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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`!

Sigur, nu mai e ce-a fost… Text [i foto: Mihnea Ro ca

Al optulea scuter 
a fost câ tigat

PREMIU
Câ tig toarea 
unui nou scuter 
oferit de „Compact” 
i Euromotor este Miha-

ela-Andreea T nasa. {i tu po i
parcurge ora ul în aua unuia 
dintre scutere oferite ca premii 
în concursul „E ti mai cool cu 
un scuter”! Tot ceea ce ai de 
f cut este s  te înscrii în cursa
pentru premiu la www.com-
pact.info.ro. E ti deja înscris? 
Verifi c  în fi ecare s pt mân`, 
pe site i în ziar, s` vezi dac
e ti câ tig tor.

Teatrul Luni pleac` 
la New York
SPECTACOLE  Teatrul Luni, de 
la Green Hours, particip ,
în august, la „The New York 
International Fringe Festi-
val”, cu spectacolele „The 
Sunshine Play” i „Bucharest 
Calling”, ambele bazate pe 
texte de Peca tefan i regizate 
de Ana M rgineanu. Partici-
parea teatrului bucure tean
la festival este sprijinit  de 
Institutul Cultural Român, prin 
programul Cantemir, o linie 
de fi nan are nerambursabi-

l  a unor proiecte culturale 
române ti care se deruleaz  în 
str in tate.

Ziua Imnului 
Na ional
FESTIVIT I  Bucure tenii au 
participat în num r redus la 
festivit ile de s rb torire a Zi-
lei Imnului Na ional, organiza-
te ieri în Bucure ti. Majoritatea 
celor prezen i, în afara unor 
ofi cialit i, au fost vârstnici i
veterani de r zboi. Ceremonia, 
organizat  de Ministerul Ap -
r rii, s-a desf urat în Pia a
Tricolorului din fa a Cercului 
Militar Na ional, determinând 
întreruperea circula iei pe 
Calea Victoriei i pe bulevardul 
Regina Elisabeta timp de 
aproximativ 5-10 minute, 
perioad  în care a fost intonat 
imnul.

Electrica solicit` 
ajutorul prim riilor
APEL  Electrica Muntenia Sud 
solicit  ajutorul prim riilor de 
sector pentru stoparea furturi-
lor i interven iilor neautoriza-
te ale unor fi rme de construc ii
sau persoane fi zice asupra 
re elei. Societatea sus ine c
acestea produc întreruperi ale 
aliment rii cu energie electric
în diferite zone din Bucure ti.
Compania a raportat c , în 
primele ase luni ale anului, 14
interven ii neautorizate asupra 
re elelor societ ii au produs 
pagube însemnate sistemului 
de alimentare cu energie.
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Regal de art  contemporan

EVENIMENT - Expozi ia este 
organizat  ca un proiect itine-
rant. Dup  o prim  prezentare 
la Pescara, la Ex Mercato Orto-
frutticolo, expozi ia este g zdu-
it , în 2007, de WAX, în cadrul 
programului Agency for Con-
temporary Art Exchange din 
Budapesta, de Galeria Noua i
Muzeul Na ional de Art  Con-
temporan  din Bucure ti.

Cei doi curatori, Nicolas 
Bourriaud i Paolo Falcone, au 
adus la Bucure ti arti ti con-
temporani cunoscu i, printre 
care se num r  Emese Benczúr, 
Anca Benera, Liz Cohen, Danie-
la d’Arielli, Christelle Familiari, 
Matteo Fato, Vidya Gastaldon 
i Nathalie Rebholz. Aceast

expozi ie, „Fuori Uso”, este un 
proiect câ tig tor al Progra-
mului European Cultura 2000, 
program sprijinit fi nanciar de 
Uniunea European . Conceptul 

a devenit, de-a lungul timpului, 
un eveniment de importan
major  pentru arta contempo-
ran . Expozi ia de la Bucure ti,
care va fi  deschis` publicului 
p#n` pe 31 august, intitulat` 
„Are you experienced?”, încear-
c  s  examineze rela ia dintre 

art i procesele de modifi care 
a percep iilor. 

„Proiectul ia în considera-
re câteva aspecte care implic
studiul noilor teorii care leag
experien ele alter rii sau modi-
fi carea de percep ie, de la sculp-
tur  la pictur , pân  la video, 
la performance, la instala iile
site-specifi c, cu antropologia, 
sociologia i practicile amani-
ce”, explic  directorul Galeriei 
Noua, Aurora Kiraly.

 Dana Lascu ||||

LEC}II - Liga Asocia iilor de Pro-
prietari „Habitat” organizeaz ,
în parteneriat cu Prim ria secto-
rului 6, o nou  serie de cursuri 
din cadrul programului de per-
fec ionare destinat administra-
torilor de imobile. Cursurile, 
programate s  se desf oare în 
perioada 13-23 august, vor avea 

frecven  zilnic . Personal speci-
alizat va sus ine lec iile de luni 
pân  vineri, în intervalul orar 
16.00-20.00, iar sâmb ta, între 
orele 10.00 i 16.00. 

La fi nalul acestora, vor fi  acor-
date certifi cate de absolvire, eli-
berate de Ministerul Internelor 
i Reformei Administrative-Insti-

tutul Na ional de Administra ie,
Centrul Regional de Formare 
Continu .

La cursuri se pot înscrie atât 
persoane care activeaz  în cadrul 
asocia iilor de proprietari, cât i
cele ce doresc s  ocupe un astfel 
de post. Costul unui curs este de 
200 de lei. ||||

Cursuri pentru administratorii de bloc

Sc ldatul în r#urile capitalei 
este declarat strict interzis 

Tab r
pentru pictori 
PROGRAM  Departamentul 
pentru Rela ia cu Românii 
de Pretutindeni din cadrul 
Ministerului Afacerilor Externe 
va organiza, în perioada 1-18
august, la Bucure ti, Bran i
Bra ov, o tab r  de crea ie 
care va reuni 12 pictori români 
din Fran a, Germania, Suedia, 
Bulgaria i Serbia. Obiectivul 
principal al acestei manifest ri 
culturale este consolidarea, în-
t rirea i dezvoltarea pun ilor 
culturale între pictorii invita i
i ara de origine, precum i o 

mai bun  cunoa tere a acesto-
ra de publicul din România. ||||

La Muzeul Na]ional de Art` Contemporan`, expozi]ia este subliniat` cu ajutorul luminii

La Galeria Noua se pune accent pe boem

„Fuori Uso 2006 - Are you experienced?” este o expozi ie-
regal de art  contemporan , g zduit  de dou  mari 
galerii din capital . Inedit  prin concept, expozi ia 
reune te peste 25 de arti ti contemporani, adu i la 
Bucure ti de doi curatori str ini. 

DECIZIE - Sc ldatul în Dâmbovi a
i Colentina, dar i în trandurile

de pe cursurile celor dou  râuri 
este interzis, întrucât apa nu co-
respunde parametrilor de sigu-
ran  privind s n tatea popula-
iei, a declarat Adrian Neac u,

directorul Autorit ii de S n tate 
Public   a Municipiului Bucure ti 
(ASPMB), pentru Mediafax. El a 
spus i c , în urma controalelor, 
s-a constatat c  apa din piscine sau 
din zonele de agrement amenaja-
te este în limite normale. „Vorbim 
în ultimul timp despre cazuri de 
meningit , posibil transmis i

prin sc ldatul în râuri a c ror ap
nu corespunde standardelor de 
calitate sau în ape st tute”, a su-
bliniat Neac u. ||||



Report record 
la loto 6/49

EXTRAGERE - Un nou record la 
extragerea loto 6/49! Premiul 
cel mare, pentru categoria I, se 
reporteaz  pentru extragerea vii-
toare, care va avea loc  duminic ,
5 august. Potul se ridic  la apro-
ximativ  5,2 milioane de euro i
este cel mai mare câ tig pus în joc 
de Loteria Român  anul acesta. 
Extragerea de ieri a fost ultima 
din seria „Specialelor verii”. 

În ultimele 12 s pt mâni, ni-
ciun român nu a ghicit toate cele 
ase numere norocoase. Potrivit 

ofi cialilor Loteriei Române, în 
aceast  perioad , vânz rile de 
bilete au crescut cu 25%, tot mai 
mul i români fi ind atra i de suma 
pus  în joc. 

Cele mai multe bilete s-au 
vândut în Bucure ti i Constan-
a. La categoria a II-a, doar 20 de 

români au ghicit cinci dintre cele 
ase numere, ei alegându-se cu 

un câ tig de peste 38.809 lei. La 
categoria a treia au fost 1.435 de 
bilete câ tig toare, iar premiul se 
ridic  la 811 lei. ||||
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Festivalul de teatru în 
aer liber „Ap AerFoc” 
a adus, în weekend, în 
fa a bucure tenilor, trupa 
francez  Ilotopie. Cei opt 
arti ti au prezentat un 
spectacol inspirat din mitul 
lui Narcis.

FEERIC - Reprezenta iile au în-
ceput în jurul orei 22.00, dup
l sarea întunericului, i au 
strâns în jurul lacului, în fi ecare 
sear , câteva mii de bucure -
teni. Opt personaje i-au dat 
întâlnire pe oglinda lacului din 
Parcul Tineretului, timp de o 
or . Actorii au întruchipat per-
sonaje stranii, fi in e obsedate 
de propria imagine refl ectat  în 
ap i clone transparente. 

Trupa Ilotopie a creat un 
spectacol inedit, care exploreaz
construc ia individului în lumea 
contemporan , prin intermediul 
mitului lui Narcis. Spectacolul, 
intitulat „Refl exiile lui Narcis” 
(„Narcisse guette”), a reu it s
atrag , vizual, aten ia publicu-
lui. Pornind de la doar câteva 
lumini pe ap , actorii se apropie 
plutind, costuma i în culori tari 
estompate de întuneric. Recuzita 
piesei cuprinde manechine din 

plastic translucide, un c rucior 
de copil i o biciclet , un pat i
zeci de fl ori str lucitoare. Piesa 
muzical  laitmotiv a spectaco-
lului a fost „Ce n’est pas moi”, 
cu varianta în limba român  pe 
care unul dintre actori a înv -
at-o: „Acela nu sunt eu”. Festi-

valul „Ap AerFoc” se va încheia 
cu un spectacol al trupei Tuig 
din Olanda, ce va avea loc pe 
4 i 5 august, de la ora 21.00. 
 Dana Lascu ||||

Mitul lui Narcis, pe lacul 
din Parcul Tineretului

Personajele \ntruchipate de actorii francezi sunt obsedate de propria imagine refl ectat` de ap`
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Zorbing la Poiana 
Bra[ov
DISTRAC}IE  Turi tii au des-
coperit, \n acest weekend, 
la  Poiana Bra ov, o nou` 
distrac]ie, zorbingul, un 
sport cu tradi]ie în Noua 
Zeeland`, informeaz` Reali-
tatea TV. Intrarea în balon se 
face plonjat, ca într-un ba-
zin plin cu ap . Urmeaz  asi-
gurarea în chingi, mâinile i
picioarele trebuie s fi e bine 
legate, pentru c  balonul va 
fi  tras apoi de un ATV pe o 
distan  de 300 de metri. O 
tur  de zorbing cost 30 de 
lei. „Dup  o tur  cu balonul, 
o tur  cu ATV-ul este ceea 
ce trebuie”, consider` Alin 
Ilia , directorul unei fi rme de 
agrement. 

Cardul 
de s n tate va fi 
gratuit din 2008
FACILITATE  Cardul european 
de s n tate va fi  gratuit 
pentru cet eni, începând 
cu data de 1 ianuarie 2008.
„Costurile cardului european 
de asigur ri de s n tate vor 
fi  suportate din Fondul Unic 
de asigur ri de s n tate, 
iar acest lucru înseamn  c
documentul va fi  eliberat 
gratuit pentru cet eni de 
anul viitor’, a declarat pen-
tru NewsIn, directorul Casei 
Na ionale de Asigur ri de 
S n tate, Vasile Cepoi.

Pe patinoar, \n slip
MAMAIA  Deschiderea 
ofi cial` a patinoarului Ale-
xandrion Cola Ice Park, din 
Mamaia, a avut loc vineri, 
\n prezen]a primarului Radu 
Maz`re, a altor ofi cialit`]i 
locale [i vedete. Patinoa-
rul este „unicul cu ghea
natural  afl at pe o plaj  din 
Europa, cu o suprafa  de 
400 metri p tra i”, potrivit 
organizatorilor. Este deschis 
în fi ecare zi între orele 15.00
– 03.00, iar în weekend între 
orele 10.00 – 03.00. Pati-
noarul va fi  deschis pân  pe 
data de 10 septembrie 2007.

Murgeanu 
a semnat, 
dar nu a turnat

M~RTURISIRE  Viceprimarul 
general al capitalei, R zvan 
Murgeanu (foto), a declarat, 
pentru BBC, c  a fost obligat 
s  semneze un angaja-
ment cu fosta Securitate, 
în perioada studen iei, dar 
c , ulterior, nu a dat nicio 
declara ie despre colegii s i
de facultate. Murgeanu a 
afi rmat c  a semnat angaja-
mentul din cauza presiunilor 
la care a fost supus de Se-
curitate, dup  ce a cump rat 
valut  de la un student 
str in care îi era coleg. 
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Românii cred c  defri rile 
au adus seceta \n ]ar`
SONDAJ - Românii îi consider  vinova i pentru schimb`rile climatice 
pe cei care au t iat p durile i pe guvernan ii care nu au între inut
sistemul de iriga ii dup  1990, reiese dintr-un sondaj Gallup, citat de 
Realitatea TV. Majoritatea românilor, peste 70%, consider  c  seceta 
care afecteaz` România este foarte grav , 20% o consider  grav , iar 
3 procente nu v d nicio schimbare fa  de anii preceden i.

Chiar dac  realizeaz  gravitatea secetei, peste 65% dintre cei inter-
vieva i nu sunt de acord cu restric ionarea consumului de ap . Son-
dajul a fost realizat de Gallup în luna iulie, la comanda Agen iei de 
Strategii Guvernamentale, pe un e antion de 1.151 de persoane i are 
o marj  de eroare de plus/minus 2,9%. ||||

Sistemul de \nv`]`m#nt, 
dominat de suplinitori

SIGHI{OARA - Festivalul de 
Art  Medieval  de la Sighi oa-
ra a ajuns, ieri, \n a treia zi de 
participare, la fi nal. Mii de tu-
ri ti, sute de actori, muzicieni, 
me te ugari i, bineîn eles, ca-
valeri i domni e au contribuit 
la succesul celei de a XV-a edi]ii. 
Peste 10.000 de vizitatori au 
participat, vineri, la prima zi a 
festivalului, iar sâmb t  erau 
a teptate aproximativ 20.000 
de persoane, a declarat Anca 
Maria Radu, reprezentant al or-
ganizatorilor, citat` de NewsIn. 
Cele 7.000 de bilete care au fost 
puse în vânzare în prima zi s-au 
epuizat urgent, iar, pe lâng  tu-
ri tii cu bilet, 3.000 de persoane 
au vizitat Ora ul de Jos, a spus 
Anca Maria Radu. Mottoul aces-

tei edi ii a Festivalului Medieval 
de la Sighi oara a fost „Truba-
durul îndr gostit”. Spectacolele 
s-au desf urat pe zece scene, 
amenajate atât în Cetatea Me-
dieval , cât i în Pia a Sigma 
din afara cet ii. Programul a 
cuprins spectacole de comme-
dia dell’arte, concursuri de de-
clara ii de dragoste, dansuri i
concerte. 

Pentru copii a fost amenajat
o scen  special , „Pia a R u te-
lor”, unde s-a inut un atelier de 
confec ionat p pu i i s-au jucat 
piese pentru copii i anima ii cu 
p pu i. Spectacolele de teatru, 
muzic i dansuri medievale au 
fost sus inute de trupe din Ro-
mânia i din str in tate, printre 

rile participante num rân-

du-se Italia, Spania, Lituania, 
Portugalia i Croa ia. Printre 
turi tii de la Sighi[oara s-au 
plimbat „Moartea” (dispus  s
se pozeze cu persoanele intere-
sate), „Dracula” (care bea sânge 
ecologic dintr-o pung  steril ),
pictori (ce realizau portrete pe 
loc), tineri (care compun poezii 
la minut sau se las  c lca i pe 
picior). Sighi oara a fost inclus

în programul multor operatori 
de turism, anul trecut înregis-
trându-se 60.000 de vizitatori 
numai din Israel. 

Festivalul Medieval de la Si-
ghi oara a avut prima edi ie în 
1992 i se desf oar  anual în 
cetatea medieval  a ora ului,
care este înscris  pe lista Patri-
moniului Mondial UNESCO.

Mihaela R`ileanu ||||

Festivalul de Art
Medieval  a ajuns la final

EVALUARE - colile române ti 
sunt pline de suplinitori, adic  de 
cei care nu au ob inut nota mini-
m , 7,00, la titularizare, anun]` 
Realitatea TV. Cei 39% dintre can-
dida i care au luat note de trecere 
au fost repartiza i pe posturile de 
profesor. 

Din 11.000 de posturi didacti-
ce vacante, peste 6.000 au r mas 
neocupate, dup  examenul de ti-
tularizare. Cele mai multe posturi 
libere sunt la catedrele de infor-
matic , istorie, geografi e i fi zic .
Locurile r mase libere pot fi  ocu-
pate de suplinitori, ca în fi ecare 
an. A a se face c , de la an la an, 

sistemul educa ional este dominat 
de profesorii care ob in note foar-
te proaste la examenele de titula-
rizare. Doar 8.000 de profesori, 
din cei peste 30.000 de dasc`li în-
scri i în acest an la concursul de ti-
tularizare, au luat note de trecere, 
iar 43% dintre ei nu au prins un 
loc în înv mânt. Motivul: ei au 
completat un num r prea mic de 
op iuni sau au fost prea mul i soli-
citan i pentru acela i post. Numai 
33 de dasc li au reu it s  promo-
veze examenul de titularizare cu 
nota maxim , iar 22 de candida i
s-au mul]umit cu punctul acordat 
din ofi ciu. ||||

Cioroianu: Rom#nii depun dosare 
incomplete pentru viza SUA
NEATEN}IE  Rom#nia ar putea fi  exclus` din programul american 
de suspendare a regimului de vize, deoarece num`rul cererilor 
respinse se ridic` la 25% din totalul solicit`rilor, peste limita de 10%
aprobat`, relateaz` „The International Herald Tribune”. Ministrul 
de externe, Adrian Cioroianu, a confirmat, ieri, aceast` informa ie, 
anun]` Realitatea TV. Oficialul rom#n mai spune c` România are o 
rat  foarte ridicat  a aplica iilor pentru viz  respinse, \ntruc#t do-
sarele depuse sunt incomplete. |n ciuda acestei situa]ii, autorit`]ile 
rom#ne sper` s` poat` convinge Congresul american ca românii 
s  poat  c l tori în America f r  viz , a a cum fac al i europeni. 
Potrivit lui Cioroianu, Guvernul urmeaz  s  încheie, \n curând, un 
contract cu o fi rm  care va face lobby pe lâng  Congresul SUA, pen-
tru ridicarea regimului de vize pentru România. ||||

Festivalul de Art` Medieval` de la Sighi[oara a atras, [i \n 
acest an, numero[i vizitatori. Spectacolele din cele trei zile 
de festival au fost sus]inute de trupe din Rom#nia [i din 
str`in`tate. 

La Festivalul Medieval Sighi[oara au participat tineri mu[chetari (foto 1), tinere domni]e (foto 2), tineri machia]i [i costuma]i \n clovni (foto 3)
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Incendiu la metrou
PARIS Un num r de 35 de 
persoane au fost intoxicate, 
ieri diminea]`, în metroul 
parizian, ca urmare a unui 
incendiu declan at în mod 
accidental, relateaz  AFP. 
Un element din sistemul de 
frânare a luat foc, incendiind 
un vagon, a precizat c pita-
nul Michel Cros, purt torul 
de cuvânt al serviciilor de 
pompieri. 15 persoane au fost 
trimise la spital, inclusiv o 
femeie îns rcinat , afl at  în 
stare grav .

Peter Phillips 
se c s tore te

MAREA BRITANIE Peter Phil-
lips (foto), cel mai în vârst
dintre nepo ii reginei Elisa-
beta a II-a, se va c s tori cu 
prietena sa Autumn Kelly, au 
informat surse de la Palatul 
Buckingham, transmite AFP. 
Phillips, care are 29 de ani, 
este singurul fi u al prin esei 
Anne, fi ica reginei, i a pri-
mului ei so , Mark Phillips. Al 
zecelea în ordinea ascensi-
unii la tron, Peter Phillips a 
fost primul nepot al reginei. 
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Japonezii primesc 
bani \n cutiile de scrisori!
TOKIO - Misteriosul binef c -
tor care, de un an, î i împr tie 
averea prin WC-urile publice din 
Japonia pare s fi  f cut emuli: 
de câteva zile, în cutiile de scri-
sori ale japonezilor apar plicuri 
anonime ce con in sute de mii 
de yeni, relateaz  AFP. Un pur-
t tor de cuvânt al poli iei a de-
clarat c  18 plicuri con inând, 
în total, 1,81 milioane de yeni 
(11.000 euro) au fost g site în 
aceste ultime zile în cutiile de 
scrisori ale unui imobil colectiv 
din Tokio. „De fi ecare dat , ba-
nii se afl au în acela i tip de plic, 
deschis, f r  nume i f r  vreun 
mesaj”, a povestit reprezentantul 
poli]iei, pentru AFP. În cea mai 
pur  tradi ie a onestit ii nipo-
ne, destinatarii misterioaselor 
cadouri le-au adus la comisariat, 
în loc s i le însu easc . „Unele 
persoane s-au gândit mai întâi c
banii erau fal i. Îns , când i-au 
dat seama c  sunt adev ra i, i-au 
adus la noi”, a explicat poli istul, 
ad ugând c , în ce prive te ori-
ginea banilor, enigma n-a fost 
rezolvat  p#n` acum. La Kobe 

(vestul Japoniei), o femeie de 31 
de ani a adus la postul de poli-
ie un plic ce con inea un milion 

de yeni (6.000 de euro), depus 
de un necunoscut, miercuri, în 
cutia sa de scrisori. În ora ul 
vecin, Kyoto, o femeie de 67 de 
ani a descoperit, tot în cutia de 
scrisori, nu mai pu in de zece mi-
lioane de yeni (60.000 de euro). 
În ambele cazuri, nu a fost g sit
vreo explica ie. 

Pe de alt  parte, tot miercuri, 
sute de bilete de banc , în valoa-
re total  de circa un milion de 
yeni, au fost recuperate în timp 
ce zburau deasupra unui super-
market din Tokio. „Tot ce putem 
spune este c  banii veneau din 
cer”, a m rturisit un poli]ist. 
„Erau mul i oameni în supermar-
ket i pe strad , îns  incidentul 
nu a creat dezordine. Oamenilor 
le era team  s  ating  hârtiile, li 
se p rea chiar straniu”.

Dup` modelul „binef`c`-
torului din WC-uri“?

Nu se tie dac  acest val ciu-
dat de gesturi de caritate este 

sau nu o copie dup  actele „bi-
nef c torului din WC-uri”, care 
a r spândit, de un an încoace, 
peste patru milioane de yeni în 
toaletele publice pentru b rba i,
de pe tot teritoriul Japoniei. De 
fi ecare dat , modul de operare 

a fost acela i: plicuri cu bilete 
de 10.000 de yeni (60 de euro), 
înso ite de o scrisoare anonim :
„S ti i s  fructifi ca i aceast
mo tenire de 10.000 de yeni, 
pentru a v  dezvolta formarea 
personal ”. Mihaela R`ileanu ||||

18 plicuri, con]in#nd \n total 1,8 milioane de yeni, au fost g`site 
\n cutiile po[tale ale unor japonezi

Rochia de mireas` 
a reginei, expus` la Palat
LONDRA - Palatul Buckingham [i-a 
deschis, de s#mb`t`, por]ile pentru o 
expozi]ie conceput` s` celebreze 60 
de ani de la c`s`toria reginei Elisabeta 
a II-a cu prin]ul Philip, informeaz` Yahoo 
News. 

Vizitatorii au ocazia s` vad` at#t rochia 
de mireas` pe care a purtat-o regina acum 
mai bine de jum`tate de secol, dar [i da-
rurile de nunt` pe care aceasta le-a primit. 
Printre ele se num`r` cadoul de la Mahat-
ma Gandhi. 

P`rintele independen]ei indiene le-a 
d`ruit tinerilor \nsur`]ei de atunci o bucat` 
de dantel` pe care a inscrip]ionat cuvintele 
„Jal Hid” (via]` \ndelungat` Indiei). 

Ex po zi]ia marcheaz` aniversarea nun]ii 
de diamant, care va fi  s`rb`torit` \n data 
de 20 noiembrie. Atrac]ia num`rul unu se 
crede c` va fi  rochia din m`tase, de culoa-
rea fi lde[ului, pe care sunt cusute 10.000 
de perle [i cristale, defi nit` printr-o tren` 
lung` de patru metri. Regina Marii Brita-
nii este prima care \[i serbeaz` 60 de ani 
de c`snicie. Ea [i prin]ul Philip sunt veri 
\ndep`rta]i. ||||

Copiii, „seta]i” precum computerele
SUA - Programul care înva  s  decodeze 
sunetele din diferite limbi, în acela i mod 
în care o fac copiii, aduce noi informa ii
despre cum înva  oamenii s  vorbeas-
c , anun]` SmartNews. Cercet torii spun 
c  descoperirea pune la îndoial  teoriile 
conform c rora copiii se nasc cunoscând 
toate sunetele posibile din toate limbile 
lumii. James McClelland, profesor de psi-
hologie la Universitatea Stanford, spune c
programul s u pe computer sprijin  teoria 
conform c reia copiii sorteaz  sistematic 
sunetele înainte de a în]elege structura 
unei limbi. Dezvoltând unele idei existen-

te, împreun  cu o echip  interna ional  de 
cercet tori, McClelland a creat un model 
pe computer care reproduce procesele din 
creierul unui copil când încearc  s  înve e
s  vorbeasc . Cercet torii au testat mode-
lul prin expunerea la „sesiuni de training”, 
constând în analizarea convorbirilor în 
englez i japonez  dintre mame i copii. 
Conform studiului, computerul a fost ca-
pabil s  înve e vocalele de baz  împreun
cu copilul. „Computerul înva ` câte sunete 
exist . Î i d  seama de acestea. Iar dac  un 
computer o poate face, i un copil poate”, a 
spus McClelland. ||||

Rochia de mireas` a reginei Elisabeta 
a II-a [i uniforma Prin]ului Philip

În Japonia, po]i g si bani \n toaletele publice sau \i po]i 
g`si chiar \n cutia po[tal`. Nu se [tie cine este donatorul, 
dar destinatarii sunt tenta]i s` duc` banii la poli]ie.
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2,31 LEI3,15 LEI

ALTE CURSURI |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 lir` sterlin` 4,70 LEI
100 forin]i maghiari 1,25 LEI
1 leu moldovenesc 0,18 LEI

1 franc elve]ian 1,90 LEI
1 dolar canadian 2,18 LEI
1 gram de aur 49,32 LEI
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La mare, la soare 
NUM~R Inspectoratul de 
Poli ie al jude ului Constan a
(IPJC) a f`cut o nou` estimare 
a turi[tilor afl a]i, \n week-
end, pe litoralul rom#nesc. 
Potrivit IPJC, ieri se afl au pe 
litoral 109.273 turi ti, cei mai 
mul i fi ind caza i în sta iu-
nile Neptun, Mamaia, Eforie 
i Costine ti. Din totalul de 

aproape 110.000 turi ti, 6.844
sunt cet eni str ini.

Sphinks 
\n Rom#nia
INTEN}IE Compania Sphinks 
Polska, de]in`toarea lan]ului 
de restaurante Sphinks, a 
anun]at c` inten]ioneaz` 
s` deschid`, \n franciz`, 
un restaurant \n Rom#nia. 
Sphinks Polska opereaz` \n 
Polonia lan]urile de resta-
urante Sphinx [i Chlopskie 
Jadlo, pentru segmentul 
premium. Aceasta de]ine \n 
Polonia 96 de restaurante 
Sphinx [i opt restaurante 
Chlopskie Jadlo.

Profit record 
pentru Bentley

CIFR~  Constructorul de au-
tomobile Bentley a raportat o 
cre[tere major` a profi tului, 
pentru al patrulea an con-
secutiv, potrivit automarket.
ro. |n primele [ase luni din 
acest an, Bentley a v#ndut 
5.600 de unit`]i, pentru care 
a \ncasat 739 de milioane de 
euro. Profi tul fi nal \nregis-
trat de Bentley, \n primul 
semestru, s-a ridicat la 85
de milioane de euro. 

Bank of Cyprus 
[i-a \nceput 
activitatea
START Bank of Cyprus a 
început opera iunile pe 
pia a româneasc . Institu]ia 
a deschis un sediu central 
în Bucure ti [i urmeaz` s` 
mai deschid` cinci sucursale 
p#n` la sf#r[itul anului. Ban-
ca î i va concentra activitatea 
pe serviciile destinate clien-
ilor corporate i persoanelor 

fi zice cu venituri ridicate.
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PUBLICITATE

PUBLICITATE

Tipografie angajeaz`
personal pentru 
intercalat ziare

Rela]ii \ntre orele 13:00-18:00
la telefon: 493.65.82; fax: 493.62.99; 

mobil: 0722.568.926

Tipografie angajeaz` personal
\n vederea calific`rii pentru 

postul de ambalator
Rela]ii \ntre orele 13:00-18:00

la telefon: 493.65.82; fax: 493.62.99; 
mobil: 0722.568.926

Rom#nia atrage cele mai multe investi]ii str`ine
DESTINA}IE - }ara noastr` este 
una dintre cele mai atractive ri
pentru investitorii str ini, con-
form unui studiu dat publicit -
ii de Ernst&Young. |n perioada 

2001-2005, Rom#nia se afl ` pe 
primul loc din Europa de Est, 
\ntr-un top al ]`rilor care au atras 
investi]ii str`ine. }ara noastr` 
a atras, în perioada 2001-2005, 
40% din investi iile str ine direc-
te, fi ind urmat` de Bulgaria, cu 
25%, Turcia (20%), Serbia (9%) 

i Grecia (4%). Rom#nia va fi  pe 
primul loc \n acest clasament [i \n 
urm`torii trei ani, potrivit inves-
titorilor str`ini chestiona]i de cei 
de la Ernst&Young. Principalele 
motive pentru care regiunea de 
Sud-Est a Europei este considera-
t  atractiv  de investitorii str ini
sunt costurile salariale reduse i
cre terea productivit ii. Puncte-
le negative  sunt infrastructura 
defi citar`, mediul politic i proas-
ta calitate a vie ii. |||| Rom#nia este destina]ia preferat` a oamenilor de afaceri str`ini

Ierarhia celor mai valoroase 
branduri interna]ionale
CLASAMENT  - Compania Coca-
Cola a fost declarat`, pentru a 
7-a oar`, cel mai valoros brand 
interna]ional, \n topul anual rea-
lizat de revista „BusinessWeek” [i 
fi rma de consultan]` Interbrand. 
Pe locul al doilea, se situeaz` gi-
gantul IT american Microsoft, iar 
pe locul al treilea, IBM. Locurile 
4-10 sunt ocupate, \n ordine, de 
General Electric, Nokia, Toyo-
ta, Intel, McDonald’s, Disney [i 
Mercedes-Benz. Brandul Goo-
gle, unul dintre cele mai cunos-
cute din lume, ocup` \n topul 
„BusinessWeek” doar locul 20, 
\n timp ce Apple se situeaz` pe 
pozi]ia 33. ||||

Cum s`-]i cure]i 
automobilul f`r` ap`
Sp`larea automobilului 
este o opera]iune care ia 
timp [i consum` mult` 
ap`. Un nou concept de 
sp`l`torie introdus \n ]ar` 
noastr` tinde s` schimbe 
acest lucru.

INOVA}IE - Sp`l`toriile auto 
tradi]ionale vor deveni istorie, 
\n viitorul apropiat. Un nou con-
cept de sp`l`torie auto care face 
furori peste Ocean [i \n ]`rile 
occidentale a ajuns [i \n ]ara 
noastr`, potrivit dailybusiness.
ro. Safamobil este un concept 
de sp`l`torie care \]i permite 
s` speli ma[ina \n c#teva minu-
te f`r` s` folose[ti un strop de 
ap`. Ai nevoie doar de un lichid 
[i o lavet` speciale. |n Rom#nia, 
acest model de sp`l`torii este 
introdus de compania Conta 
Part, care folose[te produsele 

americane „Freedom One Wa-
terless Car Wash”. Afacerea re-
prezint` o  afacere de [ase mi-

lioane de euro \n urm`torii doi 
ani, potrivit patronului compa-
niei, Cristian R`dulescu.

Compania rom#neasc` acti-
veaz` de c#teva luni pe pia]` [i 
s-a extins deja \n c#teva ora[e. 
„Avem echipe \n ]ar`, care pro-
moveaz` business-ul. Clien]ii 
no[tri principali sunt fi rmele ce 
de]in fl otile, \n special compa-
niile de distribu]ie. Avem deja 
contracte pentru mai multe 
fl otile, \n capital`, \n Ploie[ti [i 
Timi[oara. Sper`m ca, \n acest 
an, s` vindem \ntre 3.000 [i 
5.000 de francize, iar la anul s` 

dep`[im 10.000 de francize. Nu 
avem, practic, concuren]` pe 
pia]`”, a declarat R`dulescu. 

Franciza, al c`rei pre] este 
de 400 de euro, \n afara cos-
turilor kiturilor de cleaning, 
poate fi  achizi]ionat` at#t de 
fi rme, c#t [i de persoane fi zice 
autorizate. Importatorul nu a 
f`cut public pre]ul produselor, 
\ns`, pe site-ul produc`torului 
american, kitul este v#ndut cu 
49,99 de dolari [i include trei li-
tri de solu]ie [i lavetele din fi br` 
special`.

Bogdan Daniel ||||

Lichidul minune
FORMUL~ „Freedom One Waterless Car Wash” este o solu]ie care 
lustruie[te [i protejeaz` ma[ina f`r` a folosi vreo pic`tur` de 
ap`. Lichidul este conceput pentru a putea fi utilizat pentru mai 
multe tipuri de suprafe]e, put#nd fi  aplicat la avioane [i b`rci. 
Produsul nu con]ine cear`, deci nu las` pete sau urme de [terge-
re. |n afar` de faptul c` elimin` murd`ria, solu]ia protejeaz` [i 
face culorile mai str`lucitoare, p`str#nd ma[ina mai curat` pen-
tru o perioad` mai lung` de timp. „Freedom One Waterless Car 
Wash” poate fi folosit` numai pe ma[inile care nu sunt acoperite 
\n exces cu noroi sau cu nisip, potrivit produc`torului american.

Cu un litru de lichid se pot cur`]a zece ma[ini \n func]ie de dimensiunile acestora

TOPUL BRANDURILOR INTERNA}IONALE
  Pozi]ie  Companie

1.  Coca-Cola
2.  Microsoft 
3.  IBM
4. General Electric
5.  Nokia
6.  Toyota
7.  Intel
8.  McDonald’s
9.  Disney
10.  Mercedes-Benz

Sursa: „BusinessWeek”
 „BusinessWeek” este o revist` de afaceri care apare din anul 1929.

TOP 10 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Pavel, \nvins 
TENIS  Andrei Pavel s-a \nclinat, 
asear`, \n ultimul act al turneu-
lui de la Umag (Croa]ia), dotat 
cu premii \n valoare de 353.450
de euro, \n fa]a spaniolului 
Carlos Moya, scor 4-6, 2-6. |n 
alt turneu, desf`[urat la Kitz-
buhel (Austria), dotat cu premii 
\n valoare de 646.250 de euro , 
c#[tig`tor a fost argentinianul 
Juan Monaco, care l-a \nvins cu 
5-7, 6-3, 6-4 pe italianul Potito 
Starace. 

Ponor [i Popescu, 
vedete la Na]ionale

GIMNASTIC~  C`t`lina Ponor 
(foto) a cucerit medaliile de aur 
la b#rn` [i s`rituri, la Campi-
onatele Na]ionale de gimnas-
tic`, desf`[urate \n weekend 
la Ploie[ti. La sol, s-a impus 
Sandra Izba[a, iar la paralele 
Steliana Nistor. |n competi]ia 
masculin`, Daniel Popescu a 
câ tigat trei medalii de aur, la 
paralele, cal cu mânere i s ri-
turi. La sol [i s`rituri, c#[tig`tor 
a fost Marian Dr`gulescu, iar la 
inele s-a impus Alin Jivan. 

Campioan` 
dup` 113 ani
SIMBOLIC  Echipa Viktoria 
Berlin i-a confi rmat titlul de 
campioan  a Germaniei câ tigat 
în 1894, la masa verde, dup  ce 
a învins, sâmb t , într-un meci 
simbolic, adversara sa din acea 
vreme, FC Hanau, care a fost 
constrâns fi nanciar, în urm
cu 113 ani, s  nu se prezinte la 
meci. Hanau i Viktoria au remi-
zat, scor 1-1, în tur, iar berlinezii 

s-au impus \n retur, cu scorul de 
3-0. În 1894, Viktoria a câ tigat, 
dup  ce Hanau nu i-a putut 
pl ti drumul spre Berlin.

Nea Mircea [i-a luat 
superfotbalist
ACHIZI}IE  Mijloca ul mexican al 
echipei Olympiakos Pireu, Nery 
Castillo, a fost transferat la ah-
tior Done k, forma ie antrenat
de Mircea Lucescu, pentru suma 
de 15 milioane de euro. Castillo, 
titular \n na]ionala Mexicului, a 
impresionat la recent \ncheiata 
edi]ie a Copa America, unde a 
marcat patru goluri. Mexicanul 
de 23 de ani va avea la Done]k 
un salariu anual de 2,3 milioane 
de euro, el urm#nd a-l \nlocui 
\n linia median` a lui {ahtior pe 
brazilianul Matuzalem, plecat la 
Zaragoza.

Abramovici a 
comandat vin ieftin
CUMP~TAT  Patronul lui Chelsea, 
Roman Abramovici, care are o 
avere de 11 miliarde de lire ster-
line, a comandat cel mai ieftin 
vin la restaurantul Ubiquitous 
Chip din Glasgow, unde a luat 
masa împreun  cu iubita sa, Da-
ria Jukova. Abramovici i-a uimit 
pe chelneri când a cerut s  i se 
aduc  un pahar cu vin „Chateau 
La Clyde”, în valoare de 5,35
lire sterline. Acest vin poate fi
cump rat din magazine cu 8,45
lire sterline sticla.

CM 2018, \n Anglia?
FAVORIT~  Candidatura Angliei 
pentru organizarea Cupei Mon-
diale (CM) din 2018 a primit spri-
jinul lui Franz Beckenbauer, mem-
bru al Comitetului Executiv al 
FIFA, care a apreciat c  nu exist
decât un singur candidat serios, 
informeaz  AFP. „În opinia 
mea, nu exist  decât un singur 
candidat serios, Anglia. Cred c
lucrul cel mai important este 
s  se pun  cap t principiului 
rota iei i Cupa Mondial  s  vin` 
în Europa. Nu am nicio îndoial
c  pentru 2018 Anglia este favo-
rit “, a declarat Beckenbauer. 
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„{tiin]a”, primul lider al campionatului
LIGA I  Dup` disputarea a [apte partide din etapa I a primei scene 
fotbalistice, pe primul loc al clasamentului s-a instalat Universi-
tatea Craiova, echip` care a ob]inut cea mai deta[at` victorie din 
acest weekend, 4-0 cu Farul. Etapa viitoare, care se va disputa \n 
perioada 3 – 5 august, programeaz` urm`toarele partide: Farul 
– Steaua, Ceahl`ul - Gl. Buz`u, Dinamo - FC Vaslui, UTA- Dacia 
Mioveni, Urziceni - U. Cluj, Rapid - Gl. Bistri]a, Pandurii - O]elul, 
CFR Cluj - Poli Timi[oara [i Poli Ia[i - U. Craiova.

Chivu, primul 
meci la Inter
STRANIER - C`pitanul echipei 
na]ionale, Cristian Chivu (foto, 
\n albastru), transferat, vineri, la 
Internazionale Milano (de la AS 
Roma), a jucat, ieri, pentru prima 
dat` \n tricoul noii sale echipe. 

Chivu a fost integralist \n par-
tida pierdut`, scor 1-2, \n fa]a lui 
Arsenal. Funda[ul rom#n, pentru 
care Inter a pl`tit Romei 16 mili-
oane de euro, se al`turase echi-
pei preg`tite de Roberto Mancini 
s#mb`t` diminea]`, el efectu#nd, 
chiar \n acea sear`, primul antre-
nament al`turi de noii s`i coe-
chipieri, \n cantonamentul de la 
Watford. ||||

O]elul Gala]i s-a calificat \n Cupa UEFA
INTERTOTO - Fotbali[tii antrena]i 
de Petre Grigora[ au ob]inut 
dreptul de a participa \n turul 
doi preliminar al Cupei UEFA, 
dup` ce au \nvins, \ntr-una dintre 
fi nalele Intertoto, echipa turc` 
Trabzonspor. Dup` 2-1 la Gala]i, 
O]elul a reu[it acela[i scor la 
Trabzon, revenind de la 0-1. Go-
lurile g`l`]enilor au fost reu[ite 
de Szekely [i Emil Jula (din pe-
nalty). La fi nalul partidei, supor-

terii turci au aplaudat la scen` 
deschis` presta]ia elevilor lui 
Grigora[, huiduindu-l, \n schimb, 
pe pre[edintele gazdelor, care 
s-a \ncuiat \n biroul de la stadion 
timp de o jum`tate de or`, pen-
tru a sc`pa de furia galeriei.

Cealalt` forma]ie rom#neasc` 
ajuns` \n ultima faz` a Cupei 
UEFA Intertoto, Gloria Bistri]a, a 
cedat, scor 0-1, la Madrid, \n fa]a 
forma]iei Atletico. Unicul gol al 

meciului a fost marcat de Forlan. 
Cum, \n tur, la Bistri]a, Gloria 
c#[tigase cu 2-1, spaniolii merg 
\n UEFA gra]ie golului marcat \n 
deplasare. 

|n turul doi preliminar al Cu-
pei UEFA s-au mai califi cat, din 
intertoto, forma]iile Lens, Samp-
doria, Hamburg, Blackburn, 
Hammarby, Rapid Viena, Aalb-
org, Tobol Kostanay [i Leiria.

 {tefan B`lan ||||

Dubla salvatoare
Giule[tenii s-au impus, 
s#mb`t`, la Mioveni, 
scor 2-1, gra]ie dublei 
lui Mazilu. Gazdele au 
contestat vehement 
arbitrajul.

RAPID - Dup` victoria din 
Supercupa Rom#niei, echi-
pa lui Bergodi a mai ob]inut 
un succes, de data aceasta \n 
prima etap` din Liga I. De[i a 
plecat din Mioveni cu cele trei 
puncte, Rapid a suferit \n pri-
ma repriz`, c#nd gazdele s-au 
\nchis aproape perfect. Mazilu 
a fost eroul „feroviarilor”, el 
deschiz#nd scorul dup` o faz` 
\n care arge[enii au acuzat ar-
bitrajul. |nt#i, portarul Coman 
a re]inut cu m#na o minge \n 
afara careului propriu, jocul a 
continuat, iar Mazilu a \nscris 
cu capul, dup` ce Buga, afl at 
\n ofsaid, a fost la un pas s` reia 
mingea spre poarta Daciei. 

Spre fi nal, Costescu a ega-
lat, \ns`, apoi, a fost eliminat 
de Augustus Constantin. |n 
superioritate, Rapid a dat lo-
vitura prin acela[i Mazilu, 
l`s#ndu-i pe cei din Mioveni 
doar cu iluzia c` l-ar putea 
\nregimenta pe Herea, pe care 
Gigi Ne]oiu sus]ine c`-l va 
cump`ra pentru Dacia.  

Ciprian Voiculescu ||||

LA PAUZ~: 0-0 STADION: „Dacia”  SPECTATORI: 5.000
AU MARCAT: Costescu (‘74) – Mazilu (’65 [i ‘85)
MIOVENI: Stanca - Dianu (Hapain` ‘82), V. Jula, Daouda, I. Baicu - 
C. Dobre, Trofi n, L. Negoi , R. Neagoe (Chirciu ‘68) - Costescu, 
Vr jitoarea (Cr. Bratu ‘51). Antrenor: Florin Marin.
RAPID: D. Coman - S punaru, M. Constantin, Maftei, Bozovici - 
M ld r anu (E. Dic  ‘57), C. Laz r, Grigorie (R. Stancu ‘46) - Cesinha, 
I. Mazilu, Buga (Burdujan ‘75). Antrenor: Cristiano Bergodi.
CARTONA{ RO{U: Costescu (‘78)
ARBITRU: Augustus Constantin

MIOVENI 1:2 RAPIDS-a \nsurat 
Dani Coman
EVENIMENT Portarul giule[ te-
nilor s-a cununat civil, ieri, la 
Pite ti, cu Loredana, cei doi 
având o rela ie de opt ani. „A 
fost doar o ceremonie strict 
pentru familie. La nunt , îns ,
vor veni to i colegii i prietenii 
mei”, a declarat Coman. Nunta 
rapidistului va fi vara viitoare, 
na  urm#nd a fi R zvan Lucescu.

Ionu] Mazilu (\n vi[iniu) a fost providen]ial pentru Rapid
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ETAPA 1
VINERI

 FC Vaslui - UTA 2-2 (1-0)
 Ljubinkovici (‘45),  -  Varga (‘63), 
 Temwanjira (‘54)   Radovanovici (‘75)
 Steaua - Ceahl`ul 2-1 (1-1)
 N. Dic  (‘15, penalty [i ‘63) - Vranjkovici (‘13, penalty)

S^MB~T~
 Dacia Mioveni - Rapid 1-2 (0-0)
 Costescu (‘74) - Mazilu (‘65 [i ‘85)
 U. Craiova - Farul 4-0 (3-0)

Fl. Costea (‘32), C. T nas  (‘40, ‘44 [i ‘78)
IERI

 Gl. Buz`u - Dinamo 1-2 (1-1)
 Iovi]` (‘24) - Adr. Cristea (‘34), 
   Cl. Niculescu (‘49)
 U. Cluj - Pandurii 1-1 (1-1)
 Goga (‘44) - Djapka (‘9)
 Poli Timi[oara - Poli Ia[i 3-1 (2-0)
 Ple[an (‘5), Bucur (’33 [i ‘54) - Sf#rlea (‘85)
1 august, 19.00 O]elul - CFR Cluj TVR 1
2 august, 19.00 Gl. Bistri]a - Urziceni Telesport



 
 

PE SCURT |||||||||||||||||||||||
Irak, noua 
campioan` a Asiei
PERFORMAN}~  Reprezen-
tativa de fotbal a Irakului 
a câ tigat, ieri, la Jakarta, 
pentru prima oar  în istoria 
sa, Cupa Asiei pe Na iuni, 
informeaz  AFP. În fi nal ,
Irakul a întrecut reprezen-
tativa Arabiei Saudite, cu 
scorul de 1-0. Unicul gol 
al meciului a fost marcat 
de Younis Mahmoud, în 
minutul 71. Locul trei la Cupa 
Asiei a revenit reprezen-
tativei Coreei de Sud, care 
a \nvins, dup` executarea 
loviturilor de departajare, 
reprezentativa Japoniei.

Henry se teme 
de rom#ni

SECURITATE  Fostul fotbalist 
al echipei Arsenal, Thierry 
Henry (foto), a angajat o 
fi rm  de securitate pentru 
a-i proteja familia, deoa-
rece a afl at de un plan de 
r pire a fi icei sale, pus la 
cale, cel mai probabil, de 
mafi a român  de la Londra, 
informeaz  „News of the 
World”. Henry are o avere 
de aproape 25 de milioane 
de lire sterline, ceea ce îl 
face s fi e o posibil int
pentru crima organizat .

Granzii Europei, 
doar victorii
CUPE  Olympique Lyon, 
Bayern München [i Ander-
lecht Bruxelles au trium-
fat, s#mb`t`, \n primele 
competi]ii ofi ciale ale 
sezonului. Lyon a \nvins, 
scor 2-1, pe Sochaux, \n Su-
percupa Fran]ei, \n timp ce, 
\n Belgia, tot \n Supercup`, 
Anderlecht a trecut cu 3-1
de FC Bruges. |n fi nala Cupei 
Ligii Germaniei, Bayern s-a 
impus cu 1-0 \n fa]a celor 
de la Schalke 04.
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PUBLICITATEContador, c#[tig`torul Turului Fran]ei
CICLISM - Rutierul spaniol al 
echipei Discovery Channel, Al-
berto Contador, a triumfat \n 
„Marea Bucl`”, la o diferen]` de 
doar 23 de secunde fa]` de Ca-
del Evans (Predictor Lotto) [i la 
31 de secunde de Levi Leiphei-
mer (Discovery). |n clasamen-
tul sprinterilor s-a impus Tom 
Boonen (Quick Step), \n cel al 
c`]`r`torilor Juan Mauricio So-
ler Hernandez (Barloworld), iar 
cel mai bun t#n`r a fost acela[i 
Contador. |n clasamentul echi-
pelor, pe primul loc a \ncheiat 
forma]ia american` Discovery 
Channel.

Etapa de ieri, \ncheiat`, ca de 
obicei, cu opt ture pe Champs 
Elysees, a revenit italianului Da-
niele Bennati (Lampre), afl at la a 
doua etap` c#[tigat` \n aceast` 
edi]ie a Turului. |||| Echipa lui Contador (\n galben) a c#[tigat \n acest tur 700.000 de euro

Moral bun pentru meciul cu Zaglebie
STEAUA - Vicecampioana Ro-
m#niei a \nvins, vineri, scor 2-1, 
forma]ia Ceahl`ul, ambele go-
luri ale echipei lui Gheorghe 
Hagi fi ind marcate de Nicolae 
Dic`. Dup` acest succes de moral, 
Steaua pleac` azi, la ora 10.00, 
\n Polonia, pentru prima man[` 
a turului doi preliminar al Ligii 
Campionilor, \mpotriva celor de 
la Zaglebie Lubin. Delega]ia Ste-
lei se va caza la hotelul Qubus 
din localitatea Legnika, situat
la 20 de kilometri de Lubin. |n 
aceast` sear`, fotbali[tii vor sus-
ine antrenamentul ofi cial, de 

la ora 21.00. Întoarcerea în ar
este prev zut  imediat dup  me-
ciul de m#ine, juc torii steli ti
urmând s  soseasc  miercuri 
diminea `, la ora 3.00, pe Aero-
portul Mihail Kog lniceanu din 
Constan a, ora  unde Steaua va 
întâlni vineri forma ia Farul, în 
etapa a II-a a Ligii I. 

Pentru partida cu le[ii, Hagi 
nu va putea conta pe Emegha-
ra, Ochiro[ii, Ghionea, Cristocea 
[i Golanski, to]i cu probleme 
de s`n`tate. Meciul cu Zagle-
bie va fi  transmis, m#ine, de la 
ora 21.45. ||||Dic` este considerat de polonezi principalul pericol pentru Zaglebie

Prea mici pentru campioan`
Gloria Buz`u, nou-promovat` \n Liga I, n-a rezistat 
pe teren propriu \n fa]a „c#inilor”, ace[tia \ntorc#nd 
rezultatul [i \nving#nd cu 2-1. Meciul a fost umbrit de 
incidentele violente iscate \ntre fanii dinamovi[ti [i for]ele 
de ordine.

DINAMO - Cu o prim` de 10.000 
de euro de c`ciul`, dac` \nvin-
geau campioana, [i cu Guri]` 
\mprumutat de la Steaua pe post 
de v#rf de lance, buzoienii au 
\ncercat s` dea lovitura debutu-
lui de sezon. Au reu[it s` [tearg` 
z#mbetul fanilor dinamovi[ti cu 
golul lui Iovi]`, dup` un caram-
bol produs \n 16-le lui Lobon], 
dar at#t. Imediat dup` gol, fu-
rie \n tribune, unde suporterii 
„c#inilor” [i-au dat \n petec. 

Pe teren, elevii lui Rednic 
[i-au demonstrat superiorita-
tea, marc#nd \n minutul 35 prin 
Adrian Cristea. Voleul s`u din 
afara careului l-a l`sat specta-
tor pe Barbu, care avea s` nu 
schi]eze vreun gest hot`r#t nici 
la reu[ita lui Niculescu (’49, 
din lovitur` liber`). Cu Izvora-
nu funda[ st#nga, \n locul lui 
Pulhac, defensiva dinamovist` 

a avut de \nfruntat, pe fi nal, 
\ncerc`rile disperate ale buzo-
ienilor de a scoate m`car un 
punct. |n ciuda raidurilor lui 
Eze, intrat odat` cu Viorel Ion, 
gazdele n-au ajuns prea aproa-
pe de gol, Dinamo rezolv#nd 
aparent u[or atacurile Gloriei. 
Campioana porne[te cu dreptul 
\n noul sezon, pe terenul unei 
nou promovate care n-a ar`tat 
deloc r`u, la re\nt#lnirea cu 
Liga I. 

Ciprian Voiculescu ||||

LA PAUZ~: 1-1 STADION: „Cr#ng” SPECTATORI: 15.000
AU MARCAT: Iovi]` (‘24) – Adr. Cristea (‘34), Cl. Niculescu (‘49)
GL. BUZ~U: Barbu - C. Petre, Al. Tudose, Vlaicu – Nejneru, Paleacu 
(Eze ‘53), uleap (Bunic  ‘66), Iovi  - Guri , V. Simion, Cl. Ionescu 
(V. Ion ‘53). Antrenori: Viorel Ion, Ilie Stan.
DINAMO: Lobon  - Blay, Mo i, t. Radu, Izvoranu - Zicu (C. Munteanu 
‘64), M rg ritescu (Ropotan ‘20), Adr. Cristea, Fl. Bratu - D nciulescu 
(Chiacu ‘46), Cl. Niculescu. Antrenor: Mircea Rednic.
ARBITRU: Ionel Ivan

GL. BUZ~U 1:2 DINAMO Violen]e dup` golul buzoienilor
INCIDENTE  O serie de ciocniri violente între fanii echipei Dinamo 
i jandarmii ce asigurau securitatea la meciul cu Gloria Buz u s-au 

produs la scurt timp dup  ce gazdele au deschis scorul. Provoca i i de 
sus in torii gazdelor, fanii dinamovi ti au început s  arunce cu be e
de steag, pietre i alte obiecte în direc ia for elor de ordine i a supor-
terilor adver i. Jandarmii au intervenit în for  în rândul fanilor ce au 
luat loc la peluza din spatele por ii ap rate de Bogdan Lobon , lovind 
mai multe persoane cu bastoanele din dotare. Mai mul i fani dina-
movi ti au ripostat, \ns` spiritele s-au calmat dup  aproximativ cinci 
minute, dup  o discu ie între liderii galeriei „c#inilor” i jandarmi. 

Mircea Rednic

Nu sunt mul]umit de 
jocul prestat, e normal, 
\ns` este bine c` am 

c#[tigat cele trei puncte. 
Juc`torii noi mai au nevoie 
de timp pentru a se integra 

\n jocul echipei

Cristea (\n alb) a fost unul dintre cei mai buni dinamovi[ti
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24-30 IULIE
 Enrique Iglesias – Do You Know (The Ping Pong Song)

Sunetele de ping-pong de pe fundalul piesei nu sunt întâmpl toare: Enrique a fost campion la acest sport!

 Rihanna feat. Jay-Z – Umbrella
Rihanna î i va lansa propria colec ie de umbrele, în colaborare cu casa de mod  Totes.

 ATB feat. Heather Nova – Renegade
În aceast  perioad , ATB mixeaz  la Ibiza, în cadrul petrecerilor „Armada Nights”...

 Activ – Without U
Oana & Co. au interpretat imnul ofi cial al evenimentului house, „Music Is Drivin' Me Crazy”.

 Mandinga feat. Alex – Când sunt cu tine
Shake-uri de ou i miere: re eta solistelor Mandinga pentru voce!

Akon - Don't Matter
În septembrie, Akon va pleca în turneu împreun  cu Rihanna!

 DJ Project – Dou  anotimpuri
Trupa a cântat la „Serb rile Medievale ale Bra ovului”.

 Andreea B. – Prinde-m , aprinde-m
Andreea i-a f cut pagin  pe MySpace: www.myspace.com/andreeabalan!

 Beyoncé – Upgrade U 
Se zvone te c  materialul pentru DVD-ul lui Beyoncé ar fi  fost înregistrat deja!

 Andreea B nic  – Rendez-vous
Andreea vrea s - i cumpere un apartament de 500.000 euro, \n Bucure[ti

TOP 10 MUZICAL ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Top realizat de  

—

—

—

—

Enrique Iglesias

CEREMONIE - Actorul Steve Mar-
tin s-a c s torit cu Anne Stringfi -
eld, în cadrul unei ceremonii care 
a avut loc la re edin a sa din Los 
Angeles, potrivit Ireland Online. 
Ceremonia a fost ofi ciat  de fos-
tul senator de Nebraska, Bob Ker-
rey, care este prieten apropiat al 
lui Martin. Cei 75 de oaspe i care 
au luat parte la ceremonie - in-

clusiv Tom Hanks, Diane Keaton, 
Eugene Levy i Carl Reiner – nu 
au tiut c  urmeaz  s  asiste la o 
nunt , ci doar la o petrecere, po-
trivit reprezentantului actorului. 

Martin, care are 61 de ani, a 
mai fost c s torit cu actri a Vic-
toria Tennant, de care a divor at 
în 1994, dup  opt ani de c snicie. 

L.D. ||||

Noapte house: Liberty 
Plaja dintre sta iunile
Venus i Saturn a fost, 
sâmb t  noaptea, gazda 
Liberty Parade, punctul 
de întâlnire pentru peste 
50.000 de tineri, fani ai 
muzicii house. Petrecerea, 
deschis  oficial în jurul 
orei 23.00, s-a prelungit 
pân  asear , dup  apusul 
soarelui.

DISTRAC IE - Parada anual  a 
libert ii (Liberty Parade), des-
f urat  în weekend pe malul 
m rii, a golit Bucure tiul. De 
vineri, pe Autostrada Soarelui 
se circula bar  la bar , iar tre-
nurile spre litoral au fost pline 
de tineri care abia a teptau s
ajung  la mare. 

Distrac ia a început sâmb t
sear , când tradi ionala Carava-
n  Liberty Parade, format  din 
trei camioane uria e avându-i 
la platanele de pe platforme pe 
DJ-ii Magik, Dew Blu, Robert, 
Cristi Stanciu, Rhay, Vlad Ol-
tean, Vica, Andi i Popoviciu, a 
plecat din Olimp c tre cap tul
lui Venus, înso it  de mii de fani 
ai muzicii house. 

Pân  la deschiderea ofi cial
a paradei, în jurul orei 23.00, 
câteva zeci de mii de tineri cu 
vârste peste 18 ani umpluser
plaja dintre cele dou  sta iuni.
De i organizatorii au înfi in at
20 de corturi de unde puteau fi
cump rate b uturi r coritoare 
sau alcoolice, la pre uri accepta-
bile, cozile formate în fa a aces-
tora erau foarte mari. Primul a 
urcat la platanele paradei DJ 

Raul, care a preluat mul imea
încins , de pe la ora 18.00, din 
mâinile DJ-ilor de la Radio 21. 
Dup  miezul nop ii, era aproa-
pe imposibil s  treci prin zon ,
singura variant fi ind s  mergi 
chiar pe mal, prin ap . S-a dan-
sat încontinuu, cei 16 DJ români 
i str ini mixând, fi ecare, în jur 

de o or .
Ca în anii anteriori, mani-

festarea a avut un imn pro-
priu,  piesa intitulat` „Music Is 
Driving Me Crazy”, compus

i interpretat  de Activ i DJ 
Optick. Ofi cial, parada s-a în-
cheiat diminea , în jurul orei 
6.00, dup  o or  cu mixurile lui 
DJ Rosario Internullo. Dar pe-
trecerea, care a fost transmis
în direct la radio, a continuat 
pân  asear , dup  apusul soa-
relui, cu un afterparty sus]inut 
de DJ-ii postului amintit.

Dana Lascu ||||

Galerie foto [i video pe
www.compact.info.ro

Steve Martin s-a c s torit

Mandinga pleac` \n Cuba
Trupa MANDINGA s-a g#ndit s` repete experien]a de anul trecut. 
Forma]ia va pleca, pe 12 august, din nou \n Cuba, \n  c`utare de 
muzicieni talenta]i. {i asta pentru c` vrea s`  devin` o adev`rat` 
orchestr` care s` refl ecte [i mai mult obiectivele ei. |n acest scop, 
dou` fi rme de impresariere din Cuba [i Italia le vor da o m#n` de 
ajutor celor de la Mandinga. 

Betty de la Etnic, [edin]` foto cu peripe]ii 
Trupa Etnic a realizat recent o [edin]` foto la 
mare, pe epava afl at` l#ng` plaja din Costine[ti. 
C#nt`re]ele au avut parte [i de pe ripe]ii, c`ci, 
p#n` au reu[it s` urce pe epav`, au fost at#t de 
emo]ionate, \nc#t li s-a f`cut r`u de \n`l]ime, 
fi ind c#t pe ce s` cad` \n ap`. „Am schimbat mai 
multe ]inute, a[a c` agita]ia a fost maxim`", a 
povestit BETTY.

Fiica lui Bruce Willis, implicat
într-un scandal cu droguri
RUMER WILLIS, fi ica lui Bruce Willis i a lui Demi Moore, a fost 
implicat  într-un scandal cu droguri, fi ind una dintre cele patru 
persoane care se afl au într-o camer  de hotel în momentul \n care 
poli ia a arestat un b rbat acuzat de posesie de droguri, infor-
meaz  edi ia electronic  a revistei „People”. Rumer, în vârst  de 
18 ani, se afl a la hotelul La Quinta din Aberdeen, unde lua parte la 
turnarea fi lmului independent „From Within”. 

Usher i-a anulat nunta
Nunta dintre USHER i logodnica sa îns rcinat
a fost anulat , potrivit unui anun  al reprezen-
tantului cânt re ului, transmite Ireland Online. 
Nunta dintre cânt re i prietena lui, Tameka 
Foster, urma s  aib  loc \n weekend, în con-
di iile în care cei doi a teapt , în septembrie, 
sosirea pe lume a primului lor copil. Nu au fost 
oferite informa ii suplimentare referitoare la 
circumstan ele anul rii evenimentului.

Brad i Angelina ar putea renun a la actorie
BRAD PITT se teme pentru s n tatea ANGELINEI JOLIE, cuplul 
dorindu- i o via  mai lini tit i analizând posibilitatea renun rii 
la actorie i a stabilirii la Berlin, unde cei doi au cump rat recent o 
cas , informeaz  „Mirror on-line. „Vreau ca Angelina s  se poat
stabili undeva unde s  nu fi e supus  la o a a de mare presiune din 
partea publicului. A sl bit extrem de mult în ultima vreme. Vrea 
s  renun e la actorie i s  m  sprijine în leg tur  cu mutarea", i-a 
spus Brad unui prieten.

Denis tefan, voluntar 
la Serviciul de Ambulan  Bucure ti

Protagonistul telenovelei „Inim  de igan", DE-
NIS TEFAN, a semnat un contract de voluntariat 
cu Serviciul de Ambulan  Bucure ti, pentru a 
înv a procedurile medicale i limbajul medi-
cilor. Actorul se preg te te intens pentru rolul 
de doctor pe salvare, pe care îl va interpreta în 
noua telenovel  pe care MediaPro Pictures o 
preg te te, la toamn`, pentru Acas  TV.

Spice Girls au anun at datele 
pentru noul turneu
Fetele de la SPICE GIRLS, care afi eaz  un nou look, caracterizat 
prin maturitate, au anun at datele pentru turneul lor, care va 
începe la Vancouver (Canada), informeaz  utv.com. Componentele 
forma iei au anun at trei noi date în cadrul turneului, urmând s
concerteze în Marea Britanie în decembrie. Noile concerte anun ate 
vor avea loc la San Jose (California, Statele Unite) i Shanghai (Chi-
na). Concertul din Los Angeles va fi  al treilea din cadrul turneului.
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Ora de comedie 
britanic  la TVR 1

Parade, pe litoral

Scarlett, 
vil  de opt 
milioane 
de dolari
ACHIZI}IE - Actri a Scar-
lett Johansson s-a g#ndit 
s` fac` o investi]ie seri-
oas`, achizi]ion#ndu-[i 
de curând o vil  în re-
giunea Hollywood Hills, 
informeaz` site-ul Female 
First. Pentru aceast` proprie-
tate vedeta a pl tit opt milioa-
ne de dolari. Starul din „Lost In 
Translation“, care are 22 de ani, a 
cump`rat valoroasa proprietate de 
la realizatorul de fi lm Harold Becker. 

Casa de opt milioane de dolari 
are apte dormitoare i apte b i. „Vila 
din Hollywood Hills este o proprietate 
imens , care are în jur de 421 de metri 
p tra i“, a declarat o surs  la curent 
cu detaliile privind achizi ia f cut
de Johansson. |n prezent, Scarlett 
fi lmeaz` pentru noua pelicul` a 
cineastului septuagenar Woody 
Allen, \n care joac` rolul unei tu-
riste. Scarlett Johansson nu este 
singura vedet` care [i-a cump`rat 
de cur#nd o proprietate costisi-
toare. C#nt`rea]a Britney Spears 
[i-a achizi]ionat recent casa ac-
torului Ray Liotta, tot \n valoare 
de opt milioane de dolari. 

Laura Dud`u ||||

Carl Craig a pierdut în favoarea 
Liberty Parade
CONCERT De i avea toate premisele unui concert extraordinar, 
evenimentul de la Arenele Romane, al c rui invitat VIP era ameri-
canul Carl Craig, a avut tribunele goale. Motivul principal ar fi c
tinerii fani ai house-lui au preferat Liberty Parade de pe litoral. 
De i era programat s  înceap  în jurul orei 22.00, o or  mai târ-
ziu în tribunele arenei abia num rai 50 de persoane. Pân  la ora 
2.00, când americanul a urcat la platane, publicul se... triplase, 
ajungând la 150 de persoane, cam tot atâtea câte erau, la o bere, 
pe terase de lâng  Arene. Cu toate acestea, Craig a urcat la plata-
ne [i a oferit un spectacol ce merita v`zut [i auzit.

Trenurile au 
întârzieri mari
CFR Înc  de vineri diminea ,
trenurile spre litoral au fost 
pline de tineri care abia a tep-
tau s  ajung  la mare, la soare 
i la distrac ie. C l torii au 

avut, îns , parte de o surpriz
nepl cut  din partea CFR. Toate 
trenurile spre i dinspre litoral 
au avut întârzieri între o jum -
tate de or i trei ore! 

|ncepe Look Model of the Year
COMPETI}IE - Cosmopolitan 
Me dia va organiza cea de a 
cincea edi]ie a concursului de 
frumuse]e Look Model of the 
Year, care va avea loc, pe 1 au-
gust, la hotel Ramada Bucharest 
North, \ncep#nd cu ora 19.30. 
Programul va include, pe l#ng` 
defi larea celor 20 de concuren-
te \n diverse ]inute, o serie de 
prezent`ri  de mod`, semnate 
Naussica Mode, Dolena, Creal 

Design. Printre membrii juriu-
lui se num`r` chestorul Elisa-
beta Lip`, pre[edintele Loteriei 
Na]ionale Liliana Ghervasuc, Li-
via Taloi, de la „Tr`sni]i \n Nato”, 
Andreea B`nic`. 

C#[tig`toarea titlului Look 
Model of The Year se va alege cu 
un premiu \n valoare de 1.000 de 
euro [i cadouri din partea spon-
sorilor. Evenimentul va fi  trans-
mis de Na]ional TV.  L.D. ||||

Victoria Beckham, \n „Betty 
cea urât  din New York"
ROL Produc torii serialului TV american „Betty cea urât  din New 
York" („Ugly Betty") au confirmat c  Victoria Beckham va ap rea 
într-unul dintre episoadele din sezonul al doilea al produc iei, 
informeaz  FemaleFirst.co.uk. „Sunt implicate o rochie de mirea-
s i o nunt  în povestea ei", a spus produc torul Marco Pennette. 
„Betty cea urât  din New York", varianta american  a telenovelei 
columbiene de mare succes, este o adaptare la societatea american
a scenariului sud-american. Unul dintre produc torii executivi ai 
serialului este actri a Salma Hayek. Rolul lui Betty este interpretat de 
actri a America Ferrera. ||||

SERIAL - TVR 1 le propune tele-
spectatorilor s i, începând de azi,  
dou  seriale noi, reunite sub con-
ceptul „ora de comedie britani-
c ”. Primul serial, care va debuta 
la 21.15, este „Unchiul Silas”, o 
produc ie Marea Britanie, 2000, 
avându-i în rolurile principale pe 
Albert Finney, Sue Johnston i Joe 
Prospero. 

Filmul e o ecranizare dup
H.E. Bates, derulat în Anglia ani-
lor 1900, care urm re te aventu-
rile unui b iat de 10 ani, Edward, 

trimis la ar  ca s  petreac  vara 
împreun  cu adorabilul s u unchi 
Silas. Cel de-al doilea serial este 
„Figuran ii”, o comedie produc ie 
Anglia 2005, cu Ricky Gervais i
Stephen Merchant, cunoscu i pu-
blicului din faimosul serial „The 
Offi ce”, difuzat recent pe TVR 2.

Picanteria seriei difuzate de 
TVR este asigurat , într-o propor-
ie considerabil , de staruri cele-

bre, precum Ben Stiller, Kate Wins-
let i Samuel L. Jackson, care dau 
savoare întregului show TV.   ||||

Protagonistul serialului „Figuran]ii” este Ricky Gervais (st#nga), 
care joac` rolul unui actor aspirant
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PUBLICITATE

Ai un ef care î i vorbe te 
urât, se comport  neres-
pectuos cu tine sau te 
streseaz ? O nou  prevedere 
a Codului Muncii, care intr
în vigoare de azi, permite 
angaja ilor care se simt 
prejudicia i moral sau psihic 
la locul de munc  s  î i
cheme patronul la tribunal.

SOLU II - Conform adnot rilor f -
cute la Capitolul 3, Articolul 269 
din Codul Muncii, privind r spun-
derea angajatorului, fi rma „este 
obligat  s  îl desp gubeasc  pe 
salariat în situa ia în care acesta a 
suferit un prejudiciu material sau 
moral din culpa angajatorului în 
timpul îndeplinirii obliga iilor de 
serviciu sau în leg tur  cu servi-
ciul”. Paul P curaru, ministrul 
muncii, a declarat c  „noutatea 
const  în faptul c  r spunderea 
este, acum, pentru prejudiciul 
moral, ceea ce va fi  cam greu de 
cuantifi cat în instan ”.

Ce te faci dac  ai un ef care î i
face probleme? Adeseori se spu-
ne c  oamenii nu- i dau demisia 
dintr-o slujb , ci de la un ef.
Bineîn eles, este tentant s  ob ii
ni te bani de la companie, pentru 
criticile aduse pe un ton jignitor 
de unul dintre superiori. Exist ,
îns , câteva solu ii mai pu in ra-
dicale de a rezolva problemele cu 
efi i.

În primul rând, nu trebuie s
te temi de a-i spune efului c
te sim i lezat de comportamen-
tul lui. Nu uita s  eviden iezi c
atitudinea lui abuziv  are efecte 
negative asupra muncii tale. 

Niciodat  nu reac iona emo-
ional la critici sau abuz verbal 

aduse de un superior! Odat  ce 
ai reac ionat astfel, vei deveni 
inta perfect  pentru urm torul 

atac. În mod normal, criticile pri-

vesc munca ta i modul în care 
i-o îndepline ti, a a c  trebuie 

s  r spunzi argumentat acuza ii-
lor efului. Permite-i s  foloseas-
c  adjective ca „incompetent”, 
refuz , îns , s fi i califi cat drept 
„tâmpit”!

Vorbe te cu colegii despre 
aceast  problem . Este foarte 
posibil s  nu fi i singurul care s
aib  probleme cu modul în care 
este tratat de ef i… unde-s 

mul i, puterea cre te! 
Dac , de i i-ai cerut s - i revi-

zuiasc  limbajul i atitudinea, e-
ful t u nu înceteaz , este timpul 
s  iei m suri! Solicit  o întâlnire 
cu superiorul s u direct, dac
exist , i cu directorul de resur-
se umane. Adun  dovezi pentru 
acuza iile tale, de genul e-mailu-
rilor sau mesajelor nepotrivite.

Dac  situa ia tot nu se schim-
b ... ia-le banii! Laura Nica ||||

efi i r i sunt buni de plat
Sfaturi pentru 
angaja i
ghinioni ti
CARTE  „Cum s  faci fa  unui ef 
difi cil”, de Shaun Belding, ap -
rut  în colec ia „Carier . Succes. 
Performan e.” a Editurii Polirom, 
te ajut  s  faci fa  unui ef 
care î i d  b t`i de cap. Belding 
ofer  solu ii practice pentru 
a contracara o mare varietate 
de tactici pe care efi i difi cili 
le aplic  frecvent în rela iile cu 
subordona ii. Volumul te va aju-
ta s  cite ti gândurile efului, î i
va da sfaturi despre cum îl po i
reeduca sau ignora, te înva  s
î i men ii punctul de vedere i s
î i exprimi clar opiniile, pentru a 
te descurca cu brio în fa a celui 
mai cârcota ef.
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Duelul re]elelor sociale on-line
MySpace [i Facebook, dou` dintre cele mai mari co muni-
t`]i on-line din lume, se lupt` pentru a atrage c#t mai 
mul]i internau]i \n r#ndurile lor. 

CHAT - Re]elele sociale on-line 
au schimbat fa]a internetului 
[i aduc mari c#[tiguri proprie-
tarilor lor. Dar acest tip de site-
uri sunt foarte vulnerabile la 
schimb`ri. Utilizatorii trec cu 
u[urin]` de la un site la altul, 
pe care \l consider` mai trendy, 
potrivit anali[tilor. Cel mai bun 
exemplu este site-ul Friendster.
com. Acesta a fost cel mai po-
pular site pentru socializ`ri on-
line, p#n` c#nd internau]ii au 
descoperit MySpace. 

Cea mai mare re]ea soci-
al` on-line, \n prezent, este 
MySpace, cu 60 de milioane de 
utilizatori. De[i are un avans 
impresionant fa]` de principa-
lul competitor, Facebook.com, 
speciali[tii sunt de p`rere c` 
acesta din urm` \i va lua locul. 
Facebook este pe buzele tuturor 

utilizatorilor. Creat ini]ial numai 
pentru tineri p#n` \n 25 de ani, 
acesta a \nregistrat \n ultima 
vreme o cre[tere a num`rului de 
abona]i de 89 de procente. Dar 
cele 27 de milioane de conturi 
nu se pot compara,  \nc`, cu cei 
60 de milioane de utilizatori ai 
MySpace. Facebook, \ns`, \i va 
lua fa]a lui MySpace din mai 
multe motive. |n primul r#nd, 
pentru c` este la mod`, are o in-
terfa]` mai prietenoas`, \[i per-
mite construirea propriei re]ele 
de prieteni c`ut#nd prin alte 
structuri sociale, care nu sunt 
on-line, precum licee, companii 
unde ai lucrat etc. 

De asemenea, Facebook \]i d` 
voie s` rulezi anumite aplica]ii, 
precum programe de blogging, 
playere video sau audio.  

Bogdan Biszok ||||

Urm`torul pas: celularele
DIREC}IE  Pentru moment, proprietarii MySpace [i Facebook sunt 
mul]umi]i de felul \n care merg lucrurile. Pe viitor, \ns`, ambele 
companii pl`nuiesc s` se extind` de pe ecranul computerului pe 
cel al telefoanelor mobile. |n SUA, operatorii de telefonie mobil` 
Cingular Wireless, Sprint Nextel [i Verizon Wireless preg`tesc servicii 
care s` le permit` utilizatorilor de telefoane mobile postarea de 
mesaje pe site-ul Facebook sau s` caute al]i utilizatori. MySpace are 
o \n]elegere cu cei de la Helio, un joint-venture \ntre SK Telecom [i 
Earthlink, care va da posibilitatea utilizatorilor s` trimit` imagini 
[i s` updateze blogul cu ajutorul celularului.

Controversatul Facebook 
ISTORIE  Omul din spatele Facebook este Mark Zuckerberg, un t#n`r 
de doar 23 de ani, student la Harvard. Acesta obi[nuie[te s` \[i 
caracterizeze crea]ia prin sintagma „sistem de operare social”. 
La \nceputul lunii februarie a anului 2004, Mark Zuckerberg a 
fondat, al`turi de doi colegi, Facebook [i, \n mai pu]in de trei ani, 
a ajuns s` concureze cu MySpace. De cur#nd, Zuckerberg a fost dat 
\n judecat` pentru sursa [i designul Facebook de ConnectU.com, un 
site similar, la care acesta a lucrat ca programator. Mark Zucker-
berg a negat totul [i a cerut cur]ii ca acuza]iile la adresa lui s` fie 
retrase.

Succesul re]elelor 
sociale on-line 

depinde \n mare m`sur` 
de abilitatea acestora de 

a p`stra interesul 
membrilor

David Bell, profesor 
de marketing la 

Universitatea din Pennsylvania

World of Warcraft, lider de pia]`
RECORD - World of Warcraft este 
unul dintre cele mai de succes jo-
curi de tip MMORPG (massively 
multiplayer on-line role-playing 
game) din lume. Acesta are o 
baz` record de nou` milioane 
de abona]i, adic  mai mult decât 
popula ia New York-ului, potri-
vit chip.ro. |n ultima vreme, au 

fost lansate multe jocuri, dar ni-
ciunul nu a reu[it s`-i captiveze 
pe gameri at#t de mult. World 
of Warcraft este produs de com-
pania Blizzard [i este bazat pe 
universul la fel de popular War-
craft. |n jocurile de tip MMORPG, 
participan]ii controleaz  un per-
sonaj creat de ei într-o lume în 

continu  dezvoltare, explorând 
relieful, ducând la îndeplinire de 
misiuni, ucigând mon[tri etc. De 
asemenea, juc torii se pot lupta 
\ntre ei, purt#nd adev`rate r z-
boaie. World of Warcraft este dis-
ponibil în apte limbi i este jucat 
în America de Nord, Europa, Aus-
tralia i Asia. ||||

Hard disk portabil de 250 GB
EXTERN - Compania Western Di-
gital comercializeaz` unul 
dintre cele mai stilate 
hard-diskuri portabile 
de pe pia]`. Modelul 
Passport de 250 GB 
este compact [i u[or 
de transportat, ast-
fel \nc#t po]i lua cu 
tine mii de melo-
dii sau fotografi i.  
Aparatul este 
prev`zut cu 
software Go-
ogle, pentru 
a c`uta [i or-
ganiza mai 
u[or date-
le. Hard-
diskul se 
conec-
teaz` la 
calcula-
tor prin 
intermediul 
unui cablu USB. 
Programul „Western Di-
gital Sync synchronization and 
encryption” \]i permite s` iei cu 
tine datele [i s` le transmi]i de la 

un calculator la altul. Cu un ase-
menea aparat pute]i transpor-

ta [i transfera p#n` 
la 71.000 de 

fotografii 
(calculul 

este 
f`cut 

pentru 
o foto-
grafie 

care are, 
\n medie, 

3,5 MB), 
[i 62.000 

de melodii 
\n format 

MP3 (lungi-
mea medie a 

melodiei fi ind 
de patru minu-

te). Un exemplar 
Western Digital 

Passport de 250 GB 
cost` aproximativ 

184,99 de dolari. ||||

Mai multe copii Windows 
dec#t automobile
VERSIUNI  Sistemul de operare Windows al Microsoft este cel mai 
popular produs creat de compania american`. Windows, \n diferi-
tele sale versiuni, „va rula, pân  la sfâr itul anului fi scal 2008, pe 
un num r mai mare de computere decât cel al ma inilor existente în 
lume”, a spus Steve Ballmer, CEO la Microsoft. Ultimul sistem lansat 
de Microsoft, Windows Vista, s-a vândut \n 60 de milioane de copii în 
cursul acestui an. Americanii sunt \ncrez`tori \n noul produs:  „Au fost 
raportate doar 12 vulnerabilit i serioase în privin a Vista, în cele 180
de zile de la lansare, fa  de cele 25 de vulnerabilit`]i în cazul XP, în 
aceea i perioad ”, a declarat Kevin Turner, Chief Operating O   cer. ||||

MySpace pierde tot mai mul]i utilizatori, \n favoarea site-ului concurent Facebook

|n World of Warcraft se \nt#lnesc juc`tori de pe patru continente

Mai multe informa]ii
www.westerndigital.com



CONCERT & 
PARTY
DJ 

DJ Bogdan
Muzic  veche pentru urechi tinere
Club A
Intrarea liber
Str. Bl nari nr. 14
Telefon: 313.55.92

DJ Ruky
Tonka Soul Café
Str. Biserica Amzei nr. 19
Telefon: 317.83.42

JAZZ
Lisabona dream
Cu: Maria R`ducanu (voce), Pedro 
Negrescu (contrabas)
La Scena  21.00  
Intrarea: 15 lei
Calea C`l`ra[i nr. 55
Telefon: 320.35.67 

PARTY
BrainLick cu Yazee
Suburbia
Str. {elari nr. 19
Telefon: 0723.314.164

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

Don’t try this at home
Utopia
Calea Victoriei nr. 16-18
Telefon: 0744.323.712

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

Fanatik Night cu Tibi
Fire Club 
Str. Gabroveni nr. 12
Telefon: 312.70.19 

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

Hit Party 
Dyangello Club  21.00
Str. Baba Novac nr. 9G
Telefon: 0726.638.234

Muzic` de colec ie
Pub 18 
Splaiul Independen ei nr. 290
Telefon: 0722.441.586

Oldies Party 
Oldies Club  21.00
Calea Mo ilor nr. 91
Telefon: 0723.666.551

Party pentru cei r ma i pe-acas
El Comandante  21.00
Str. Sfântul tefan nr. 13
Telefon: 0724.187.520

VooDoo People's Night 
Revenge  20.30
Str. elari nr. 9-11
Telefon: 0722.360.005

FILME
ACUM SUNT 13

SUA, aventuri, 2006
Regia: Steven Soderbergh
Cu: Brad Pitt, George Clooney, 
Al Pacino
Hollywood Multiplex  17.45, 20.15, 22.45
Movieplex  13.30, 18.00, 22.00

AI |NCREDERE |N B~RBA}I
SUA, comedie, 2005
Regia: Bart Freundlich
Cu: Julianne Moore, David 
Duchovny, Billy Crudup
Cityplex  14.15, 16.30, 
 18.45, 20.45, 22.45

APOCALIPSUL ACUM
SUA, aventur`, 1979
Regia: Francis Ford Coppola
Cu: Martin Sheen, Marlon Brando
Cinema Eforie  14.30

A A VREAU EU!
SUA, comedie, 2007
Regia: Michael Lehmann
Cu: Diane Keaton, Mandy Moore, 
Piper Perabo 
Hollywood Multiplex  14.45, 20.15, 22.30
Movieplex  13.15, 17.45, 19.45

CEI PATRU FANTASTICI:
ASCENSIUNEA LUI SILVER 
SURFER

SUA, S.F., 2007
Regia: Tim Story
Cu: Jessica Alba, Ioan Gru  udd, 
Chris Evans
Cinema Festival  15.00, 17.00, 19.30

CLANUL LUPILOR
URSS, fantastic, 2006
Regia: Nikolai Lebedev
Cu: Oksana Akinshina, Aleksandr 
Domogarov
Avanpremier`
Hollywood Multiplex  22.15
Movieplex  21.45

CONDAMNA II
SUA, ac iune, 2007
Regia: Scott Wiper
Cu: Steve Austin, Vinnie Jones, 
Rick Ho  man 
Hollywood Multiplex  14.30, 17.30, 20.30
Movieplex  13.15, 19.00

DINCOLO DE TRECUT
SUA, ac]iune, 2006
Regia: Tony Scott
Cu: Denzel Washington
Glendale Studio  18.00, 20.30

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

Hollywood Multiplex  19.45, 22.45
Movieplex  15.00, 17.30

DUP 28 DE S PT MÂNI
Anglia, horror, 2007
Regia: Juan Carlos Fresnadillo
Cu: Robert Carlyle, Rose Byrne, 
Jeremy Renner 
Hollywood Multiplex  14.45
Movieplex  13.15, 16.30

EVAN ATOTPUTERNICUL
SUA, comedie, 2007
Regia: Tom Shadyac
Cu: Steve Carell, Morgan Freeman
Premier`
Hollywood Multiplex  13.00, 15.15, 
 17.15, 19.15, 21.30
Movieplex  14.15, 16.30, 
 18.30, 20.30, 22.30
Cityplex  14.30, 16.15, 18.00, 19.45, 21.30
Cinema Patria  12.00, 14.00, 
 16.00, 18.00, 20.00

GREU DE UCIS 4
SUA, ac iune, 2007
Regia: Len Wiseman
Cu: Bruce Willis, Timothy Olyphant
Hollywood Multiplex  12.00, 17.00, 19.30
Movieplex  11.15, 14.00, 18.45, 21.45
Cinema Gloria  14.00, 16.30, 19.00

HARRY POTTER 
{I ORDINUL PHOENIX

SUA, aventuri, 2007
Regia: David Yates
Cu: Daniel Radcli  e, Emma 
Watson, Rupert Grint
Hollywood Multiplex  12.45, 14.00, 
 15.30, 16.45, 
 18.15, 19.45, 21.15, 22.30
Movieplex  14.00, 15.30, 16.45, 
 18.15, 19.30, 21.00, 22.15
Cinema Corso  11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ILUZIONISTUL
Cehia-SUA, dram , 2006
Regia: Neil Burger
Cu: Edward Norton, Paul Giamatti, 
Jessica Biel 
Cityplex  15.00, 17.15

IMPERIUL MIN II
Coproduc]ie, suspans, 2006
Regia: David Lynch
Cu: Laura Dern, Jeremy Irons, Harry 
Dean Stanton 
Premier
Hollywood Multiplex  17.15

LISTA NEAGR
SUA, r zboi, 2006
Regia: Paul Verhoeven
Cu: Carice van Houten, 
Sebastian Koch
Cinema Europa  14.00, 17.00, 20.00 

NAPOLA – ELITA LUI HITLER
Germania, dram`, 2004
Regia: Dennis Gansel
Cu: Max Riemelt, Tom Schilling
Cinema Union  17.30

NU TE MI{CA
Spania, dram`, 2006
Regia: Sergio Castellitto
Cu: Penelope Cruz, Sergio 
Castellitto
Glendale Studio  15.00

PIRA II DIN CARAIBE: 
LA CAP TUL LUMII

SUA, ac iune, 2007
Regia: Gore Verbinski
Cu: Johnny Depp, Orlando Bloom, 
Marcel Iure
Hollywood Multiplex  17.00
Movieplex  15.45, 21.30

PREMONI IA
SUA, ac iune, 2007
Regia: Mennan Yapo
Cu: Sandra Bullock, Julian 
McMahon
Hollywood Multiplex  17.00

REMBRANDT
Danemarca, ac iune, 2003
Regia: Jannik Johansen
Cu: Lars Brygmann, Jacob 
Cedergren, Nikolaj Coster-Waldau
Cinema Union  15.30

REPULSIE
Marea Britanie, horror, 1964
Regia: Roman Polanski
Cu: Catherine Deneuve, Ian Handry
Cinema Eforie  19.30

SCORPION
Fran a, ac iune, 2007
Regia: Julien Seri
Cu: Clovis Cornillac, Francis 
Renaud, Karole Rocher 
Hollywood Multiplex  13.00, 15.15

SE CREDEA UN PICASSO
SUA, horror, 2007
Regia: Jon Keeyes
Cu: Dominique Swain, Mehmet 
Gunsur
Premier` 
Movieplex  16.00, 20.30, 22.30

SIMPSONII
SUA, anima]ie, 2007
Regia: David Silverman
Voci: Dan Castellaneta, Nancy 
Cartwright
Premier`
Hollywood Multiplex  12.45, 14.30, 
 16.15, 18.30, 20.45, 22.45
Movieplex  13.00, 14.45, 16.30, 
 18.30, 20.15, 22.15

SHREK AL TREILEA
SUA, anima ie, 2007
Regia: Raman Hui, Chris Miller
Voci: Cameron Diaz, Eddie Murphy
Hollywood Multiplex  11.30, 13.30, 15.45
Movieplex  13.00, 15.30

T~I{UL GLORIEI
SUA, comedie, 2007
Regia: Josh Gordon, Will Speck
Cu: Will Ferrell, Jon Heder, Amy 
Poehler
Avanpremier`
Hollywood Multiplex  22.15
Movieplex  20.00

TRANSFORMERS – R ZBOIUL 
LOR ÎN LUMEA NOASTR

SUA, S.F., 2007
Regia: Michael Bay
Cu: Michael Clarke Duncan, Jon 
Voight
Hollywood Multiplex  14.15, 19.00, 22.00
Movieplex  13.30, 16.15, 19.00, 21.45

V~LUL PICTAT
SUA, dram`, 2006
Regia: John Curran
Cu: Edward Norton, Naomi Watts
Cinema Scala  12.30, 15.00, 17.30, 20.00

VEDERE DE PE POD
Fran]a, dram`, 1961
Regia: Sidney Lumet
Cu: Raf Vallone, Jean Sorel
Cinema Eforie  17.30

TEATRU
BUCHAREST CALLING

De: Peca {tefan
Regia: Ana M`rgineanu
Cu: Lauren]iu B`nescu, Isabela 
Neam]u, Cosmin Sele[i
Spectacol \n limba englez`
Green Hours 22 Club Jazz Cafe  19.00
Calea Victoriei nr. 120
Telefon: 314.57.51/0788.452.485
www.green-hours.ro

EVENIMENTE
APARI}II DE CARTE

„Cartea ignoran ei”
De: John Lloyd, John Mitchinson
Editura Polirom 
Colec]ia Bonton
Pre]: 22,41 lei

„Parfum de femeie”
De: Giovanni Arpino
Editura Humanitas
Pre]: 16,2 lei

„Tokyo”
De: Mo Hayder
Editura Rao
Colec]ia: Fic]iune 
Pre]: 25,99 lei

ATELIERUL DE CREA}IE
Poezie \n via]`
Conduc`tor Atelier: Nina Vasile
Biblioteca Metropolitan`  17.00
Str. Take Ionescu nr. 4
Telefon: 074.1691.314

EXPOZI}II
Expozi ie de instala ie nocturn
i sonor

„Night”
De: Diana Gomez 
Anaid Art Gallery
Str. Slobozia nr. 34 
Telefon: 337.11.87
Ultima zi - 30 iulie

Expozi ie de art  modern
contemporan  (grafi c i pictur )
Galeria Basil
Strada Dionisie Lupu nr. 46
Telefon: 0726.186.188
Ultima zi – 30 iulie

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

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

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

Expozi]ie de pictur`
De: Alina B`ncil`

Galeria Orizont
Bd. Nicolae B`lcescu nr. 23A
Telefon: 312.67.23
Ultima zi – 1 august

Expozi]ie de pictur`
De: Norica Ve[c`-Popescu
Biblioteca Ion Creang`
Str. Christian Tell nr. 10
Telefon: 212.78.06
Ultima zi – 17 august
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Lumea tenebroas`
a mafiei japoneze
T#n`ra Grey ajunge \n Tokio f`r` bani, f`r` bagaje, 
dar cu dorin]a de a elucida multe mistere \ntunecate, 
\ncerc#nd, totodat`, s`-[i ascund` propriile secrete. 
Obsedat` de un trecut tumultuos, ea a p`r`sit Anglia 
natal` cu scopul de a recupera un fi lm pierdut, unica 
m`rturie vizual` a atrocit`]ilor comise de japonezi \n 
Nanking, \n 1937. Un singur om o poate ajuta pe Grey,  un 
supravie]uitor al masacrului, profesor la Universitatea 
Todai, care, \ns`, \i cere ceva \n schimb. Pentru a ob]ine 
fi lmul, Grey trebuie s` p`trund` \n lumea tenebroas` 
a mafi ei japoneze, yakuza, [i \n anturajul unui perso-
naj straniu, care \[i datoreaz` longevitatea unui elixir 
misterios.
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Simpsonii
Dup 18 sezoane [i 400 de episoade, creatorul fi lmului 
de anima]ie „The Simpsons”, Matt Groening, ne-a adus 
\ndr`gitele personaje pe marele ecran. De data aceasta, 
Homer trebuie s` salveze omenirea de o catastrof` pe 
care el \nsu[i a provocat-o. Dup` ce \[i sup`r` fami-
lia pentru c` \[i ia, ca animal de companie, un porc, el 
polueaz` lacul din Springfi eld. Se va produce un dezastru 
ecologic f`r` precedent \n istorie, iar pre[edintele SUA 
decide s` izoleze teritoriul cu un dom, iar apoi s` nimi-
ceasc` at#t ora[ul, c#t [i locuitorii. Homer, din dragoste 
pentru familia lui, ajunge s` fi e salvatorul concet`]enilor, 
dup` ce el \nsu[i \i b`gase \n bucluc. 
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Dezleg`rile Sudoku din edi]ia de vineri

DEBUSOLATI-ET-MOLESIT-ZAVERE-TUI-MLADA-ARIN-IAMA-UZATE-ERA-TRIL-R-
RE-GEAM-CA-D-ARS-EDEN-ARHAIC-OPT-TRAS-CAMEE

Rezolvarea rebusului din num`rul trecut

B-A-O-T-M-RAZBOINICI-GURA-AVAL-DA-UCIS-VO-CAP-GAZOS-DICTON-LUT-
OU-ZAVORI-OSTENTATIV

Rezolvarea integramei din num`rul trecut

ara mea
Povestea adev rat  a 

lui Abraham Verghese, un 
doctor originar din Asia de 
Sud-Est, specialist în boli 
infec ioase, care i-a dedi-
cat via a trat rii bolnavilor 
de SIDA. El se mut  într-un 
or el din Tennessee, dar, 
recunoscut pentru profesi-
onalismul i devotamentul 
s u, este curând asaltat de 
nenum ra i pacien i.
SUA, 1998
Regia: Mira Nair
Cu: Naveen Andrews, Marisa 
Tomei (foto), Glenne Headly

HALLMARK 23.00 DRAM~FILMUL SERII |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Seara \n care ne-am 
luat adio

În 1974, Frank Sinatra 
î i face revenirea în lu-
mea muzicii cu un turneu 
numit „Old Blue Eyes is 
Back”. Îns , în Australia, 
ar  pe care n-o vizita-

se niciodat , turneul se 
transform  într-un r zboi
cu presa, dup  ce Sinatra 
face câteva comentarii 
jignitoare la adresa mem-
brilor acesteia. 

În loc s  ajung  pe 
scen , faimosul cânt re
ajunge prizonier în ca-
mera de hotel, pe care 
n-o poate p r si decât în 
momentul în care î i va 
cere public scuze. U or
de spus, greu de f cut!

Australia/SUA, 2003
Regia: Paul Goldman
Cu: Dennis Hopper, Melanie 
Gri   th (foto), Portia de Rossi

TVR 2 22.10 COMEDIE

8.10 TeleMatinal
9.00 Jurnalul TVR
9.10 TeleMatinal
10.00 Ne vedem la... TVr! (r)
11.00 S n tate pentru to i! (r)
11.30 Deliciile buc t riei
12.00 Teleenciclopedia (r)
13.00 Hannah Montana (s, SUA)
13.30 Bali
14.00 Jurnalul TVR
15.30 Krónika
17.00 Isabel, în c utarea iubirii (s, 

Venezuela)
17.50 Integrame dup  integrare (r)
18.00 Justi ie militar  (s, 

Germania/SUA)
19.00 Jurnalul TVR
20.20 Forsyte Saga (s, Anglia)
21.20 Unchiul Silas (s, Anglia)
21.50 Figuran ii (s, Anglia/SUA)
22.20 Reflector (s)
22.45 Jurnalul TVR
23.20 Nocturne

21.20

TVR 2
13.00 Spellbinder: T râmul dra-
gonului (s, coproduc]ie) 13.30ABC... 
de ce? 14.30 Zestrea românilor (r) 
15.00 Împreun  în Europa! 16.00
Jurnalul TVR (r) 16.20 Descoper
românii 16.30 Autostrada TVR 18.00
Jurnal Regional 18.30 Replay 19.00
EU-RO Case 19.30 Or elul nostru 
drag (s, SUA) 20.00 Celebrit ile 
timpului t u 20.10 Farmece 
(s, SUA) 21.00 Ora de tiri 22.10
Seara în care ne-am luat adio 
(comedie, Australia/SUA) 

9.00 C p une cu zah r (s, Por-
tugalia) 10.15 Gitanas (s, SUA/
Mexic) 12.30 Împotriva destinului 
(Mexic) 13.30 Prizoniera (s, 
Columbia/SUA/Mexic) 14.30 Mama 
vitreg  (s, Mexic) 15.30 Iubiri 
(s, Columbia) 16.30 R zbunarea 
Victoriei (s, SUA/Venezuela) 17.30
Pove tiri adev rate 18.30 Salomé 
(s, Mexic) 19.30 Tequila cu suflet 
de femeie (s, Mexic) 20.30 Numai 
iubirea (s, România) 21.45 Zorro 
(s) 22.45 Pove tiri de noapte 23.15
Clona (s, Brazilia

9.00 Walter i Henry (familie, 
SUA/Canada) 11.00 Amy (s, SUA) 
12.00 Merlin (s, SUA/Anglia) 14.00
Fiicele lui McLeod (s, Australia) 
15.00 Walter i Henry (familie, SUA/
Canada) 17.00 Amy (s, SUA) 18.00
Fiicele lui McLeod (s, Australia) 
19.00 Casnica 21.00 Lege i ordine: 
Inten ii criminale (s, SUA) 22.00
Lege i ordine: Inten ii criminale 
(s, SUA) 23.00 ara mea (dram ,
SUA) 1.00 Lege i ordine: Inten ii 
criminale (s, SUA) 

7.00 tirile Sport.ro 9.00 tirile 
Sport.ro 10.00 tirile Sport.ro 10.05
Special 11.00 tirile Sport.ro 11.05
Fotbal, Juventude - Palmeiras 
(r) 13.00 tirile Sport.ro 14.00
Fotbal Emirates Cup. Inter Milano 
- Valencia (r) 16.00 tirile Sport.
ro 16.05 Fotbal, amical Fiorentina 
- Larissa (r) 18.00 tirile Sport.ro 
19.00 Români în Liga Campionilor 
21.30 tirile Sport.ro 22.00 Special 
23.00 Wrestling Smack (r) 1.00
tirile Sport.ro 

10.00 Moonstruck (comedie, SUA) 
(r) 12.00 Teo (r) 13.15 C l toriile lui 
Sindbad (s, Canada) 13.45 Road 
Runner - cea mai rapid  pas re (s, 
SUA) 14.15 Entertainment News (r) 
14.30 Ca-n familie (s, SUA) (r) 15.00
Rebel în California (s, SUA) (r) 16.00
Noi to i (s, SUA) 17.00 Seinfeld (s, 
SUA) (r) 18.00 Walker, poli ist texan 
(s, SUA) 19.00 Ruleta destinului (s, 
SUA) 20.00 Entertainment News 
20.20 Ally McBeal (s, SUA) 21.30
N scut DJ (s, SUA) 22.00 Vr jitoarele 
din Caraibe (horror, SUA)

6.00 MTV Wake Up 9.00 Sunrise
11.00 Dance Life 11.30 Summer
Hits 14.30 Next 15.00 Summer
Hits 16.00 MTV News 16.30
Summer Hits 18.00 MTV Popular 
Music 18.30 Pimp My Ride 19.00
Summer Hits 19.30 Best Of... 
20.30 TRL Top 10 21.30 MTV News 
(r) 22.00 You Wanna Come In? 
22.30 Bam's Unholy Union 23.00
The Rock Chart 0.00 Rock Music 
@ MTV! 1.00 After Hours

9.15 Tân r i nelini tit (s, SUA) (r)
10.00 C l torie spre centrul 

P mântului cu Willy Fog 
(s) (r)

11.45 Meseria ii (r)
12.15 Emmerdale - Afaceri de 

familie (dram , Anglia)
13.00 tirile ProTV 
13.45 Crimele din Midsomer (s, 

Anglia) (r)
16.00 Tân r i nelini tit (s, SUA)
17.00 tirile ProTV 
17.45 Om s rac, om bogat (s, 

România)
18.50 tirile sportive
19.00 tirile ProTV
20.30 Protejata (thriller, Canada/

SUA)
22.30 tirile ProTV 
23.15 CSI: New York - Criminali tii 

(s, SUA/Canada)
0.30 Protejata (thriller, Canada/

SUA) (r)

23.15
4.45 Desene animate: Animax
5.30 7 zile (r)
6.00 În gura presei
7.00 Diminea a devreme
9.00 În gura presei (r)
10.00 Concurs interactiv
11.00 V.I.P. (s, Germania/SUA); 

Cu: Pamela Anderson
13.00 Observator
13.45 Benny Hill (divertisment, 

Anglia) (r)
14.15 Divertisment: Go ! (r)
16.00 Observator
17.00 9595 - Te înva  ce s  faci!
19.00 Observator
20.30 Harta crimei (ac iune, SUA); 

Cu: Bruce Willis, Sarah 
Jessica Parker, Dennis Farina

23.00 Observator (r)
0.00 Huff (s, SUA); Cu: Hank 

Azaria, Paget Brewster
2.00 Concurs interactiv
3.00 9595 - Te înva  ce s  faci! (r)

0.00
4.45 Falcon Beach (r)
5.45 Bulevard (r)
6.30 Familia Serrano (s, Spania) (r)
8.00 Washingtonul sub teroare 

(ac iune, SUA)
10.15 Ascult  glasul inimii
12.15 Stare de show (r)
13.30 Un nou început - Iubirea nu 

are vârst
15.30 Comando România
16.00 1 milion pentru primul 

buton
16.15 Familia Serrano (s, Spania)
18.00 D-Sport
18.30 D- tiri
19.15 Un nou început - Iubirea nu 

are vârst
20.30 Fast food (comedie, SUA)
22.30 Vacan a Mare Reloaded (s)
23.30 Bulevard
0.15 Playboy
1.00 Comedy Inc. (s, Canada)
1.30 Ascult  glasul inimii (r)

22.30
5.00 Tr sni i în NATO (s) (r)
7.30 Dragoste i putere (s, SUA) (r)
8.00 Sport cu Florentina
8.25 Levintza prezint  (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 Procesul de la Fortitude Bay 

(dram , Canada)
16.25 Al aptelea cer (s, SUA)
17.25 Tr sni i în NATO (s) (r)
18.00 Focus
19.45 Pasiune obsesiv  (dram ,

SUA)
21.00 Curat, murdar?
22.00 Tr sni i în NATO (s)
22.30 Focus Plus
23.30 Totul despre sex (s, SUA)
0.00 Medium (s, SUA)
1.00 Focus (r)
2.00 Sunset Beach (s, SUA)

21.00
6.00 Stealth - Pericol invizibil 

(thriller, SUA)
7.55 Complotul doctorului Fu 

Manchu (comedie, SUA/
Anglia)

9.35 Miss Meteo (comedie, 
Canada)

11.00 Incident la Loch Ness 
(aventur , Anglia)

12.35 Hitch (comedie, SUA)
14.30 B iatul din balon (comedie, 

SUA)
15.55 Gospel (musical, SUA)
17.40 Pas rea Phoenix (aventur ,

SUA)
19.30 Pe platourile de filmare (s)
20.00 Prada (comedie, Italia)
21.35 Studio 60 (s, SUA)
22.25 R pire de persoan  (thriller, 

SUA/Germania)
0.00 Hitch (comedie, SUA)
2.00 O logodn  foarte lung

(romantic, Fran a/SUA)

20.00

TVR 1 PRIMAANTENA 1PRO TV KANAL D HBO

Unchiul Silas CSI: New York 
- Criminali[tii Huff Vacan]a Mare 

Reloaded Curat, murdar? Prada
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PRO CINEMA 22.00 HORROR

Harta 
crimei

În urm rirea unui uci-
ga  în serie,  un poli ist e 
ucis, iar fi ul lui, Tom Hardy 
(Bruce Willis, foto),  care 
este, de asemenea, poli ist, 
e hot rât s  scoat  la lumi-
n  adev rul legat de aceas-
t  crim . Tom e convins c
adev ratul vinovat nu se 
afl  dup  gratii i b nuie -
te c  un poli ist e ameste-
cat. În urma depozi iilor pe 
care le face împotriva unui 
coleg, Hardy e retrogradat 
i transferat la patrula de 

râu, având acum la dispozi-
ie o barc i un nou parte-

ner (Sarah Jessica Parker). 
Privit cu suspiciune de fo -
tii colegi i alcoolic, Hardy 
vrea s  demonstreze c  are 
dreptate i, ca o coinciden-

, crimele încep din nou.
SUA, 1993
Regia: Rowdy Herrington
Cu: Bruce Willis, Sarah Jessica 
Parker, Dennis Farina

ANTENA 1 20.30 AC}IUNE

Protejata
Pentru Jennifer Kamplan (Sean Young), director de 

crea ie într-una dintre agen iile de publicitate de top, 
munca sa a fost întotdeauna pe primul loc. Acest lucru 
nu-l face îns  tocmai fericit pe Patrick, so ul acesteia, care 
este de p rere c  devotamentul lui Jennifer pentru slujb
a creat o pr pastie în rela ia dintre ei. 

Pentru a- i salva c snicia, Jennifer Kamplan decide 
s  petreac  mai mult timp cu Patrick i o angajeaz  pe 
frumoasa Stacy Sherman (Georgia Craig) s  o ajute. Îns
entuziasmul asistentei cap t  accente patologice în mo-
mentul când, pentru a- i atinge scopurile, ajunge s  se 
foloseasc  de sex, antaj i chiar crim !
Canada/SUA, 2006
Regia: Bill Corcoran
Cu: Sean Young, Georgia Craig, Ari Cohen

PRO TV 20.30 THRILLER

De mai mult  vreme, 
Angela este tulburat
noapte de noapte de 
co maruri îngrozitoare 
i numai o c l torie în 

Caraibe, al turi de al i
adolescen i cu probleme 
asem n toare, poate s
o scape de necaz. |ns
odat  ajuns  la destina-
ie, Angela realizeaz  c

toate co marurile ei sunt 
legate exact de acea in-
sul i de locuitorii ei. 

Este adev rat c  în 
insula din Caraibe se 
afl  ascuns leacul pen-
tru vindecarea de co -
maruri, îns  tot la fel de 
adev rat este i faptul c
acesta i-ar putea provoca 
moartea.

SUA,2005; Regia: David 
Decoteau; Cu: Joanna Cassidy 
(foto), Nicole Cavazos, 
Nicole Marie Monica

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

BERBEC  21 MARTIE - 20 APRILIE
Negocierile sunt azi avantajoase, iar 
perseveren a dv. este r spl tit . Din 
punct de vedere sentimental, ave i
senza ia c  sunte i „amor it” i nu lu-
a i în seam  complimentele i propu-
nerile erotice.
S –  B – N – 

TAUR  21 APRILIE - 20 MAI
Tr i i cu uimire o dorin  maxim  de a 
v  îmbog i. Cei tineri se gândesc in-
tens la g sirea unui partener de via
bogat, care s  îi scape de griji. E bine 
s  nu v  certa i cu nimeni, pentru a nu 
intra în încurc turi. 
S –  B –  N –

GEMENI  21 MAI - 22 IUNIE
Cei care activeaz  ca designeri, cei care 
sunt creatori de mod  sau de accesorii 
vor avea ast zi anse maxime. Foarte 
creativi, energici i lipsi i de modestie, 
to i nativii se vor „arunca” în activit i
noi. Negocierile nu trebuie amânate.
S –   B –   N – 

RAC  21 IUNIE - 22 IULIE
Specula iile lor sunt oneste, dar vor 
neap rat s -i impresioneze pe cei din 
anturaj (mai ales pe efi i direc i). Suc-
cesul este asigurat, dac  nu îi uit  pe 
acei prieteni cu care au fost i colegi 
mult  vreme. Lips  de m sur .
S –  B –  N –

LEU  23 IULIE - 22 AUGUST
Apar propuneri profesionale atr g -
toare, dar i contracte incomplete. Cei 
mai mul i nativi nu au încredere i nu 
vor s  renun e la benefi ciile func iei 
de inute deja. Majoritatea nativilor nu 
fac concesii i nu au mil  de nimeni!
S –   B –   N – 

FECIOAR~  23 AUGUST - 22 SEPTEMBRIE
Exclud cu grij  tot ceea ce îi irit i sunt 
ajuta i chiar i de necunoscu i. Au sen-
za ia c  tr iesc din plin, îns  agita ia 
nu le face bine celor de vârsta a treia. 
Pentru moment, to i nativii sunt foarte 
mul umi i i lipsi i de complexe.
S –  B –   N – 

BALAN}~  23 SEPTEMBRIE - 22 OCTOMBRIE
Performan ele dv. profesionale sunt 
excep ionale, dar atrag, din p cate, 
multe invidii. Problemele de s n tate 
tind s  devin  cronice, mai ales pentru 
cei care refuz , ca de obicei, s  apeleze 
la un medic specialist. 
S –   B – N – 

SCORPION  23 OCTOMBRIE - 21 NOIEMBRIE
Sunte i sus]inut de prieteni i protec-
tori care aprob  ideile dv. i v  ajut
s  le pune i în practic . Face i fa  exi-
gen elor tuturor i verifi ca i de dou
ori înainte de a declara ceva. Culmea 
culmilor e c  riscul e o dulce relaxare.
S –  B –  N –

S~GET~TOR  22 NOIEMBRIE - 21 DECEMBRIE
Foarte optimi ti i veseli, ca de obicei, 
vor trece ca gâsca prin ap  prin toate 
problemele acestei zile i se vor minu-
na, târziu, seara, când vor observa c
totul s-a rezolvat f r  ajutorul lor di-
rect. Iubire f r  limite ori re ineri!
S – B –   N – 

CAPRICORN  22 DECEMBRIE - 19 IANUARIE
Nu au lini te, trebuie s  fac  tot tim-
pul câte ceva, chiar dac  nu par lucruri 
importante. Nu numai c  vor descoperi 
mijloace prin care se pot câ tiga mul i
bani, dar le vor împ rt i din altruism 
i celor din anturaj.  

S –   B –  N – 

V~RS~TOR  20 IANUARIE - 18 FEBRUARIE
Pot ap rea constrângeri aduc toare de 
tensiuni interioare maxime. La oricine 
a i apela, descoperi i c  este fi e ab-
sent, fi e dezinteresat. Seara, aventu-
rile sentimentale primeaz , deoarece 
v  relaxeaz , v  dau un sens vie ii. 
S –   B –  N – 

PE{TI  19 FEBRUARIE - 20 MARTIE
Activitatea profesional  nu este ast zi 
surs  de stres, dar nici de gratifi ca ii 
sau promov ri. Este un sector c ldu ,
lipsit de tr iri. Via a sentimental
este, în schimb, învolburat , pres rat
cu mici icane i invidii necontrolate. 
S –  B –   N –
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BANCURI |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Un oltean se duce-n vizit` la un 
prieten din Moldova. Ies ei la o 
bere [i, st#nd la mas`, v`d doi 
muncitori: unul sap` un [an] 
cam de 40 cm l`]ime [i 60 cm 
ad#ncime; la c#]iva metri \n spa-
tele lui, cel`lalt astup` [an]ul. 
Olteanul nu se poate ab]ine [i \i 
\ntreab` pe cei doi care-i treaba. 
Unul dintre ei r`spunde: 
- Dom’le, \n mod normal, echi-
pa noastr` e format` din trei 
oameni: unul sap` groapa, altul 
pune cablul, iar cel de-al treilea 
o astup`, numai c` `la de punea 
cablu’ este \n concediu...

Un trib de b`[tina[i prinde un 
grup de turi[ti format dintr-un 
american, un englez [i un mol-
dovean. {eful tribului le comunic` 
acestora: 
- Cine spune un cuvânt din limba 
englez` [i eu nu-l [tiu poate s` 
plece acas`.

Americanul: - Butterfl y!
{eful de trib: - B`i, da’ eu am 
f`cut cursuri la Oxford, crezi c` nu 
[tiu c` \nseamn` fl uture? Hai, la 
cârna]i cu tine!!! 
Englezul: - Butterfl y!
{eful de trib: - B`, [i tu e[ti prost! 
|nseamn` fl uture. Hai, la pasta de 
mici cu tine!
Moldoveanul: - Butterfl y-li!
{eful de trib, dup` \ndelungi 
strofoc`ri:
- B`i, asta nu mai [tiu. Spune-mi 
ce \nseamn` [i po]i pleca acas`!
- Fluturi-li! 

Trimise de Cristina Morassi

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!

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


