parfum de dam`, 
cu urme de ruj pe haine, s`-]i 
vezi nevasta a[tept#ndu-te cu 

un m`turoi \n m#n` [i s`-i spui: 
„Nu te enerva, tu urmezi.”

Sun` un client la hotline la Mi-
crosoft:
- Am instalat versiunea beta de 
Windows XP [i de atunci nu mai 
func]ioneaz` O   ce 2000!
- {i noi am avut aceea[i pro-
blem`.
- {i ce a]i f`cut?
- Am mai instalat o dat` 
Windows XP!
Dup` o or` clientul sun` din 
nou:
- Acum nu mai func]ioneaz` 
nimic!
- Nici la noi.

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
Sunte i indecis i foarte sensibil doar 
diminea , poate i din cauza unei 
vulnerabilit i la bolile respiratorii. V
mir  atitudinea celor din anturaj care 
v  invidiaz i inventeaz  tot felul de 
acuze i nemul umiri m runte. 
S – B – N –

TAUR  21 APRILIE - 20 MAI
Excesele dv. sunt mai ales de natur
erotic , dar i munci i foarte mult, cu 
un elan surprinz tor, inând cont c  a i
devenit con tient c  nu sunte i sufi -
cient de apreciat. Rudele dv. devin îns
i mai cârcota e, cu sau f r  motiv.

S – B – N –

GEMENI  21 MAI - 22 IUNIE
Sunte i decis s  refuza i orice depla-
sare vi se ofer , oricât de încânt toare 
ar p rea, în primul rând pentru c  ave i
prea multe probleme familiale. Vi se 
impune s  munci i i noaptea! Ultime-
le tratamente nu au efectul scontat.
S – B – N –

RAC  21 IUNIE - 22 IULIE
V-a i s turat de drumurile pe care 
trebuie s  le face i, mai ales c  pla-
nurile referitoare la renovarea casei 
dv. nu le-a i abandonat. Starea de 
s n tate nu v  mul ume te. Amâna i
urgent planurile!
S – B – N – 

LEU  23 IULIE - 22 AUGUST
Începe i o campanie de redecorare a 
locuin ei ori de cur enie general .
Sunte i sup rat c  partenerul de cuplu 
nu v  sus]ine fi nanciar inten iile. Pri-
etenii sunt pleca i, iar rudele lenevesc 
parc  în mod ostentativ.
S – B – N –

FECIOAR~  23 AUGUST - 22 SEPTEMBRIE
Mamele se simt persecutate perma-
nent i nu- i mai în eleg deloc propriii 
copii. To i nativii vorbesc foarte mult 
i este posibil ca o parte dintre inter-

locutori s  le interpreteze, din grab ,
gre it declara iile. Invita ii refuzate.
S – B – N –

BALAN}~  23 SEPTEMBRIE - 22 OCTOMBRIE
Sunte i din ce în ce mai preten ios cu 
persoana iubit i nu pregeta i s -i 
cere i s  refac  o parte din activit ile 
fi nalizate. Considera i c  anularea unui 
contract ar fi  benefi c  pentru dv. în 
aceast  perioad . Dorin  de afi rmare.
S – B – N – 

SCORPION  23 OCTOMBRIE - 21 NOIEMBRIE
Exclude i, de bun  voie, orice fel de 
confi den e, cu excep ia celor referi-
toare la succesele sentimentale. Celi-
batarii vor s  se c s toreasc  f r  s
in  cont de s rb tori, iar cei c s tori i

sunt atra i de aventuri erotice secrete.
S – B – N – 

S~GET~TOR  22 NOIEMBRIE - 21 DECEMBRIE
Singurele persoane cu care îndr zni i
s  comunica i sunt prietenii, care îns
sunt deruta i i au reac ii confuze. În 
continuare, face i eforturi pentru a 
proteja persoana iubit , dar nu este 
exclus s  apar  noi neîn elegeri.
S – B – N –

CAPRICORN  22 DECEMBRIE - 19 IANUARIE
Îndr gosti i, uita i fi nalizarea câtor-
va activit i care depind de dv. Na-
tivii c s tori i nu în eleg atitudinea 
partenerului de cuplu, care pare lipsit 
de ambi ie. Celibatarii ob in din partea 
familiei mult dorita binecuvântare.
S –  B –  N –

V~RS~TOR  20 IANUARIE - 18 FEBRUARIE
Sunt invidia i de to i pentru „suc-
cesele” sentimentale i aprecierea 
unanim . Foarte amabili la începutul 
zilei, vor deveni intransigen i c tre 
seara. Se consider  ferici i pentru sluj-
ba pe care au, dar doresc înc  un job. 
S – B – N – 

PE{TI  19 FEBRUARIE - 20 MARTIE
Cei mai mul i se decid s  fac  scurte 
c l torii peste hotare ori vor încheia 
contracte cu str inii. Nemul umirile ma-
jore sunt provocate de partenerul de cu-
plu, care parc  este decis s  îi contrazic
continuu ca s  îi descurajeze. 
S – B – N – 


