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Scap` cine poate!
Localnicele din Pamplona vor [i o versiune cu v`cu]e a celebrelor curse

ULTIMA OR~ ... 21:50 ... BBC: unul dintre b`rba]ii r`pi]i \n Nigeria, de pe o platform` petrolier`, ar putea fi rom#n...

PEOPLE

Dai o sut` 
[i o vezi 
pe Fergie
Pre] unic la 
concertul de la 
Bucure[ti al 
trupei Black Eyed 
Peas – 100 de lei

Pag. 10

SPORT

Cronica unei 
numiri anun]ate
Germanul Bernd Schuster a devenit 
ieri noul antrenor al echipei de fotbal 
Real Madrid Pag. 8

PUBLICITATE

„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

Un nou concurs

INTERNA}IONAL

Din nou canicul` 
[i vijelii
Meteorologii au emis o avertizare cu cod 
galben - de ast`zi, p#n` joi, c`ldura [i 
v#ntul afecteaz` toat` ]ara Pag. 4

NA}IONAL

Sport extrem: Temerarii spanioli s-au \ntrecut cu taurii [i \n a treia zi a Fiestei de San Fermin
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37°  cer senin

r`s`rit

5:47 21:28
apus

Joi: 27°

Ast`zi: 

Minimum 20° / Maximum 37°

VREMEA  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

condi]ii de 
ploaie

Vineri: 31°

cer senin
Miercuri: 33°

cer senin
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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`!

Cur`]enie general` Text [i foto: Gheorghe Jula

Incendiu 
la groapa Glina
INCIDENT Un incendiu a izbucnit, 
duminic` noaptea, la groapa de gu-
noi Glina, de l#ng` Bucure[ti. Pom-
pierii au \ncercat , f`r` rezultat, ore 
\n [ir s` sting` fl `c`rile. Fumul gros 
care s-a propagat spre [oseaua de 
centur` i-a determinat pe poli]i[tii 
de la brigada rutier` s` ias` cu 
c#teva echipaje pentru fl uidiza-
rea circula]iei [i pentru prevenirea 
eventualelor incidente \n trafi c.

Masterclass – cursuri
de Arta Actorului
TEATRU  Ast`zi este ultima zi de 
înscriere la workshopurile „Arta 
Actorului”, sus inute de profesorul 
Eugene Buic`, director artistic al 
unui teatru din America. Cele dou
ateliere propun ini ierea partici-
pan ilor în dou  dintre cele mai 
importante metode de studiu a artei 
actorului: metoda Sanford Meisner 
[i metoda Michael Cehov. Informa]ii 
suplimentare g`si]i pe site-ul www.
teatrulfarafrontiere.ro

Atelier de creativitate
EDUCA}IE  Muzeul Na]ional de 
Geologie anun]` \nceperea Atelie-
rului de creativitate mezozoic`, din 
data de 16 iulie. Atelierul vizeaz` 
dezvoltarea creativit`]ii artistice 
a copiilor [i fi xarea unor no]iuni 

[tiin]ifi ce. Profesorii \[i vor educa 
elevii \ntr-o manier` destins`, 
de joc de vacan]`, ax#ndu-se pe 
aptitudinile [i talentul fi ec`ruia. 
|nscrierile se pot face la num`rul de 
telefon 212.89.52, p#n` pe 15 iulie 
inclusiv. Pre]ul de participare este 
de 60 de lei.

Se opre[te apa

UTILITAR  Pentru efectuarea unor 
lucr ri  de modernizare în sistemul 
de alimentare cu ap` potabil , Apa 
Nova întrerupe ast`zi furnizarea 
aliment rii cu ap . |ntre orele 8.30
[i 22.30, nu vor avea ap` consuma-
torii din perimetrul str`zilor: {os. 
Pantelimon, {os. Iancului, St`nescu 
Gheorghe, Ciuc`, Aleea Banul 
Udrea, Calea Vitan, Zizin, Nucu-
lui, Br#ndu[elor, Vlaicu Vod`, {os. 
Olteni]ei, Slt. Popa, C`pitan Ilina, 
Pecineaga [i Calea Rahovei.

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

„Parcurile viitorului”, 
concurs de idei verzi

|nc` 500 de autobuze moderne prin Bucure[ti
TRAFIC - |n a doua jum`tate a acestui an, RATB va acoperi 
din traseele capitalei cu \nc` 50 de autobuze moderne, din 
cele 500 de autobuze care vor fi  achizi]ionate p#n` \n 2009. 
EvoBus România, divizia de autobuze i autocare a Daim-
lerChrysler, a câ tigat licita ia organizat  de RATB pentru 
furnizarea a 500 de autobuze noi destinate transportului 
urban de c l`tori. Comunicatul remis presei de companie 
arat` c` noul Citaro va rula pe str zile din Bucure ti înce-
pând din vara acestui an. Livr rile se vor încheia în iunie 
2009, când transportul urban din Bucure ti va benefi cia 
de 1.000 de autobuze Citaro. Deniz Kuluhan, directorul de 
vânz ri al EvoBus România, a ar`tat c` noile autobuze vor 
avea aer condi ionat, atât pentru postul de conducere, cât 
i pentru pasageri. Pre ul unui autobuz este de 210.000 de 

euro, valoarea total  a contractului fi ind de 105 milioane 
euro. Alexandra Du]ulescu ||||

MEDIU - „Parcurile viitorului” este 
un program de reamenajare a par-
curilor dezvoltat, deocamdat , în 
cinci ora e din ar , urmând s  se 
extind  anul viitor în alte dou .
Campania este ini iat  de Petrom, 

sub conceptul „Respect 
pentru viitor”, un 

program de 
responsa-

bilitate 
social
care va 
dura doi 

a n i . 

Costurile campaniei se vor ridica la 
aproximativ 10 milioane de euro. 

Solu ii creative 
pentru spa iul verde

Concursul a fost o provocare 
pentru tinerii arhitec i i peisagi ti,
care au alc tuit proiecte cu solu ii
creative de reamenajare a spa iilor
verzi, la standarde europene. Prima 
etap  a competi iei, înscrierea, s-a 
încheiat ieri. În concurs au intrat 23 
de proiecte, iar cea de a doua etap ,
jurizarea, se va desf ura pân  pe 
19 iulie, când, într-un cadru festiv, 
vor fi  anun ate proiectele câ tig -

toare. Cele trei parcuri alese ca 
tem  de proiect sunt: „Lunca 
Florilor” (foto) din Bucu-
re ti, „Expo Parc” din Pite ti
i „Central” din Moine ti.

Juriul este compus din mem-
bri ai comunit ii arhitec ilor
i speciali tilor în peisagistic ,

reprezentan i ai autorit ilor locale, 
ai societ ii civile active în proble-
me de mediu, reprezentan i ai mi-
nisterului mediului, mass-media i
reprezentan i ai companiei Petrom.

Proiectele declarate câ tig toa-
rele vor fi  puse în practic  pân  la 
sfâr itul anului, ne-a asigurat Mona 
Nicolici, organizatoarea manifest -
rii. Premiile vor fi  substan iale: ocu-
pantul locului I va primi 4.000 de 
euro, cel al locului II - 1.000 de euro 
i cel al locului III - 500 de euro. 

Dana Lascu ||||

Trei parcuri din Bucure ti, Pite ti i Moine ti vor fi transformate, 
pân  la sfâr itul acestui an, în adev rate oaze de verdea , cu 
ajutorul proiectelor înscrise în concursul „Parcurile viitorului”. 

Juriul concursului a \nceput, 
de ieri, s` „judece“ proiectele
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PUBLICITATE

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

Integreaz -te în Europa prin
UNIVERSITATEA „ATHENAEUM”

Acreditat  prin legea nr.135/2005

PUBLICITATE

SPORT - Pentru tinerii pasiona i de 
baschet, British Council, împreun
cu organiza ia „Oricum”, propun la 
sf#r[itul s`pt`m#nii, un altfel de cam-
pionat. În competi ie se pot înscrie, 
pân  pe 12 iulie, tineri cu vârste între 
15 i 19 ani. „Arena cu supereroi” se 
va desf ura în Complexul Sportiv 
Studen esc Tei. „Spunem c  este un alt-
fel de campionat de baschet pentru c
nu ne adres m profesioni tilor, ci mai 
degrab  iubitorilor jocului”, a declarat 
Ina Ghi , reprezentanta organiza iei 
„Oricum”. Detalii i formulare de în-
scriere, pe website-ul evenimentului: 
www.arenacusupereroi.ro. D.L. ||||

Trenuri spre mare, anulate
RUT  - Compania de C i Ferate (CFR) anuleaz , începând de ast`zi, trenul 
P13960 Constan a - Bucure ti Nord, pe distan a Fete ti - Bucure ti Nord, din 
cauza lucr rilor de reabilitare executate la sta ia Pas rea, restul traseului 
r mânând nemodifi cat, informeaz  Rompres. Totodat , din data de 11 iulie, 
va fi  anulat trenul P13961 Bucure ti Nord – Constan a, pe distan a Bucure ti
Nord - Fete ti, restul traseului r mânând nemodifi cat. Înainte de efectuarea 
c l toriei, pasagerii sunt ruga i s  solicite la sta iile i agen iile CFR din Bu-
cure ti i din ar  informa ii privind rutele i orariile trenurilor. ||||

Strategie de dezvoltare, pân  în 2020, \n sectorul 3
PLANURI  - Primarul sectorului 3, Liviu Negoi]`, 
preg`te[te o strategie pentru urm`torii 10-15 
ani. Prim ria de sector dore te s  afl e care sunt 
problemele celor care locuiesc \n aceast` zon` 
a ora[ului, pentru a putea pune la punct „Stra-
tegia de dezvoltare durabil  pentru perioada 
2007-2020”. În cele 21 de cartiere ale sectoru-
lui vor fi  realizate 1.200 de chestionare pe baza 
unor e antion ri, urmând ca datele s fi e afi ate 
pe site-ul prim riei, www.sector3primarie.ro. 
Strategia este parte a proiectului „Agenda 21”, 
lansat , pân  în prezent, în Bucure ti doar în sec-
torul 2. Vor fi  centralizate cele mai importante 
probleme ale cartierelor, propunerile cet enilor
pentru cele apte domenii prioritare predefi nite 
i va cre te comunicarea dintre cet eni i admi-

nistra ia local . A.D. ||||

„Dance Up”, spectacol 
în Parcul Her str`u

SHOW -
La evenimen-

tul care va dura 
trei ore vor urca pe 
scen  câ iva dintre 
cei mai buni tineri 
dansatori, din Bucu-
re ti i din ar . Proiectul 
este rodul colabor rii dintre 
coala de dans Living Dance 

i agen-
ia 3C Events i se 

înscrie în programul 
social Kartier. „Va 
fi  un spectacol 
de dans care va 

îmbina istoria, 
momentul actual i perspec-

tivele pe care le are dan-
sul urban în România. 
Vom încerca s  punem 

în valoare dansul ca art i
ca mod de via ”, ne-a decla-
rat Marius Cocoloi, artizanul 

s p e c -
tacolului . 

„Dance Up” este 
primul dintr-o serie de 

evenimente de acest gen ce 
se vor desf ura în Bucure ti,
dar i în alte ora e din ar .
Acestea vor avea ca scop 
principal promovarea i dez-
voltarea culturii dansului. 
Intrarea este liber , iar dup
spectacol, to i participan ii,
trupe i public, sunt invita i
s  continue petrecerea în 
clubul Purple. Cu aceea i
ocazie va fi  aniversat  înfi in-
area, acum trei ani, a colii

de dans Living Dance. D.L. ||||

Tinerii pasiona i de dans urban au, 
mâine, ocazia s  se distreze în Parcul 
Her str u, intrarea din Pia a
Charles de Gaulle, de la ora 
18.00, la spectacolul-
concurs „Dance 
Up”.

„Arena cu Supereroi”, competi]ie de baschet
\n Complexul Sportiv Studen]esc Tei

Spa]iile de joac` pentru copii sunt importante \n orice ora[
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Scade Dun`rea
SECET~ Cotele Dun rii, afl ate în 
sc dere pronun at  în ultimele 
s pt mâni, au ajuns la jum ta-
te din valoarea normal  pentru 
aceast  perioad  la Gala i, iar 
la Cernavod  nivelul fl uviului a 
sc zut cu zeci de centimetri sub 
mira hidrometric i m soar  -34
cm, transmite NewsIn. Directorul 
tehnic al Administra iei Fluviale a 
Dun rii de Jos, Florin Uzumtoma, 
a declarat, ieri, c  aceast  situa ie 
afecteaz  grav circula ia navelor 
i produce pagube însemnate 

armatorilor.

Toxiinfec]ie 
alimentar`
la N`vodari 
DIAGNOSTIC 45 de copii i 12 adul i, 
caza i în Tab ra de la N vodari, au 
fost interna i de urgen , dumi-
nic`, la Spitalul de Boli Infec ioase 
din Constan a, cu toxiinfec ie 
alimentar , anun]` Realitatea TV. 
Al i 22 de copii au fost interna i
ieri. Cadrele didactice spun c
problemele au început în tab r  în 
urm  cu câteva zile. Medicii cred 
c  de vin  este mâncarea servit
la cantina taberei. Departamentul 
de Control al Guvernului a început 
o anchet  în tab r .

Castelul Rhedey 
se reabiliteaz`
LICITA}IE Castelul Rhedey din ju-
de ul Mure , monument istoric din 
secolul al XVIII-lea, va fi  reabilitat 
cu fonduri de la Ministerul Culturii 
i Cultelor, pe 23 iulie urmând s

se organizeze o licita ie pentru 
atribuirea contractului de conso-
lidare. Castelul Rhedey, amplasat 
în Sângeorgiu de P dure, jude ul 
Mure , este înscris pe lista monu-
mentelor istorice din România. 

F`r` gr`tare \n Dolj

DECIZIE Comitetul Jude ean pentru 
Situa ii de Urgen  Dolj a decis, 
ieri, c  organizarea de gr tare în 
p duri va fi  interzis , oamenii 
care doresc s - i petreac  timpul 
liber la iarb  verde fi ind obliga i
s - i aduc  de acas  carnea deja 
preparat , aceasta fi ind una 
dintre m surile pentru prevenirea 
incendiilor. Jandarmii i poli i tii 
doljeni vor patrula, în perioada 
urm toare, în zonele de atrac ie 
ale p durilor, astfel încât nimeni 
s  nu poat  face focul pentru 
gr tar, anun]` Mediafax. 

|ncepe Festivalul 
Interna ional de Jazz
G~R^NA Pre edintele Funda iei 
culturale Jazz Banat, Marius Giura, 
a declarat, ieri, c  edi ia a XI-a a 
Festivalului Interna ional de Jazz 
de la G râna se desf oar  în 
perioada 12 - 15 iulie, iar cap de 
afi  în acest an este Jan Garbarek. 
Locuri de cazare cel mai aproa-
pe de eveniment pot fi  g site la 
Re i a, la circa 50 de kilometri de 
G râna.
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Pistruii sunt ereditari 
[i se înmul esc la soare
PROTEC}IE Pistruii, cu denumirea tiin ifi c  efelide, sunt mo teni i genetic 
i sunt specifici persoanelor ro cate i blonde i, mai rar, celor brunete, dar 

se înmul esc de la expunerea la soare, f r  protec ie, a declarat, ieri, pentru 
NewsIn, dr. Olga Simionescu. De obicei, pistruii se localizeaz` pe regiunile 
descoperite: frunte, pome i, nas, umeri, bra]e, iar pielea cu pistrui este fi n
i sub ire i are nevoie de îngrijire constant . Dr. Simionescu a explicat c  pis-

truii genera i de expunerea la soare se localizeaz  mai ales pe torace i sunt 
semne ale unor arsuri solare, deoarece razele ultraviolete din spectrul B trec 
de stratul epidermei i ajung la derm  unde, printre altele, atac  celulele de 
melanin` (pigmentul pielii) i le adun` în mici grupuri, formând astfel pistru-
ii. „Pistruii produ i de expunerea la soare, deci nu cei genetici, sunt par ial 
reversibili", a spus dr. Simionescu. Ea a ad ugat c  pot fi  îndep rta i inclusiv 
prin procedee chimice, sub control medical. ||||

Prefecturile din toate jude ele 
rii au fost aten ionate, ieri, 

c  de ast`zi i pân  joi vremea 
se va înr ut i, existând 
posibilitatea s  plou  toren ial, 
chiar cu grindin , i s  se 
produc  vijelii.

AVERTIZARE - Administra ia Na io-
nal  de Meteorologie (ANM) a emis, 
ieri, o aten ionare meteo cod galben 
pentru toat ara, potrivit c reia, în 
intervalul cuprins între 10 iulie, ora 
15.00, i 12 iulie, ora 9.00, instabi-
litatea atmosferic  se va manifesta 
prin vijelii, desc rc ri electrice, grin-
din i ploi toren iale, informeaz` 
Mediafax. Potrivit aten ion rii, în-
cepând din aceast` dup`-amiaz`, fe-
nomenele prognozate vor ap rea în 
regiunile vestice, nordice i centrale 
ale rii. În Maramure i, local, în 
Transilvania, cantit ile de ap  a -
teptate ar putea dep i 30-35 de litri 
pe metru p trat, în 24 de ore. 

Ulterior, m#ine i în noaptea de 
miercuri spre joi, fenomenele pot 
ap rea i în restul rii, în zona de 
sud i în cea de est. Aici, ar putea 
ap rea probleme, pe râurile mici de 
deal i munte, din cauza precipita i-
ilor care ar putea ajunge pân  la 50 
de litri pe metru p trat.

ANM mai noteaz , de asemenea, 

c , ast`zi, vremea va fi  c lduroas
în toat ara, canicular  în Oltenia, 
Muntenia, sudul Banatului i al Mol-
dovei. 

Aten ion rile meteorologice cod 
galben indic  fenomene ca averse, 
desc rc ri electrice, intensifi c ri de 
vânt, temperaturi ridicate, r cirea 
vremii, care sunt obi nuite pentru 
zona respectiv , dar temporar pot 
deveni periculoase pentru anumite 
activit i. Mihaela R`ileanu ||||

Seceta scumpe[te bulionul
CONSUM Produc ia de legume i fructe din acest an este estimat  la mai 
pu in de jum tate din prognoza ini ial , seceta determinând nu numai 
pierderi cantitative, dar i de calitate, anun]` Mediafax. Conform datelor 
Romconserv, circa 70-75% din consumul intern de legume proaspete este 
acoperit din produc ia local , în timp ce la fructe doar 10-20% din con-
sum este asigurat de recolta din România. Pre urile la legume i fructe 
au crescut fa  de anul trecut, astfel c i conservele (maz re la borcan, 
bulion etc.) vor avea pre uri mai mari, primele scumpiri fi ind resim ite 
începând cu aceast  lun .

Se re\ntorc vijeliile \n Rom#nia, \n urm`toarele trei zile

Vijelii, ploi toren iale 
i grindin , în toat ara 

129 de lucr`ri ale lui Salvador 
Dali, expuse la Timi[oara
EVENIMENT - Pre edintele Consiliului 
Jude ean Timi , Constantin Ostafi -
ciuc, a declarat, ieri, pentru Media-
fax, c  Muzeul de Art  din Timi oa-
ra intr  în lan ul marilor muzee din 
Europa cu ocazia vernis rii expozi iei
Salvador Dali. „Eu am v zut dou  ex-
pozi ii Dali, una în Spania, acas  la 
Dali, i una la Londra, unde a fost o 
expozi ie mixt`, Dali i Picasso, un lu-
cru extraordinar la momentul respec-
tiv, iar, acum, faptul c  pot vedea Dali 
acas , este o încântare nemaipomenit 
de mare i cred c  e la fel pentru tot 
publicul timi orean iubitor de art ”, a 
spus Constantin Ostafi ciuc. 

Vernisajul expozi iei Salvador Dali 
a avut loc asear , la Muzeul de Art

din Timi oara, într-un cadru ofi cial. 
Expozi]ia cu lucr rile semnate de 
Dali ]ine trei s`pt`m#ni [i cuprinde 
129 de lucr ri, câteva colaje foto i
litografi i, proprietarul fi ind un colec-
ionar privat din Luxemburg. Securi-

tatea Muzeului de Art  este asigurat
de o fi rm  specializat , care supra-
vegheaz  video unitatea 24 de ore 
pe zi. 

Perioada nop ii, i exteriorul mu-
zeului va fi  p zit de poli i ti comuni-
tari. Pre ul de intrare pentru expozi-
ia Dali este de zece lei, jum tate din 

banii ob inu i din vânzarea biletelor 
revenind muzeului, iar jum tate fi r-
mei care a intermediat leg tura cu 
colec ionarul din Luxemburg.  ||||

Angela Gheorghiu, 
criticat` în Italia

DEBUT - Soprana Angela Gheorghiu 
(foto) nu a trecut neobservat  la de-
butul s u la Scala din Milano, rolul 
pe care îl face în opera „Traviata”, de 
Verdi, fi ind caracterizat de unii critici 
drept unul potrivit pentru opere de 
provincie i nu pentru vestita scen
italian , relateaz  ziarul britanic „The 
Times”. 

De altfel, Scala din Milano este 
teatrul unde so ul sopranei, Roberto 
Alagna, a fost huiduit pe scen  (pe 
care nu s-a mai întors), iar Gheorghiu 
a avut „îndr zneala” s  interpreteze 
rolul Violetta din „La Traviata”, rol 
pe care La Scala îl asociaz  cu Maria 
Callas. „Traviata” este în programul 
Scalei pân  pe 21 iulie.  ||||

Baletul din München, la Sibiu

SPECTACOL Baletul Gartnerplatz din München a prezentat, duminic`, spectacolele 
„Varia]iuni de Goldberg” [i „Rapsodia Albastr`”, de George Gershwin, la Casa de 
Cultur` a Sindicatelor din Sibiu. ||||
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Parizienii, ruga i
s  se poarte frumos 
FRAN}A Ofi ciul francez de turism a 
lansat, ieri, o campanie de 24 de 
ore, intitulat  „Paris Tourist Day", 
menit  s  încurajeze reziden ii din 
Paris s fi e politico i i amabili 
cu turi tii care viziteaz  capitala 
francez , informeaz  „The Times”. 
Sute de mii de bro uri au fost 
distribuite chelnerilor, oferilor de 
taxi i altor angaja i din industria 
de turism. Ace tia au fost ruga i
s  renun e la binecunoscuta lor 
arogan .

Chirac sfor`ia 
din plictiseal` 
MAREA BRITANIE Memoriile 
fostului director de comunicare al 
lui Tony Blair, Alastair Campbell, 
publicate ieri, la Londra, relateaz
câteva episoade savuroase, în 
care fostul pre edinte francez 
Jacques Chirac sfor ie în timpul 
unui discurs plictisitor al unui 
secretar de stat american sau se 
declar  mai de stânga decât Blair, 
relateaz  AFP. „Chirac s-a cufun-
dat în scaun, cu capul pe spate, 
a sfor it zgomotos, apoi, dup
câteva minute a morm it nemul-
umit: «prea lung, prea lung»", a 

povestit Campbell.

Prin]ul Harry, 
la antrenamente
LONDRA Prin ul Harry, al treilea în 
ordinea succesiunii la tronul Marii 
Britanii, se antreneaz  al turi de 
Gurkha, o brigad  special  de mi-
litari nepalezi renumit  în armata 
britanic , pentru a- i îmbun t i
calit ile de lupt tor, informeaz
„The Sun”. Lupt torii Gurkha, 
originari din mun ii Himalaya, 
din Nepal, sunt renumi i pentru 
puterea i curajul lor. Lupt torii 
din aceast  regiune sunt recruta i
de armata britanic  de peste 200
de ani, de când s-au înrolat pri-
ma dat  pentru a lupta împotriva 
revoltelor din India, în secolul al 
XVIII-lea. 
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„Biblia lui 
Benedict"
GERMANIA Cel mai vândut ziar ger-
man, tabloidul „Bild", care public
deseori fotografi i cu femei dez-
br cate pe prima pagin , a lucrat, 
împreun  cu Papa, pentru a edita 
„Biblia lui Benedict", informeaz
Reuters. Cotidianul lanseaz`, ast`zi, 
edi ia special  a Bibliei, în micul 
ora  bavarez în care s-a n scut 
Papa Benedict al XVI-lea, Marktl am 
Inn. Volumul cuprinde 16 pagini de 
text i imagini furnizate de Joseph 
Ratzinger despre alegerea sa, des-
pre lectura Bibliei i despre cum i-a 
ales numele de Benedict. „Este pri-
mul pap  german din ultimii 500 de 
ani. Germania are o rela ie special
cu Benedict", a spus editorul „Bild" 
Kai Diekmann.   ||||

Dovleacul, \nlocuitor al insulinei?Kim Jong-il le d` indica]ii 
consilierilor [i noaptea 
PHENIAN Liderul nord-coreean, Kim Jong-il, obi nuie te s  lucreze în timpul 
nop ii i î i treze te colaboratorii pentru a le da sfaturi despre activitatea lor 
profesional , a relatat presa ofi cial , la sfâr itul s pt mânii trecute, trans-
mite Reuters. „Am obiceiul s  stau treaz toat  noaptea", a declarat liderul de 
la Phenian, citat de cotidianul nord-coreean „Rodong Sinmun”, informea-
z  agen ia Yonhap de la Seul. Kim i-ar fi  surprins un colaborator când i-a 
telefonat, în jurul orei 4.00, pentru a-l instrui cum s - i fac  treaba, potrivit 
aceleia i publica ii. Colaboratorul, îngrijorat de starea de s n tate a lui Kim, îl 
roag  s  fac  o pauz , continu  publica ia. Kim îi explic  acestuia c  ora târzie 
nu-l preocup . „La acest moment, munca mea este la punctul maxim", conchi-
de liderul comunist. ||||

Aproximativ un milion de 
turi[ti au sosit la Pamplona, 
\n aceast` perioad`, pentru 
a participa la Fiesta de San 
Fermin. Femeile doresc, \ns`, o 
curs` cu vaci.  
SPANIA - La Pamplona, \n nor-
dul Spaniei, petrecerile, coridele i
cursele de tauri din timpul Fiestei de 
San Fermin continu`, transmite AFP. 
Aceasta este una dintre cele mai cu-
noscute s rb tori din lume, cuprin-
zând curse cu tauri, baluri, concerte 
[i coride. Pentru amatorii de corida, 
San Fermin este un spectacol care are 
ca vedete taurii de la cresc torii pre-
stigioase din Spania. 

Pentru obi nui ii s rb torii i tu-
ri tii cei mai curajo i, momentele 
cele mai tari sunt, în fi ecare zi, „en-
cierro”, alergarea taurilor pe str zile 
Pamplonei, care nu dureaz  mai mult 
de cinci minute. Taurii sunt elibera i
pe un traseu de 825 de metri, marcat 
de balize, de la grajduri la arene. Cu-
rajo ii se str duiesc s  alerge cât mai 
aproape de tauri, cu pre ul c derilor 
i agresiunilor ocazionale din partea 

animalelor. Din 1911, 14 persoane 
i-au pierdut via a în aceast  aventu-

r . Taurii care alearg  în „encierros”, 
diminea a, sunt uci i seara, în timpul 
coridelor care au loc în arenele ora-
ului. Fiesta de San Fermin va lua 

sfâr it pe 14 iulie.  
Mihaela R`ileanu ||||

STUDIU - O substan  existent  în do-
vleac ar putea înlocui par ial sau total 
injec iile cu insulin  de care au nevoie 
zilnic persoanele bolnave de diabet 
de tipul I, conform unui studiu reali-
zat de o echip  de cercet tori chinezi, 
informeaz  telegraph.co.uk. 

Cercet torii de la East China 
Normal University au descoperit o 
substan  existent  în dovleac ce 
promoveaz  regenerarea celulelor 
pan creatice distruse, determinând 

cre  terea nivelului de insulin  din 
sânge. Coordonatorul studiului, pro-
fesorul Tao Xia, crede c  extractul de 
dovleac ar putea fi  benefi c în tratarea 
persoanelor suspecte de diabet sau 
care sufer  deja de aceast  boal .

În func ie de gravitatea bolii, ex-
tractul de dovleac ar putea contribui 
la reducerea injec iilor cu insulin .
Diabetul afecteaz  peste 230 de mi-
lioane de persoane, aproape 6% din 
popula ia globului. ||||

Fiesta de la San Fermin, 
\n plin` desf`[urare

Curse cu vaci, pentru femei
PROPUNERE Femeile din Pamplona vor o versiune a lor pentru cursele cu 
tauri: cursele cu vaci, informeaz  Reuters. De câ iva ani, femeile au voie s
ia parte la aceste curse tradi]ionale cu tauri, dar ele reprezint  o minoritate. 
Campania „Cows want to run" cere organizarea de „encierros", la care s  fie 
permis doar accesul femeilor i la care taurii s  fie înlocui i de vaci.

Coridele [i cursele de tauri de la Pamplona atrag turi[tii amatori de spectacole s#ngeroase

Knut r`m#ne 
singur
BERLIN Ursule ul Knut, devenit vedet
interna ional  dup  ce a fost respins 
de mama sa i crescut de un îngriji-
tor, a fost desp r it de p rintele s u
adoptiv, anun]` Reuters. De ieri s-au 
încheiat [i reprezenta iile date la 
gr dina zoologic` din Berlin, pentru 
c  ursul polar a crescut i trebuie s  se 
integreze în grupul s u, sus ine pur-
t torul de cuvânt al parcului Zoo. Knut 
va r mâne o perioad  singur, pentru 
a nu fi  atacat de ceilal i ur i polari. 
Numele de Knut a fost înregistrat de 
conducerea parcului.  ||||
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2,29 LEI3,12 LEI

ALTE CURSURI |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 lir` sterlin` 4,61 LEI
100 forin]i maghiari 1,27 LEI
1 leu moldovenesc 0,18 LEI

1 franc elve]ian 1,88 LEI
1 dolar canadian 2,19 LEI
1 gram de aur 48,38 LEI
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Curse din Bac`u 
spre Italia
RUTE  Compania aerian` Tarom 
va introduce, de s pt mâna vii-
toare, dou  zboruri de la Bac u, 
c tre Torino i Roma (aeroportul 
Fiumicino). Pentru cele dou` noi 
rute, reprezentan]ii operato-
rului aerian estimeaz` un grad 
de ocupare de circa 70%. De 
asemenea, c`l`torii de pe ruta 
Bucure[ti – Cluj-Napoca au la 
dispozi]ie patru zboruri pe zi, \n 
urma unei supliment`ri. 

F`r` carte verde, 
de la 1 august
DECIZIE  {oferii rom#ni [i bulgari 
nu vor mai avea nevoie de carte 
verde, de la 1 august, pentru a 
c`l`tori \n celelalte state membre 
ale Uniunii Europene, a declarat 
comisarul bulgar al UE, Meglena 
Kuneva, citat` de edi]ia on-line 
a „Evenimentului Zilei”. Ieri, 
Comisia European` a luat aceast` 
decizie de a scuti ma[inile din 
Rom#nia [i Bulgaria de controa-
lele de frontier`.

81 de magazine 
Vodafone
EXTINDERE Re eaua de magazine 
a operatorului de telefonie mobi-
l  Vodafone România s-a dublat 
în ultimele 12 luni, atingând 
81 de unit i. Cele mai recente 
deschideri au avut loc la Manga-
lia, Tecuci [i Olteni a. Vodafone 
România este parte a trustului 
britanic de telecomunica ii mobile 
Vodafone Group. La sf#r[itul lunii 
martie, operatorul român avea 
7,954 milioane de clien i.

Pl`]i on-line 
de 16,5 milioane €
SHOPPING  Valoarea cump r tu-
rilor on-line realizate prin card 
s-a ridicat la 16,5 milioane de 
euro, în primele ase luni ale 
acestui an, la un num r total de 
200.000 de tranzac ii, informeaz` 
Gecad. |n magazinele române ti 
ce au implementat  solu ia 
ePayment s-au pl`tit produse i
servicii în valoare de aproximativ 
14,3 milioane de euro. 
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Debut de vedet` al Dreamlinerului 787
LANSARE - |n jur de 16.000 de oaspe]i 
s-au adunat la fabrica Boeing din 
Everett, duminic` dup`-amiaz`, ora 
Americii, s` admire cel mai nou mo-
del al produc`torului de aeronave 
Boeing, Dreamliner 787. |n conferin]a 
de pres` care a precedat prezentarea 
avionului, fostul jurnalist de televizi-
une Tom Brokaw a comparat aparatul 
de zbor cu o „vedet` rock”. 

Odat` dezv`luit, Dreamliner le-a 
f`cut pe cele aproape 16.000 de per-
soane - clien]i, angaja]i [i ofi ciali ai 

Boeing - s` se ridice pe v#rfuri pentru 
a arunca o prim` privire avionului 
sau pentru a-l fotografi a. Al]i 25.000 
de oameni au surprins momentul pe 
ecranul unui stadion din Seattle. 

Dreamlinerul, prezentat dup` 13 
ani de la ultimul model lansat de Boe-
ing, a fost construit folosind materiale 
plastice hi-tech \n locul aluminiului. 
Mai mult de 50% din structura avio-
nului este realizat` din fi br` de car-
bon, f`c#nd avionul mai u[or [i, astfel, 
s` consume mai pu]in combustibil. ||||

La cump`rat filme - \nainte, 
la \nchiriat - \napoi
Cump`r`torii rom#ni au 
\nceput s` arate un interes 
crescut pentru filmele pe 
DVD, \ns`, c#nd vine vorba 
de \nchiriat, pirateria, dar [i 
grila tot mai bogat` \n filme 
a televiziunilor digitale \i ]in 
departe de ghi[ee pe rom#ni.

ANALIZ~ - Dorin]a rom#nului de 
a avea un fi lm original a f`cut ca 
v#nz`rile de fi lme pe DVD s` urce 
pe val la noi \n ]ar`, juc`torii pie]ei 
l`ud#ndu-se cu afaceri \n cre[tere 
pe acest segment. Nu la fel de 
m#ndri sunt \ns` de \nchirierile de 
astfel de produse. „|n acest an vom 
r`m#ne lideri de pia]` pe segmen-
tul v#nz`rilor on-line de DVD-uri cu 
fi lme, \n condi]iile \n care ponderea 
\nchirierilor din totalul afacerii este 
\n sc`dere”, a declarat, pentru Daily-
Business.ro, M`d`lin Chiril`, direc-
tor de trafi c la Videomax. 

Cererea sc`zut` pentru \nchiri-
eri de fi lme \i face pe unii juc`tori 
ai pie]ei s` ia \n considerare [i 
renun]area la acest serviciu. Chiril` 
sus]ine c` \n aproximativ 2-3 ani ar 
putea s` se dispenseze de \nchirieri , 
deoarece nu vor mai fi  la fel de pro-
fi tabile. 

Nici cei de la Diverta nu sunt prea 
optimi[ti \n privin]a \mprumuturilor 
contracost de DVD-uri, care repre-
zint` aproape 2% din cifra de afaceri 
a retailerului. Reprezentan]ii Diver-

ta explic` sc`derea \nchirierilor prin 
apari]ia softurilor din ce \n ce mai 
performante de piratare [i copiere 
a DVD-urilor. De asemenea, televi-
ziunile digitale precum BoomTV, 
DigiTV sau Dolce, pun [i ele be]e \n 
roate \nchirierilor, prin oferta lor tot 
mai diversifi cat`.  Otilia Cristea ||||

ONT Reloaded?
PROPUNERE O structur` 
similar` a fostului ONT, 
care a fost, p#n` \n 1990,
administratorul na]ional 
al bazei turistice [i care 
de]inea agen]ii de turism, 
hoteluri [i mijloace de 
transport, ar putea fi
\nfi in]at` \n viitorul 
apropiat. Organiza]ia 
Na]ional` pentru Turism 
(ONT) a fost divizat`, dup` 
Revolu]ie, \n mai multe 
companii care, ulterior, ori 
s-au privatizat, ori au dat 
faliment. Ideea unei astfel 
de institu]ii a fost propus` 
Rom#niei de Organiza]ia 
Mondial` a Turismu-
lui (OMT), potrivit Luciei 
Morariu (foto), secretar de 
stat \n Ministerul Comer ului i Turismului, citat` de Mediafax. 
Morariu a ad`ugat c` viitoarea institu]ie ar urma s` aib` mai 
multe atribu ii, printre care s` se ocupe de promovarea extern
a României, de infrastructura turistic i de un program de mar-
keting pentru turism. ||||

La mare, 
la soare, 
la Neptun
VACAN}~ |ncin[i de 
z`pu[eala din ora[e, 
71.000 de turi[ti au dat 
n`val` pe litoral, dintre 

care 4.410 cet`]eni 
str`ini. Pe cei mai 
mul]i dintre ei, bri-
za m`rii i-a purtat 
ieri spre Neptun, 
pentru a se bucura 

de ultima zi de pre]uri 
mai mici. De ast`zi, 
c#nd debuteaz` v#rful 
sezonului, turi[tii vor 
sim]i pe propriul buzu-
nar cre[terea pre]urilor 
la toate serviciile de pe 
malul m`rii. |ncep#nd 
cu 19 august, tarifele 
pe litoral vor \ncepe s` 
scad`. ||||

Ce ruleaz` \n sufragerii
PREFERIN}E Cum se \nt#mpl` peste tot, [i rom#nii „devoreaz`”, \n special, 
blockbusterele americane, cu actori dintre cei mai cunoscu]i [i bugete de 
milioane. Filmele mai „underground” au public specializat [i, implicit, 
redus. La capitolul genuri de fi lme, ofi cialii Diverta subliniaz` trendul din 
acest an de a se c`uta dramele cu tente de thriller. Rom#nii mai gust` 
comediile [i ac]iunile. 

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

2,20%

La 1 iulie, \n capital`, erau \nre-
gistra]i 21.002 de [omeri, dintre care 
aproape 11.500 femei. Astfel, rata 
[omajului aferent` lunii iunie s-a 
plasat la 2,20%, \n Bucure[ti.

Sursa: Mediafax

Rata [omajului 
\n Bucure[ti

Cump`r`torii rom#ni au \nceput s`-[i doreasc` s` aib` \n colec]iile personale DVD-uri originale
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Cisse, cinci ani 
pe „Velodrome”
CONTRACT  Atacantul Djibril Cisse a 
semnat un contract pe cinci sezoane 
cu Olympique Marseille, a anun at, 
ieri, clubul francez, citat de AFP. 
Liverpool \ i d`duse, vineri,  acordul 
pentru transferul fostului juc tor 
la Olympique Marseille. Cisse, 25
de ani, împrumutat în iulie 2006
de clubul englez cu op iune de 
cump rare, nu i-a ascuns niciodat
inten ia de a- i prelungi împrumu-
tul la Olympique Marseille, unde 
remarcabilul fi nal de sezon a f cut 
uitat debutul difi cil. 

Declara]ie de dragoste 
a lui Adrian Mutu

SENTIMENTAL  Atacantul Adrian 
Mutu (foto) a declarat, duminic ,
pentru o televiziune local , c  este 
îndr gostit de ora ul Floren a i de 
suporterii echipei AC Fiorentina, 
informeaz  cotidianul „Il Tirre-
no”. „Sunt îndr gostit de Floren a, 
iubesc acest ora , iar suporterii sunt 
magnifi ci, ne sus in tot timpul. Le 
transmit s fi e lini ti i, deoarece 
Corvino (n.r.  directorul sportiv al 
Fiorentinei, Pantaleo Corvino) va 
aduce juc tori de calitate în aceast
var ”, a spus Mutu. Interna ionalul 
român a afi rmat c  este preg tit 
pentru noul sezon i este încântat 
de rela ia sa cu antrenorul Cesare 
Prandelli.

Chinezii, nepolitico[i
|NGRIJOR~RI  Vicepre edintele 
Comitetului Olimpic Chinez, Zhang 
Faqiang, a declarat c  „mai este 
mult de lucru pân  când locuitorii 
din Beijing vor fi  convin i s  nu 
scuipe în public sau s  î i respecte 
rândul”, în ciuda campaniilor pentru 
îmbun t irea imaginii ora ului în 
vederea JO din 2008. Autorit ile 
din Beijing au anun at, s pt mâna 
trecut , c  vor începe s  înl ture 
cer etorii, persoanele f r  ad post 
i alte „elemente necivilizate” din 

principalele sta ii de metrou din ca-
pital , în cadrul preg tirilor pentru 
Jocurile Olimpice din 2008.

Elimina]i de Brazilia
IMIGRAN}I  Echipa României a ratat, 
duminic , accederea în semifi nalele 
Campionatului Mondial de fotbal al 
Imigra iei i Solidarit ii, „Mundi-
alito”, competi ie ce se desf oar
în Spania. România a fost învins  în 
sferturi, cu scorul de 2-0, de Brazi-
lia. În semifi nale, \n afar` de Brazi-
lia, au mai acces Paraguay, Guinea 
Bissau i Uruguay. „Mircea, portarul 
României, a fost cel mai bun juc tor 
al partidei, de i a primit dou  go-
luri. România p r se te competi ia 
cu capul sus”, a notat „AS”.

CFR Cluj, victorie 
la limit`
AMICAL  Echipa preg`tit` de Ioan And 
one a \nvins, ieri, cu scorul de 4-3
(2-1), forma]ia rus` Lokomotiv Mos-
cova. |n formula de start: St`ncioiu 
– Tony, Cadu, Mure[an, Amoreirinha 
– Dani, Tric`, Didy, Semedo – Fabbi-
ani, Surdu, ardelenii au marcat prin 
Didy (’20, ‘23), Ogbona (‘75) [i Deac 
(‘82). M#ine, CFR va juca \mpotriva 
lui Zaglebie Lubin, adversara Stelei \n 
turul doi preliminar al Ligii Campio-
nilor, meciul urm#nd a fi  transmis \n 
direct de Sport.ro, de la ora 17.00.

Anelka r`m#ne 
la Bolton

MUL}UMIT  Atacantul francez Nicolas 
Anelka (foto) ar urma s  r mân
înc  un sezon la Bolton Wanderers, 
conform site-ului ofi cial al grup rii 
engleze. Numele atacantului a 
fost men ionat în ultimele zile în 
leg tur  cu un transfer la Arsenal, 
unde l-ar fi  putut înlocui pe Thierry 
Henry, dar Nicolas a explicat, ieri, c
a discutat despre aceas  situa ie cu 
antrenorul s u, Sammy Lee. „Sammy 
Lee mi-a explicat planurile sale 
pentru viitorul sezon. Îmi place fi lo-
zofi a sa i sunt ner bd tor s  lucrez 
cu el. Ambi iile sale sunt acelea i ca 
i ale mele”, a spus Anelka.

C#[tig`tor pe p`m#nt natal
TURUL FRAN}EI  Rutierul belgian Gert Steegmans (\n dreapta) a câ tigat, ieri, 
etapa a doua a Turului Fran ei, desf`[urat` \ntre Dunkerque (Anglia) [i Gand 
(Belgia), fi ind urmat de cona]ionalul s`u Tom Boonen (\n st#nga) [i italianul 
Filippo Pozzato. Azi, Turul revine \n Fran]a, etapa a treia fi ind programat` 
\ntre Waregem [i Compiegne (236,5 km).

www.compact.info.ro

Chivu vrea s` r`m#n` \n Italia
VARIANT~ - Telenovela „Unde va evo-
lua Cristian Chivu” continu`. Ieri, epi-
sodul „Vrea doar \n Cizm`”. Scenarist, 
Ioan Becali. Regia, Ioan Becali. |n rol 
principal, acela[i Ioan Becali. Chestio-
nat de „Il Romansista”, fostul impre-
sar a declarat c` funda[ul Romei se 
va prezenta la reunirea Romei [i a dat 
de \n]eles c`, dac` nu se va perfecta 
transferul la Inter, Chivu \[i va onora 
ultimul an de contract cu gruparea 

capitolin`, urm#nd ca \n 2008 s` ple-
ce gratis, oriunde dore[te. 

„Roma este o forma ie care poate 
câ tiga titlul de campioan . Chivu 
poate r`m#ne la Roma, dac` i se face 
o ofert` bun`. Au spus c` dup` Totti, 
Cristian este cel mai important juc -
tor al echipei. 

Oferta pe care ne-au f cut-o nu 
respect  vorbele pe care le-au spus 
i din aceast  cauz  Chivu a r mas

dezam git. Oricum, Cristian vrea s
r mân  în Italia, deoarece noi suntem 
pu in igani, dar ne sim im italieni”. 
|ntre timp, presa spaniol` anun]a c` 
ieri a fost ziua decisiv` pentru o mu-
tare a lui Chivu la Real, iar cea itali-
an`, c` Roma [i Inter se vor a[eza 
ast`zi la masa tratativelor. C`pitanul 
na]ionalei r`m#ne \n vacan]`, cel 
pu]in p#n` c#nd Ioan Becali \i spune 
care este fi nalul telenovelei. ||||

Golead`
COPA AMERICA - Mexic [i Argenti-
na s-au califi cat, ieri, \n semifi nalele 
competi]iei g`zduite de Venezuela, 
ele trec#nd la scor de Paraguay, res-
pectiv de Peru. 

Mexicanii au \nvins cu 6-0 (3-0), 
profi t#nd de eliminarea portarului 
paraguayan, \nc` din minutul 4. 

De cealalt` parte, argentinienii au 
trecut cu 4-0 (0-0) de Peru, Riquelme 
reu[ind dou` goluri. În semifi nalele 
Copei America, vor avea loc meciurile 
Uruguay - Brazilia (\n aceast` noapte, 
la 3.50, \n direct la Sport.ro) i Ar-
gentina - Mexic (miercuri spre joi, ora 
3.50).

Finala mic  a competi iei se va 
desf ura sâmb t , în timp ce marea 
fi nal  se va disputa duminic . ||||

Un „socio” al Barçei 
va antrena Realul

Bernd Schuster, noul tehnician 
al campioanei Spaniei, este 
membru cotizant al rivalei din 
Caytalunya. Germanul revine 
dup` 17 ani la Real Madrid.

SPANIA - F`r` o carte de vizit` 
impresionant` ca antrenor, Bernd 
Schuster a ajuns jup#n la Real 
Madrid, club pentru care a evolu-
at \ntre 1988 [i 1990. Succesor al 
titratului Fabio Capello (mazilit 
dup` cucerirea titlului \n Spania), 
Schuster a fost prezentat ofi cial, 
ieri, de pre[edintele Ramon Calde-
ron [i de pre[edintele de onoare, 
Alfredo di Stefano. „Schuster a fost 
un mare fotbalist, unul dintre cei 
mai buni din istoria acestui club, 
i este un mare antrenor. Avem în-

credere c  va face o echip  care va 
atinge excelen a în joc”, a declarat 
Calderon.

Schuster este cunoscut ca adept 
al „jocului frumos”, dar are leg`turi 
cu Barcelona, el fi ind „socio” 
(membru cotizant al catalanilor). 
Germanul a jucat opt ani la Barça 
(1980-1988), de aici ajung#nd la 
marea rival` din Madrid. 

Instalarea lui Bernd Schuster 
face ca acesta s` fi e al optulea an-
trenor al echipei Real Madrid din 
2003 pân  în prezent, dup  Vicente 
del Bosque, Carlos Queiroz, Jose 
Antonio Camacho, Mariano Garcia 
Remon, Wanderley Luxemburgo, 
Juan Ramon Lopez Caro i Fabio 
Capello. Ciprian Voiculescu ||||

A pl`tit, pentru a activa la Madrid
CLAUZ~  Bern Schuster a semnat cu Real, dup` ce [i-a achitat clauza de 
reziliere a contractului cu Getafe, cifrat` la 480.000 de euro. S`pt`m#na 
trecut`, pre[edintele Realului spusese c` Schuster intr` \n discu]ie doar 
atunci c#nd \[i va \ncheia conturile cu Getafe, d#nd de \n]eles c` madrilenii 
nu-i vor achita clauza. La Getafe, \nlocuitor al germanului a fost numit 
danezul Michael Laudrup.

Este o zi foarte fericit
pentru mine. O mare 

ans . Real Madrid face parte 
din cele mai mari trei sau 

patru echipe din lume. Sunt 
sigur c  totul va merge 

perfect
Bernd Schuster

Schuster, 47 de ani, a semnat pe trei ani cu Real
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Argentinienii ([orturi negre) 
au trecut lejer de peruvieni
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Tevez, la un pas 
de Manchester
IMINENT  Atacantul argentinian 
al echipei West Ham United, 
Carlos Tevez, este „aproape de a 
semna cu Manchester United”, 
a anun at, ieri, Alex Ferguson, 
managerul campioanei Angliei. 
Transferul lui Tevez, 23 de ani, 
este în centrul unui scandal între 
Premier League i Kia Joorabchi-
an, patronul Media Sports Invest-
ments, care de ine drepturile 
sportive ale juc torului. United i
Joorabchian au ajuns la un acord 
în privin a unei transfer de circa 
30 milioane de lire sterline (44
milioane de euro), îns  Premier 
League insist  ca transferul s fi e 
tratat „în mod direct” între West 
Ham i Manchester United. 

Huligani polonezi 
aresta]i \n Lituania
INCIDENTE  Dou zeci i ase de 
huligani polonezi au fost aresta i
în capitala Lituaniei, duminic , în 
ziua meciului dintre Vetra Vilnius 
i Legia Var ovia, din turul doi al 

Cupei UEFA Intertoto, \ntrerupt, 
la scorul de 2-0 pentru gazde, 
din cauza incidentelor între fani. 
Violen ele la meciul de duminic
au izbucnit la pauz , când Vetra 
conducea cu scorul de 2-0. Sute 
de suporteri polonezi au invadat 
terenul, au distrus gardurile 
de protec ie [i tribunele [i au 
aruncat cu diverse obiecte în 
direc ia for elor de ordine. Pentru 
a-i dispersa pe huligani, poli i tii 
au folosit bastoane i gaze la-
crimogene. UEFA a anun at c  va 
ancheta cazul.

Acord 
pentru Malouda

TRANSFER  Grup rile Olympique 
Lyon i Chelsea au ajuns la un 
acord, duminic , pentru transfe-
rul mijloca ului Florent Malouda 
(foto) la clubul londonez, a 
anun at pre edintele campioa-
nei Fran ei, Jean-Michel Aulas. 
Valoarea transferului lui Malouda 
ar fi  de 21 de milioane de euro. 
În vârst  de 27 de ani, Malouda 
s-a transferat la Olympique Lyon 
în iunie 2003, de la Guingamp, 
pentru suma de 4,5 milioane 
de euro. El a marcat 10 goluri în 
sezonul trecut în Ligue 1.

9

PUBLICITATE

Genoa \l vrea pe {tefan Radu
Presa italian` scrie c` nou-
promovata \n Serie A dore[te 
achizi]ionarea funda[ului 
dinamovist. |n Austria, Rednic 
d` declara]ii spumoase [i 
a[teapt` amicalul cu Eintracht 
Frankfurt (azi, ora 19.30, \n 
direct, la Sport.ro).

DINAMO - „Un funda  impun tor, cu 
un fi zic puternic, atent la marcaj i
care are clasa de a ie i cu balonul la 
picior din ap rare i de a crea ac i-
uni importante”. Aceasta este carac-
terizarea f`cut` lui {tefan Radu de 
cotidianul „Il Siecolo XIX”. Italienii 
scriu din nou despre interesul echi-
pei Genoa de a-l avea \n defensiv` pe 
rom#n. „Genoa i-a îndreptat priviri-
le spre Est, acolo unde a pus ochii pe 

tefan Radu, considerat noul Chivu. 
Nimic nou, deoarece se tia c  geno-
vezii îl monitorizeaz  pe dinamovist, 
dar în ultima perioad  italienii au în-
ceput s  preseze”, a scris sursa citat .
Genoa continu  discu iile cu Dinamo 
în secret, deoarece nu dore te s  tre-
zeasc  interesul altor forma ii, cum 
ar fi  AS Roma, Juventus sau Ham-
burg SV.

F`r` botni]`
Entuziast dup` victoria cu 3-0 

\n fa]a echipei Wacker Burghausen, 
Mircea Rednic a vorbit despre se-
zonul trecut, \n care Dinamo a fost 
irezistibil`. 

„Am o echip  de câini adev`ra i,
care când intr  în teren trebuie s
mu te. Anul trecut am mu cat, am 

f cut i ce face un c#ine când vede 
un stâlp sau un copac. Anul acesta, 
\ns`, va fi  mult mai greu pentru c` 
celelalte echipe nu vor mai fi  intere-
sate de ce fac ele, ci de ceea ce facem 
noi”, a spus antrenorul dinamovist, 
care consider` c` venirea lui Stoican 
este benefi c` echipei, deoarece va 
crea concuren]` pentru George Blay. 

Ciprian Voiculescu ||||

Funda[ul dinamovist ar putea s` nu prind` Cr`ciunul \n tricoul „c#inilor”

Au meci cu Eintracht Frankfurt
AMICAL  Potrivit site-ului oficial al FC Dinamo, Rednic a vorbit despre 
evolu ia echipei \n primul amical din cantonamentul austriac, apreciind 
evolu]ia elevilor s`i. „A fost un antrenament foarte bun, dar au fost i
multe gre eli. Nu \mi e u or s  fac primul 11, chiar le-am spus b`ie ilor mei 
c  eu nu am o echip  de cinci stele, ci una de 24 de stele. Fiecare juc tor e 
o stea, iar eu m  bazez pe fiecare dintre ei”, a precizat el. Dinamo va juca 
azi cu Eintracht Frankfurt (ora 19.30, \n direct, la Sport.ro)

Pawel Golanski: 
„Sper s` \nv`] multe de la Hagi”
STEAUA - Echipa preg`tit` de Ghe-
orghe Hagi a plecat, ieri, spre Olan-
da, unde va efectua un cantonament 
de zece zile la Mierlo. Din delega]ie 
a lipsit polonezul Pawel Golanski, 
\ns` nu pentru c` ar fi  refuzat Stea-
ua, ci pentru c` semnarea actelor s-a 
fi nalizat dup` decolarea echipei. Go-
lanski, funda[ de meserie, va juca \n 
Ghencea \n urm`toarele trei sezoane, 
el urm#nd a \ncasa c#te 200.000 de 
euro \n fi ecare an. 

Polonezul a dat, ieri, primele 
declara]ii ca stelist, el apreciind c` 
noua sa echip` se va califi ca f`r` pro-
bleme \n turul trei al Ligii Campioni-
lor: „Hagi este un mare antrenor, sper 
s` m` \nve]e c#t mai multe. Eu vreau 

s` joc \n Liga Campionilor pentru 
c` Steaua este cea mai bun` echip` 
din Rom#nia. Nu o s` avem proble-
me cu Zaglebie, Steaua e mult mai 
puternic`”. 

Milionarul Pulido
Un alt juc`tor dorit \n Ghencea, 

spaniolul Pulido, poate s` \ncaseze, 
drept prim` de instalare, suma de 
un milion de euro, dac` alege echipa 
rom#n`. „Steaua îi ofer  lui Pulido o 
prim  de un milion de euro pentru a 
veni \n România liber de contract, în 
afara celor trei ani de contract”, scrie 
jurnalul spaniol „AS”, care precizeaz
c  Pulido mai are oferte de la Depor-
tivo [i Espanol. C.V. ||||Cu Golanski, Hagi va avea \n Olanda un lot de 24 de juc`tori

Contract prelungit [i salariu m`rit
RAPID - S`pt`m#na trecut`, portarul Dani Coman (foto) amenin]a 
c` p`r`se[te echipa giule[tean` dac` nu i se m`re[te substan]ial 
salariul, clubul neaccept#nd un transfer al s`u \n Spania. Ieri, di-
rectorul sportiv Viorel Moldovan a declarat c` lui Coman i se va 
oferi at#t o majorare de salariu, c#t [i o prelungire a contractului, 
valabil, \n acest moment, p#n` \n 2009. 

„Noi nu putem s  ne compar m cu ceea ce i s-a promis din 
Spania, asta e clar. Dar încerc m pe cât posibil s  îl mul umim
din punct de vedere fi nanciar i nu numai. I-am oferit i prelungi-
rea contractului pe înc  un an sau doi”, a spus Moldovan. Fostul 
atacant rapidist a spus c` nu caut` un alt portar, chiar dac` Edel 
Apoula Bete ar fi  cedat la Paris Saint Germain, iar \n privin]a ma-
rocanului Hadji (Nancy), \nregimentarea sa depinde de preten]iile 
fi nanciare ale africanului.

1.500 de dolari pentru primul titlu
Juc torii care au câ tigat primul titlu din istoria clubului Ra-

pid au fost premia i de conducerea grup rii giule tene, cu ocazia 
împlinirii a 40 de ani de la succesul din 1967, cu câte 1.500 de 
dolari, informeaz  site-ul www.fcrapid.ro. Gestul vine s` comple-
teze festivitatea care a avut loc pe 1 iulie, ocazie cu care Rapid a 
disputat un meci amical cu Petrolul. ||||
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Dustin Ho  man debuteaz  ca regizor
cu un lungmetraj de ac iune

Actorul DUSTIN HOFFMAN va debuta ca regizor cu un fi lm 
de ac iune despre corup ia i tr darea din justi ia ame-
rican , „Personal Injuries", o adaptare a c r ii cu acela i
titlu scris  de Scott Turow, informeaz  allocine.com. 
Dustin Ho  man a avut o încercare e uat  de a trece în 
spatele camerei de fi lmat în urm  cu 30 de ani, cu fi lmul 
„Straight Time" (1978), care în cele din urm  a fost regizat 
de Ulu Grosbard.

Tichetele pentru show-ul lui Tiesto 
au fost puse în vânzare
Biletele pentru concertul pe care DJ-ul olandez TIESTO îl va sus ine pe 1
decembrie, la Sala Polivalent  din Bucure ti, au fost puse în vânzare, având 
pre ul de 33 de lei pân  pe 31 iulie. Biletele cu pre ul de 33 de lei sunt în 
stoc limitat, de 1.000 de buc i. În perioada 1 august-31 octombrie, biletele 
vor putea fi  cump rate cu 44 de lei, iar de pe 1 noiembrie i pân  la sfâr itul 
lunii, vor avea pre ul de 55 de lei. La intrarea la concert, publicul va pl ti 70
de lei pentru un bilet. 

Miki, un nou videoclip
Dup` ce a luat o pauz` muzical`, MIKI e gata s` revin` 
\n centrul aten]iei cu o pies` [i un videoclip noi. Solista 
afi [eaz` un nou look, mai fresh, actual, aceasta fi ind [i 
linia noului album. Noul c#ntec al lui Miki se nume[te 
„Labirintul inimii” [i e compus de Marius Moga. Film`rile 
clipului au avut loc s`pt`m#na trecut`, subiectul principal 
fi ind povestea de dragoste dintre doi copii.

Trupa K1, o nou` formul`
Trupa K1 [i-a „\mbog`]it” componen]a. Dani, Radu [i Mircea c#nt` acum cu 
o trup` de instrumenti[ti, care o include pe Cornelia Tihon, cunoscut` pu-
blicului sub numele de „fata cu naiul”. La doar 19 ani, Cornelia [tie s` c#nte 
la 17 instrumente populare. St`p#ne[te [i iorgafonul, instrument la care se 
spune c` nu [tiu s` c#nte dec#t trei persoane \n toat` lumea. Cornelia va 
putea fi  v`zut` [i \n Rom#nia, cu un recital la Mangalia, la Festivalul Callatis, 
pe 15 iulie, al`turi de trupa K1 [i Felicia Filip. 

Elena de la Mandinga a trecut cu brio Bacul
|n Polonia, \n culisele Festivalului de Salsa de la Wolclaw, 
ELENA de la Mandinga a afl at vestea cea mare: a luat 
bacalaureatul cu media general` 9.15. „Sunt fericit` c` 
am luat Bacul [i c` avem succes cu muzica noastr`. Sunt 
bucuroas` c` media pe care am ob]inut-o la Bac \mi per-
mite s` intru la o facultate de stat, pe locurile f`r` plat`. 
{i asta e o mare satisfac]ie”, spune Elena.

Danny DeVito, premiu pentru întreaga activitate 
Actorul american DANNY DEVITO a primit un Glob de cristal la ceremonia 
de încheiere a festivalului interna ional de fi lm de la Karlovy Vary, ca o 
recunoa tere a contribu iei sale de o via  la cinematografi e, potrivit AFP. 
„Nu încerca i s  m  face i s  plâng", a cerut micu ul actor hollywoodian, 
încercând s - i re in  lacrimile în timp ce publicul îl aplauda în picioare 
pentru realiz rile sale ca actor, produc tor i regizor în peste 100 de fi lme, 
din 1968 pân  în prezent.

www.compact.info.ro Mar]i, 10 iulie 2007

Pre  unic pentru biletele de la concertul trupei 
Black Eyed Peas
Biletele pentru concertul trupei BLACK EYED PEAS, care va avea loc la Bu-
cure ti, pe 15 septembrie, au pre ul unic de 100 de lei. De asemenea, locul 
de desf urare a evenimentului a fost stabilit la Arenele Romane. Tichetele 
pot fi  cump rate on-line, de pe www.bilet.ro. Concertul Black Eyed Peas din 
România face parte dintr-un turneu mondial intitulat „Pepsi Black Blue and 
You" i va fi  deschis cu un recital al trupei Simplu.

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

FILM  Dup` 26 ani de la „Duelul”, 
comisarul Moldovan se \ntoarce \n 
„Supravie]uitorul”, noul lungme-
traj regizat de Sergiu Nicolaescu [i 
produs de MediaPro Pictures. Odat` 
cu revenirea \n ]ar` a echipei care 
a fi lmat de cur#nd la Praga, s-a 
m`rit [i distribu]ia: Ileana Laza-
riuc [i Lucian Viziru interpreteaz` in 
„Supravie]uitorul” un cuplu celebru 
din Bucure[tiul anilor ’40. Dac` \n 
prima s`pt`m#n` \ntreaga echip` s-a 
deplasat la Praga pentru fi lm`ri, \n 
cea de a doua s`pt`m#n`, cartierul 
general s-a mutat la Palatul Snagov, 
iar acum \n centrul Bucure[tiului.  ||||

Cu „Marilyn 
pe divan”
LANSARE Cartea „Marilyn pe divan”, 
a scriitorului Michel Schneider, a fost 
lansat` ofi cial \n Rom#nia. Evenimen-
tul a avut loc, s`pt`m#na trecut`, \n 
clubul Posh din capital`, \n atmosfera 
anilor ’60, marcat` de spiritul Ma-
rilyn Monroe, plin de str`lucire, lux, 
cocktailuri [i mult` seduc]ie. Invita]ii 
au adus \n prim-plan povestea c`r]ii, 
rela]ia dintre un psihanalist care a 
\nc`lcat toate regulile [i o pacient` 
care nu are limit`, dou` personalit`]i 
hollywoodiene: Marilyn Monroe, sex-
simbol al anilor ’60, [i Ralph Green-
son, psihanalistul mai multor staruri 
din cetatea filmului -ultimul terapeut 
al divei blonde.    

Laura Dud`u ||||

Ileana Lazariuc [i Lucian Viziru, \n „Supravie]uitorul”

 Ileana, actorul ceh Petr Falc [i Lucian, \ntr-o scen` din film

Robert Plant a cântat, 
duminic  sear`, la Bucure ti, 
în fi nalul concertelor din 
cadrul „Live Earth”, show-ul 
mondial care s-a desf urat 
aproape simultan în 130 de 

ri, printre care i România. 
Fostul membru al trupei Led 
Zeppelin a dovedit c  poate 
face un show incendiar chiar 
i la 59 de ani. 

PERFORMAN  - Robert Plant i-a
f cut apari ia pe scen  la 21.45, 
dup  concertul trupei Taxi. Acom-
paniat de grupul britanic Strange 
Sensation, Plant a deschis recitalul 
cu piese de pe ultimul album, „Mi-
ghty ReArranger”. Ghea a s-a spart 
în momentul în care britanicii au 
cântat „Black Dog”, cunoscutul hit 
al trupei Led Zeppelin. Solistul nu 
s-a sfi it s  fac i câteva remarci 
politice acide la adresa fostului 
premier britanic Tony Blair. 

Pe parcursul unei ore de show, 
arti tii au c#ntat piese mai recente, 
precum „Freedom Fries”, „The En-
chanter" sau „Takamba”, dar i me-
lodii mai vechi, cum ar fi  „Gallow’s 
Pole”, „Misty Mountain Hop”. Me-
lodia  „Baby I’m gonna leave you” 
a stârnit ropote de aplauze. În fi -
nal, Robert Plant a mul umit celor 
aproximativ 3.000 de persoane din 
public.

Inclus neofi cial pe harta „Live 
Earth”, Bucure tiul a participat la 
acest megashow planetar, dedicat 
atragerii aten iei asupra înc lzirii
globale, prin concertele care s-au 
desf urat, timp de dou  zile la Ro-
mexpo. Printre trupele care i-au
dat concursul pentru salvarea pla-
netei s-au num rat Iris, Direc ia 5, 
Holograf, Voltaj i Phoenix.   

Iulia Roman ||||

 Trei vedete Playboy au pozat \n roluri de Marilyn Monroe

Robert Plant nu exclude posibilitatea unei reveniri în România 

Robert Plant a \ncheiat 
„Live Earth-ul” rom#nesc 
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Rolling Stones, show 
pe plaja din Muntenegru 

Pentru concertul de la Bucure[ti se mai g`sesc bilete de 87 [i 97 de lei

INEDIT - Veteranii de la 
Rolling Stones au sus inut,
ieri, pentru prima dat  în ca-
rier , un concert în sta iunea
balnear  Budva din Muntene-
gru. Spectacolul face parte din 
tur neul  mondial „A Bigger 
Bang”, lansat în august 2005. 
Ineditul concertului a constat 
în faptul c  rockerii au f cut
show pe plaja Jaz, situat  la 

aproximativ patru kilometri 
de Budva. Scena pe care au 
urcat membrii trupei Rolling 
Stones a fost amplasat  para-
lel cu Marea Adriatic .

Aproximativ 500 de oa-
meni au muncit la montarea 
scenei cu dimensiuni impresio-
nante: l ime de 70 de metri 
i \n`l]ime de 30 de metri. 

Legendara trup` va cânta, 

pe 17 iulie, pe stadionul „Lia 
Manoliu” din Bucure ti. În 
deschiderea show-ului va con-
certa trupa Iris. Ultimele bile-
te disponibile sunt cele pentru 
categoriile Gazon B, la  87 de 
lei, i peluz , la 97 de lei. Ti-
chetele se pot cump ra de pe 
site-ul www.ticketpoint.ro i
din magazinele Diverta din 
Bucure ti. ||||
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DISTRAC}IE Hollywood Multiplex Bucure[ti 
le-a oferit iubitorilor de fi lm o ocazie unic`: o 
\nt#lnire cu eroii Disney prefera]i. S`pt`m#na 
trecut`, „sosiile” celebrelor personaje [i-au 
spus povestea \n pa[i de dans pe malul lacului 
Her`str`u, pe str`zile capitalei, \n cinemato-
graf [i \n Mall Vitan. Astfel, fanii l-au cunoscut 
pe Mickey Mouse f`r` frac, pe Pinocchio, care 
nu [tie s` se \ncheie la [ireturi, pe Piglet cel 
„foarte” roz, pe Jack Sparrow, c`pitan de pira]i 
\n cizme de cauciuc, [i, nu \n ultimul r#nd, pe 
Hercule cel pitic. Laura Dud`u ||||

VIZIT  - Catrinel Sandu s-a 
mutat în Florida, al turi de 
so ul ei, Gabriel Trifu, îns
nu inten ioneaz  s  renun e
la cariera de televiziune din 
România, informeaz  cel 
mai recent num r al revistei 
„TV mania” . 

Catrinel s-a întors în ar ,
doar pentru perioada verii, 
pentru a realiza emisiunea 
„FreshMania”, ce va fi  difuza-
t  de Na ional TV. De aceas-
t  dat , blonda va modera o 
emisiune-concurs, destinat
copiilor între 9 i 14 ani, care 
studiaz  muzica. Prezenta-
toarea s-a acomodat destul 

de bine cu via a pe t râmul 
american. „Odat  ajuns  în 
America, am început s  m
ocup de aranjarea casei. Am 
amenajat fi ecare col  al ei 
i, a cum, arat  exact cum 

mi-am dorit. Imediat dup
ce am terminat amenajarea, 
au început s  ne viziteze 
prietenii”, a descris Catrinel 
via a la Miami. 

Prezentatoarea i-a pro-
pus s - i deschid  o coal
de dans în Florida. Pân
când î i va îndeplini visul, 
Catrinel se preg te te intens, 
luând ore de englez .

Iulia Roman ||||

Eroii Disney au defilat prin capital`

S`pt`m#na aceasta, cele cinci personaje
vor ie[i din nou la plimbare 

© GRAPHIC NEWS

 Fenomenul „Harry Potter”
„Harry Potter and the Deathly Hallows”, cel de al aptelea i ultimul volum din seria
„Harry Potter”, va avea lansarea mondial , la miezul nop ii, pe data de 21 iulie. La 
nivel mondial, vânz rile pentru primele ase c`r i s-au ridicat la 395 de milioane de 
exemplare, iar autoarea, J.K. Rowling, a devenit primul autor miliardar în dolari.

Foto: Associated Press
Surse: Bloomsbury, IMDB, Sunday Times Rich List

Rupert Grint (Ron Weasley), Emma Watson, în rolul lui Herminone 
Granger, Daniel Radcliffe, interpretul lui Harry Potter, şi autoarea J.K. Rowling (medalion) 

…Piatra Filosofal`

…Camera Secretelor

…Prizonierul din Azkaban

…Pocalul de Foc

…Ordinul Phoenix

…Prin]ul Semipur

…Deathly Hallows

Harry Potter [i... Anul
public`rii

V#nz`ri
(\n lume)

Buget
pe film

Box-o ce
(\n lume)

1997

1998

1999

2000

2003

2005

2007

107 milioane

60 milioane

55 milioane

55 milioane

55 milioane

65 milioane

125 mil. $

100 mil. $

130 mil. $

150 mil. $

150 mil. $

  969 mil. $

866 mil. $

789 mil. $

892 mil. $

J.K. Rowling a c#[tigat
cu „Harry Potter” 
1,1 miliarde de dolari

Catrinel Sandu, 
între Miami 
i Bucure ti

Vedeta, dezinvolt` la edin a foto din Ci[migiu

FreshMania premiaz
copii melomani 
CONCURS „FreshMania”, emisiunea concurs dedicat
copiilor pasiona i de muzic , se va desf ura pe par-
cursul a nou  edi ii. În fiecare s pt mân  va fi eliminat 
câte un concurent. În final, cei trei copii câ tig tori vor 
primi premii de invidiat: locul 1 – 5.000 de euro, locul 
2 – 3.000 de euro i locul 3 – 2.000 de euro. Rolul lui 
Catrinel va fi acela de a-i încuraja pe micu ii concuren i
s - i dep easc  emo iile.  

Continu  J.K. Rowling seria Potter? 
SPERAN J. K. Rowling  nu exclude posibilitatea de a continua aventurile lui 
Harry Potter. Scriitoarea britanic  a luat în calcul acest aspect, în urma lans rii,
pe internet, a unei peti ii emise pentru salvarea vie ii celebrului vr jitor, infor-
meaz  telegraph.co.uk. Anun ul vine dup  ce scriitoarea a declarat c  volumul 
„Harry Potter and the Deathly Hallows", care va fi lansat pe 21 iulie, 
va fi sfâr itul aventurilor simpaticului vr jitor.   ||||
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Televizoarele LCD, mai accesibile
Pre]urile televizoarelor LCD scad de la lun` la lun`, iar magazinele 
tradi]ionale [i cele on-line se \ntrec \n oferte din ce \n ce mai 
avantajoase. 

PROMO}II - Achizi]ionarea unui te-
levizor cu cristale lichide este mai 
posibil`, ast`zi, dec#t oric#nd. Te-
levizoare LCD cu diagonala de 81 
de cm au ajuns s` coste mai pu]in 
dec#t o consol` de jocuri de ultim` 
genera]ie. Marii produc`tori au 
anun]at \n acest an sc`deri conside-
rabile la LCD-uri, iar clien]ii \ncep 
deja s` pun` mai mult accent pe de-
sign [i pe caracteristicile aparatelor. 
Televizoarele cu cristale lichide sunt 
preferate de majoritatea utilizatori-
lor, datorit` dimensiunilor reduse 
\n ceea ce prive[te l`]imea acestora, 
claritatea deosebit` a imaginii [i, nu 
\n ultimul r#nd, consumului redus 
de energie. 

Pia]a LCD-urilor este una foarte 
disputat`. Compania coreean` Sam-
sung ocup` prima pozi]ie \ntr-un top 
al produc`torilor de televizoare LCD, 

urmat` de Philips [i Sony, conform 
iSuppli. Japonezii de la Sharp, care 
au dominat p#n` anul trecut aceast` 
pia]`, sunt pe pozi]ia a patra, iar pe 
cinci se afl ` o alt` companie core-
ean`, LG. 

Juc`torii importan]i din acest 
sector iau \n considerare [i noua teh-
nologie a ledurilor organice, OLED 
(organic light-emitting diode). Ecra-
nele care sunt construite pe baza 
ledurilor organice consum` cu 40% 
mai pu]in` energie [i pot ajunge 
la dimensiuni mult mai mici dec#t 
LCD-urile. Sony va lansa la sf#r[itul 
acestui an un televizor de mici di-
mensiuni, care va avea ecran de tip 
OLED. Speciali[tii sunt de p`rere c` 
ecranele OLED vor \nlocui, la un mo-
ment dat, LCD-urile, dar acest lucru 
nu se va \nt#mpla prea cur#nd. 

Bogdan Biszok |||| Televizoarele cu cristale lichide nu mai sunt considerate produse de lux

Samsung LE27S71, 68 cm Panasonic Viera TX-26LE60P LG 32LE2R
TIP DISPLAY: LCD
DIAGONAL~: 68 cm
TIMP DE R~SPUNS: 8 ms
HD READY: Da
REZOLU}IE: 1366x768 pixeli
TELETEXT: Da
TIMER: Da
PRE}: 1.890 lei

Mai multe informa]ii: 
www.ecost.ro

TIP DISPLAY: LCD
DIAGONAL~: 66 cm
TIMP DE R~SPUNS: 8 ms
HD READY: Da
REZOLU}IE: 1366x768 pixeli
TELETEXT: Da
TIMER: Da
PRE}: 2.014 lei

Mai multe informa]ii: 
www.shopix.ro

TIP DISPLAY: LCD
DIAGONAL~: 81 cm
TIMP DE R~SPUNS: 8 ms
HD READY: Da
REZOLU}IE: 1366x768 pixeli
TELETEXT: Da 
TIMER: Da
PRE}: 2.024 lei

Mai multe informa]ii: 
www.kumparaturi.ro

C`]elu[ electronic 
cu sistem de operare Linux

ROBOT - Compania japonez` Axi, 
\mpreun` cu cona]ionalii de la Kon-

do, a creat un robo]el sub form` de 
c`]elu[, numit BJ. Acesta va fi  mult 

mai popular dec#t celebrul Aibo 
al celor de la Sony [i va fi  folosit 
pentru cercetare [i concursuri cu 

robo]i. BJ este prev`zut cu un sistem 
de operare Linux, un procesor ARM11 
de 533 de MHz, 64 de MB RAM, un 
senzor CMOS de 350 de mii de pixeli 
[i altul pe infraro[u, cu ajutorul c`ruia 
detecteaz` distan]ele. Robo]elul a 

fost dotat de cei de la Kondo cu ser-
vo-motora[e, care \i dau o libertate de 
mi[care destul de mare. Dimensiunile 
sale sunt 180X350X312 mm [i are o 
mas` de 2,5 kg, cu tot cu baterie, care 
este de tip nichel-hidrogen. BJ va fi
pus \n v#nzare pe \ntreg mapamondul 
\n acela[i timp, din toamna acestui 
an, la un pre] estimativ de 4.870 de 
dolari. ||||

Gama Vaio, disponibil` \n Rom#nia
PARTENERIAT - Compania Flamin-
go International va distribui, din 
aceast` lun`, gama de produse 
Sony Vaio \n ]ara noastr`, prin ma-
gazinele apar]in#nd re]elelor Fla-
mingo Computers, Flanco [i Flanco 
World. 

Primele produse pe care Flamingo 
le va comercializa pe pia a autohton
sunt notebookurile din seria TZ i FZ. 
„Laptopurile Vaio au generat \ntot-
deauna un interes ridicat \n r#ndul 
cump`r`torilor, datorit` fi abilit`]ii [i 
performan]elor. Vaio vine \n re]eaua 
Flamingo International pentru a \nt`ri 
leg`tura noastr` cu Sony, prezent` 
p#n` acum prin colaborarea noastr` 
cu Sony Rom#nia pe zona de produse 
electronice [i foto-video”, a declarat 
Jiri Rizek, CEO Flamingo Internati-
onal. Modelele vor fi  disponibile \n 
magazine, din aceast` lun`, la pre]uri 
cuprinse \ntre 1.500 [i 2.500 de 
euro. ||||

Un nou model din gama 
Chocolate de la LG
CELULAR - KU 580 este numele no-
ului terminal din gama Chocolate, 
lansat de coreenii de la LG pe pia]a 
rom#neasc`. Telefonul este dotat cu 
func]ii speciale [i are un design ino-
vator. LG KU580 este dotat cu un 
MP3 player care suport` sunet 3D 
[i dispune de func]ia de selecta-
re a copertei albumului muzical. 
Astfel, pasiona]ii de muzic` pot 
vedea coperta albumului direct 
pe ecranul telefonului, \n timp 
ce ascult` melodiile albu-
mului.

Memoria intern` este 
de 45 MB, dar aceasta poa-
te fi  extins` prin ata[area 
unui card de memorie de 
tip MicroSD. Printre alte carac-

teris-
tici se 

num`r` 
c a m e r a 

de 2 mega-
pixeli, Ra-
dio FM, Blu-

etooth stereo 
2.0, USB 2.0, 

videotelefonie. 
Bateria rezist` 

la conversa]ii de 
p#n` la cinci ore, iar 

\n modul a[teptare, 
p#n` la 300 de ore. 

Modelul LG KU580 
Chocolate va fi  disponibil 

\n magazine din  aceast` 
lun`. ||||

Aparate de navigare portabile
NOU - Compania Garmin a lansat 
dou  noi sisteme de navigare GPS, cu 
ecran mare de 11 cm. Nüvi 200W i
nüvi 250W  sunt dispozitive portabi-
le [i u or de 
montat în 
ma in . De 
asemenea, 
acestea pot 
fi  transfera-
te conforta-
bil dintr-un 
a u t o m o b i l 
în altul i se 
comport  la 
fel de bine 
când sunt 
purtate în bu-
zunarul de la 
hain  la o plim-
bare în ora . Nüvi 200W 

include cartografi eri detaliate ale Ita-
liei i Greciei, cu op iune de înc rcare 
a Atlasului Digital al României, iar 
nüvi 250W are cartografi ere detaliat

preînc rcat  a între-
gii Europe, 

acoperind 
32 de ri
de-a lun-
gul Eu-
ropei de 
Vest i de 
Est. Pre]ul 
lui nüvi 
200W este 
de 300 de 
euro, iar 
al lui nüvi 
2 5 0 W , 
370 de 
euro. ||||

GADGET |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Mai multe informa]ii
www.gizmodo.com

Laptopurile din gama 
Vaio vor fi \ntr-o 
multitudine de culori
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PUBLICITATE

În 2007, Universitatea din Bucure ti ofer  candida ilor la cele 21 de 
facult i i departamente, un num r de 4.093 de locuri finan ate 
de la bugetul de stat i 7.615 cu tax . Acestea sunt distribuite 
pe facult i i forme de înv mânt (zi, frecven  redus , la 
distan ).

OFERTE - Facultatea de Administra-
ie i Afaceri ofer , la buget, 70 de 

locuri la Administra ie Public i 65, 
la Administrarea Afacerilor, în timp 
ce pentru înv mânt la distan
(tax ) ofer  250 de locuri. Facul-

tatea de Drept are 250 de locuri la 
înv mânt de zi, 250 de locuri la în-
v mânt de zi cu tax i 150 de lo-
curi la înv mânt la distan  (tax ),
aceast  ultim  form  adresându-se 
numai celor licen ia]i, care doresc s
urmeze o a doua facultate.

Specializarea „Tehnologia infor-
ma iei” asigur , timp de 4 ani, pre-

g tire inginereasc  în domeniile: 
„Calculatoare” i „Tehnologia infor-
ma iei”. Prin acorduri cu universi-
t i din Austria, Suedia i Germania, 
studen ii pot benefi cia de stagii de 
practic , cu durata de pân  la un 
an. Pe lâng  cursuri fundamenta-
le i de specialitate, de proiectare 
i programarea calculatoarelor, 

studen ii pot urma discipline care 
le permit ob inerea unor atestate 
recunoscute interna ional pe pia-
a muncii (CISCO, MICROSOFT, 

ECDL).
La toate specializ rile din înv -

mântul universitar de licen  cu 
tax , cuantumul taxei de colarizare 
este de 2.000 de lei.

Concursul de admitere la Univer-

sitatea din Bucure ti se desf oar
în iulie i septembrie, cu înscrieri în 
perioada 12-20 iulie, respectiv 1-6 
septembrie. ||||

Specializ`ri noi
ADMITERE Specializarea „Pedagogia \nv mântului primar i pre colar”, 
o noutate în înv mântul superior românesc, poate fi urmat  la Faculta-
tea de Psihologie i tiin ele Educa iei, atât în Bucure ti, cât i în Buz u, 
Crevedia i Foc ani. La aceast` specializare, Universitatea din Bucure ti, prin 
Departamentul de \nv mânt la distan , pune la dispozi]ie 500 de locuri. 
O alt  noutate este oferit  de Departamentul de tehnologii, care, pentru 
admiterea din iulie, scoate la concurs 80 de locuri cu fi nan are de la buget, 
50 de locuri la zi, cu tax , i 150 de locuri pentru înv mântul la distan .

ON-LINE  Site-urile portal.edu.ro i
edu.ro au înregistrat un num r record 
de vizitatori în ultimele zile, urcând 
pe primul, respectiv al treilea loc, 
în topul celor mai vizitate site-uri, 
conform trafic.ro. În perioada 25
iunie – 1 iulie, site-urile din categoria 
„Educa ie/|nv mânt” au fost acce-
sate de peste un milion de vizitatori 
absolut unici, în c utare de informa ii
privind notele de la examenul de 
bacalaureat. De vineri pân  dumi-
nic , portal.edu.ro a fost vizitat de 
peste 500.000 de persoane interesate 
de notele la bacalaureat, conform 
statisticilor trafi c.ro. Edu.ro, site-ul 
Ministerului Educa iei, Cercet rii i Ti-
neretului a înregistrat în acest interval 
peste 400.000 de vizitatori. ||||

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

80,7%
|nainte de solu ionarea contesta iilor, promova-
bilitatea înregistrat , \n ]ar`, la examenul de 
bacalaureat din acest an este de 80,7%, cu un 
punct procentual mai mare decât \n 2006 (79,56%),
informeaz  Ministerul Educa iei, Cercet rii i
Tineretului. Printre jude ele cu o rat  de pro-
movabilitate ridicat  sunt Suceava (98,32%),
Constan a (96,63%), Hunedoara (95,53%),
Mehedin i (94,84%) i Cara -Severin (94,45%). Cele 
mai sc zute procentaje s-au înregistrat în Ilfov 

(16,71%), Giurgiu (57,10%) i Teleorman (63,59%).
|n total, num rul notelor de 10 a fost de 50,

jude]ul Mehedin]i av#nd cele mai multe - 
15. Dup` rezolvarea contesta]iilor, ast`zi vor 
fi  afi[ate rezultatele  finale.

Sursa: Rompres

Rata de promovabilitate 
la bacalaureat \n 2007

Wikipedia, enciclopedia gratuit` de pe net
RESURSE - La fel de credibile ca i en-
ciclopediile tip rite, îns  mult 
mai folosite, enciclopediile 
virtuale sunt o surs  pe 
cât de la îndemân , pe 
atât de verosimile. 
Wikipedia, cea mai 
cunoscut  dintre 
ele, este un proiect 
cu con inut gene-
rat de utilizatori, 
dezvoltat prin co-
laborarea unui mare 
num r de persoane i
administrat  de funda-
ia nonprofi t Wikimedia. 

Acoper  deja un spectru 

larg de subiecte i are peste un milion 
de articole în limba englez .

Con ine, de asemenea, 
peste 3 milioane de 

articole în toate 
limbile. Prefi xul 
din denumirea 
Wikipedia se re-
fer  la wiki, o 
metod  simpl
i rapid  de a 

edita pagini de 
web, care per-

mite colaborarea 
multor utilizatori. 

În hawaiian , wiki-
wiki înseamn  „iute-

iute”. Varianta în limba român ,
ro.wikipedia.org, are aproape 70.000 
de articole în cele mai diverse dome-
nii, precum art , cultur , fi losofi e, 
literatur , istorie, politic , economie, 
informatic` sau astronomie. Wikipe-
di tii sunt utilizatorii care contribuie 
la dezvoltarea proiectului. La varianta 
în limba român , au contribuit peste 
37.000 de utilizatori. 

Astfel, atunci când un articol nou 
con ine infoma ii r uvoitoare sau ero-
nate, ceilal i utilizatori observ  imedi-
at, „reparând” defi ni ia. Laura Nica ||||

Mai mult pe:
ro.wikipedia.org

Educa ia, pe primul loc \n trafic.ro

Absolven]i de liceu,
boboci la facultate

Mai multe informa]ii pe:
www.unibuc.ro/ro/admitere_2007



CONCERT & 
PARTY
KARAOKE

ONX Club
Splaiul Independen ei nr. 290
Telefon: 311.95.83

The Upstairs Cafe
Str. Berzei nr. 20
Telefon: 314.50.68

PARTY
Atmosfer` Route 66 & Harley Davidson 
The Jack Bar & Rock 
Calea Grivi ei nr. 55
Telefon: 312.80.56

Best coktails for good girls
Stuf Vama Veche
Str. Berzei nr. 25A
Telefon: 316.22.42

Bring The Noise cu Hefe
Fire Club
Str. Gabroveni nr.12
Telefon: 312.70.19 

Chill Out & More cu DJ Bogdan
Club A 
Str. Bl nari 14
Telefon: 313.55.92

Girl’s Exclusive 
Cotton Club
Calea Victoriei nr. 48-50
Telefon: 313.13.13

Happy Hours 
Cesky Club  20.00
Str. Dianei nr. 11
Telefon: 314.14.79

Rock & Roll Night
Studio Bar
Str. Col. Iosif Albu nr. 62B
Telefon: 0724.935.076

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

New Music 4 a new generation cu Dan
Suburbia  21.00
Str. {elari nr. 19
Telefon: 0723.314.164

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

FILME
ACUM SUNT 13

SUA, aventuri, 2006
Regia: Steven Soderbergh
Cu: Brad Pitt, George Clooney, Al Pacino
Hollywood Multiplex  13.45, 16.30, 19.15, 22.00
Movieplex  14.15, 16.45, 19.30, 22.00

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

ARTA VISELOR
Fran]a, fantastic, 2006
Regia: Michel Gondry
Cu: Gael Garcia Bernal, Charlotte 
Gainsbourg
Hollywood Multiplex  16.00, 22.15
Cinema Studio  10.00, 12.00, 14.00, 
 16.00, 18.00, 20.00

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

CALIFORNIA DREAMIN’ 
(NESF^R{IT)

Rom#nia, dram`, 2007
Regia: Cristian Nemescu
Cu: Maria Dinulescu, R`zvan Vasilescu, 
Armand Assante
Hollywood Multiplex  18.00, 21.00
Movieplex  13.15, 17.00
Cinema Scala  11.00, 14.00, 17.00, 20.00

CAPCANA VIITORULUI
SUA, S.F., 2007
Regia: Lee Tamahori
Cu: Nicolas Cage, Julianne Moore, 
Jessica Biel
Hollywood Multiplex  14.45

CEI PATRU FANTASTICI:
ASCENSIUNEA LUI SILVER 
SURFER

SUA, S.F., 2007
Regia: Tim Story
Cu: Jessica Alba, Ioan Gru  udd,
Chris Evans
Hollywood Multiplex  14.00, 18.15, 20.15
Movieplex 13.00, 15.00, 20.00, 22.00

COLONELUL
Fran a-Belgia, dram , 2006
Regia: Laurent Herbiet
Cu: Olivier Gourmet, Robinson Stévenin, 
Cécile De France 
Cinema Elvira Popescu  18.00

CUM MI-AM PETRECUT 
SF^R{ITUL LUMII

Rom#nia, dram`, 2006
Regia: C`t`lin Mitulescu
Cu: Doroteea Petre, Timotei Duma
Cityplex  22.15

DOMNUL BROOKS
SUA, thriller, 2007
Regia: Bruce Evans
Cu: Kevin Costner, Demi Moore,
 William Hurt
Premier`
Hollywood Multiplex  17.00, 19.45, 22.30
Movieplex  16.30, 19.00, 21.30

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

GREU DE UCIS 4
SUA, ac]iune, 2007
Regia: Len Wiseman
Cu: Bruce Willis, Timothy Olyphant, 
Je  rey Wright
Hollywood Multiplex 14.30, 17.15, 20.00, 22.45
Movieplex  14.15, 16.45, 19.15, 21.45
Cinema Corso  13.00, 15.30, 18.00, 20.30

H^RTIA VA FI ALBASTR~
Rom#nia, ac]iune, 2006
Regia: Radu Muntean
Cu: Paul Ipate, Adi C`r`uleanu
Cityplex  16.15

I SE SPUNE ZODIAC
SUA, thriller, 2007
Regia: David Fincher
Cu:  Jake Gyllenhaal, Robert Downey Jr
Hollywood Multiplex  21.30

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

LEG~TURI BOLN~VICIOASE
Rom#nia, dram`, 2006
Regia: Tudor Giurgiu
Cu: Tudor Chiril`, Maria Popista[u, 
Ioana Barbu
Cityplex  20.15

LISTA NEAGR~
SUA, r`zboi, 2006
Regia: Paul Verhoeven
Cu: Carice van Houten, Sebastian Koch
Hollywood Multiplex  17.30, 22.30
Movieplex  13.00, 15.45, 20.45

MASCUL NECRU}~TOR
SUA, dram`, 2006
Regi: Nick Cassavetes
Cu: Bruce Willis, Emile Hirsch, 
Justin Timberlake

Hollywood Multiplex  21.45
Movieplex  13.00, 15.45, 18.30

MOARTEA DOMNULUI 
L~Z~RESCU

Rom#nia, dram`, 2006
Regia: Cristi Puiu
Cu: Lumini]a Gheorghiu, 
Ioan Fiscuteanu
Cityplex  13.30

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

PIRA}II DIN CARAIBE:
LA CAP~TUL LUMII

SUA, ac]iune, 2007
Regia: Gore Verbinski
Cu: Johnny Depp, Orlando Bloom
Hollywood Multiplex  15.30, 18.45, 22.15
Movieplex  15.15, 18.30, 21.45
Cityplex  15.30, 18.45, 22.00

PREMONI}IA
SUA, ac]iune, 2007
Regia: Mennan Yapo
Cu: Sandra Bullock, Julian McMahon
Hollywood Multiplex  13.00, 15.15, 20.30
Movieplex  13.00, 17.00, 19.15, 22.15

RYNA
Rom#nia, dram`, 2005
Regia: Ruxandra Zenide
Cu: Doroteea Petre
Cityplex  18.15

SHREK AL TREILEA
SUA, anima]ie, 2007
Regia: Raman Hui, Chris Miller
Voci: Cameron Diaz, Eddie Murphy
Hollywood Multiplex   13.30, 15.30,
 17.30, 19.30
Movieplex  14.45, 17.15, 19.30, 21.45

SPIDER-MAN 3
SUA, S.F., 2007
Regia: Sam Raimi
Cu: Tobey Maguire, Kirsten Dunst 
Hollywood Multiplex  15.15

TRANSFORMERS – R~ZBOIUL 
LOR |N LUMEA NOASTR~

SUA, S.F., 2007
Regia: Michael Bay
Cu: Michael Clarke Duncan, Jon Voight
Premier`
Hollywood Multiplex 13.45, 16.45, 19.45, 22.45
Movieplex  13.15, 16.15, 19.15, 22.15
Cinema Patria  11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Cityplex  14.15, 17.00, 19.45, 22.30

VACAN}A LUI MR. BEAN
SUA, comedie, 2007
Regia: Steve Bendelack
Cu: Rowan Atkinson, Willem Dafoe
Hollywood Multiplex   13.30
Movieplex  15.00

ZECE SEMNE RELE
SUA, thriller, 2006
Regia: Stephen Hopkins
Cu:  Hilary Swank, David Morrissey
Cinema Festival  15.00, 17.00, 19.30

TEATRU
FLORI, FETE, FILME SAU B IE I

De: Mimi Br nescu
Regia: Radu Popescu
Cu: Mihaela Alexandru, Lorena 
Z br u anu, Tudor Munteanu 
Teatrul Luni de la Green Hours  20.00
Telefon: 314.57.51

HELL
De: Lolita Pille 
Regia: Chris Simion

Cu: Antoaneta Cojocaru, Raluca Oprea, 
Adriana Trandafi r
Terasa La Motoare  21.00
Telefon: 0727.100.856

EVENIMENTE
ATELIER DE SCRIERE CREATIV~

Loesje Creative Text Writing
Club A  17.30
Str. Bl nari 14
Telefon: 313.55.92

VERNISAJ
Pictur`
„Ex nihilo”
De: Dorin Baba
Galeria Senso  18.30
Bd. Unirii nr. 15
Telefon: 201.09.00
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Transformers – R zboiul lor 
în lumea noastr
Atunci, când P mântul devine câmpul de b t lie a dou  rase de 
robo i – Autobo i i Decepticoni – tân rul Sam (Shia LaBeouf) 
este singurul care poate pune cap t acestui r zboi i care poate 
salva omenirea. Nobilii Autobo i caut  pe P mânt sursa vie ii 
– talismanul Allspark - pe care trebuie s  o g seasc  înaintea 
du manilor lor, Decepticonii, condu i de înfi or torul Megatron. La 
realizarea acestui fi lm, inspirat din benzi desenate, au contribuit 
nume mari precum regizorul Michael Bay i produc torii Steven 
Spielberg, Lorenzo di Bonaventura („Lunetistul”), Tom DeSanto 
(seria „X-Men”) i Ian Bryce („Salva i soldatul Ryan”).

PUBLICITATE
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Dezleg`rile Sudoku din edi]ia de ieri

SURS~ PROGRAME TV:
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Piersica magic
Dup  ce ani la rând a în-

v at toate secretele artelor 
mar iale, c lug rul Art Chew 
(Michael Chow Man-Kin, 
foto) este trimis în America, 
în prima sa misiune de ma-
xim  responsabilitate: recu-
perarea unei piersici care a 
fost p strat  înc  din vremu-
rile antice i care poate oferi 
tinere ea ve nic . Râvnitul 
fruct a c zut în mâinile lui 

Helen Hu, patroana unui 
club de noapte, care are de 
gând s -l transforme într-o 
b utur  revitalizant . Helen 
vrea nu numai s  dea lovi-
tura pe pia , dar i s  r -
mân  ve nic tân r . Îns  Art 
va face tot posibilul pentru 
a-i încurca planurile.
SUA, 2003
Regia: Darryl Fong
Cu: Michael Chow Man-Kin, Darryl 
Fong, Colman Domingo

PRO CINEMA 22.00 COMEDIE
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7.00 Jurnalul TVR
7.30 TeleMatinal
10.00 Ne vedem la... TVR!
11.00 Reflector (s) (r)
11.30 Deliciile buc t riei
12.00 Profesioni tii (r)
13.00 Hannah Montana (s, SUA)
13.30 Desene animate: Club Disney
14.00 Jurnalul TVR
15.30 Planeta în jean i
16.00 Krónika
17.00 Isabel, în c utarea iubirii (s, 

Venezuela)
17.50 Patrula de mediu
18.00 Justi ie militar  (s, Germania/SUA)
19.00 Jurnalul TVR
20.20 Dolmen (s, Fran a)
21.20 Linia Verde
21.50 Anatomia lui Grey (s, SUA)
22.45 Jurnalul TVR
23.20 Un film vorbit (dram ,

coproduc ie)
1.10 Justi ie militar  (s, Germania/SUA) 

21.50

TVR 2
11.50 Descoper  românii 12.00 Poirot
(s, Anglia) 13.00 Spellbinder: T râmul
Dragonului (s) (r) 13.30 ABC... de ce? 
14.30 Jobbing 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 Omul între soft i moft (r) 
19.30 Campionatul de comedie 20.00
Celebrit ile timpului t u 20.10 Farmece 
(s, SUA) 21.00 Ora de tiri 22.10 Sânge
nevinovat (s, Italia) 0.00 Colec ionarul 
de suflete (s, Canada) 

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) 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) 0.15 Prizoniera (s, 
Columbia/SUA/Mexic) (r) 

6.00 Anotimpurile sufletului (dram ,
SUA) 8.00 Lumi diferite (s, SUA) 9.00
Canionul blestemat (aventur , SUA/
Canada) 11.00 Fiicele lui McLeod (s, 
Australia) 12.00 Orchestra din Sandy 
Bottom (dram , SUA) 14.00 Amy (s, SUA) 
15.00 Via  de familie (dram , SUA) 
17.00 Fiicele lui McLeod (s, Australia) 
18.00 Amy (s, SUA) 19.00 3 livre (s, 
SUA) 20.00 Doc Martin (s, Anglia) 21.00
Jordan (s, SUA) 23.00 Uciga i t cu i
(thriller, SUA) 1.00 Jordan (s, SUA) 3.00
Lumi diferite (s, SUA) 

9.00 tirile Sport.ro 9.05 „Splendoare
în Iarb ”: Turneul de tenis de la 
Wimbledon – finala feminin  (r) 11.00
tirile Sport.ro 11.05 „Splendoare

în Iarb ”: Turneul de tenis de la 
Wimbledon – finala masculin  (r) 
12.45 Nascar Lenox Industrial Tools 
(r) 14.00 tirile Sport.Ro 14.05 Rugby
Tri Nations: Australia - Africa De Sud 
(r) 16.00 Români în Liga Campionilor 
18.00 tirile Sport.ro 21.30 tirile
Sport.Ro 22.00 Special 23.00 Wrestling
TNA 0.00 tirile Sport.ro 1.00 Sexy
Sport Clips 

13.15 Pr jiturica (s, SUA) 13.45 Road
Runner - cea mai rapid  pas re (s, SUA) 
14.15 Lumea Pro Cinema (r) 14.45 Pro
Motor (r) 15.15 Telefonul de la miezul 
nop ii (s, SUA) (r) 16.15 Entertainment 
News (r) 16.30 Seaquest (s, SUA) 17.30
Doi b rba i i jum tate (s, SUA) (r) 
18.00 Walker, poli ist texan (s, SUA) 
19.00 Terapie intensiv  (s, SUA) 20.00
Entertainment News 20.20 Jura ii 21.30
N scut DJ (s, SUA) 22.00 Piersica magic
(comedie, SUA) 0.00 Pre ul libert ii (s, 
SUA/Canada)

11.30 Summer Hits 14.30 MTV Vaults 
15.00 Summer Hits 16.00 MTV News 
18.00 TRL România 19.00 Summer Hits 
19.30 Best Of... 20.30 Romanian Top 
100 21.30 MTV News (r) 22.00 Chico & 
Guapo 22.30 Celebrity Death Match 
23.00 MTV Live 

9.15 Tân r i nelini tit (s, SUA) (r)
10.00 Om s rac, om bogat (s, România) 

(r)
11.00 Caravana „Dansez pentru tine” (r)
11.45 La Bloc (r)
12.15 Emmerdale - Afaceri de familie 

(s, Anglia)
13.00 tirile PRO TV
13.45 Fantomas contra Scotland Yard 

(comedie, Fran a/Italia)
16.00 Tân r i nelini tit (s, SUA)
17.00 tirile PRO TV 
17.45 Mesaje de dincolo (s, SUA)
18.50 tirile sportive
19.00 tirile PRO TV
20.30 Temperatur  critic  (ac iune, SUA)
22.30 tirile PRO TV 
23.15 CSI: New York - Criminali tii (s, 

SUA/Canada)
0.15 C l torii în necunoscut (s, SUA)
1.10 Omul care aduce cartea (r)
1.15 tirile PRO TV (r)

13.45
5.00 Vivere - A tr i cu pasiune (s, Italia)
6.00 În gura presei
7.00 Infernul (ac iune, Canada/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 Misiunea Casa (r)
14.15 Chipul unui evadat (western, 

SUA); Cu: Fred MacMurray, 
Lin McCarthy, Dorothy Green 

16.00 Observator
17.00 9595 - Te înva  ce s  faci!
19.00 Observator
20.30 Festivalul Callatis 2007
23.45 Callatis - Sentin a de la miezul 

nop ii; Cu: Dan Capatos
i Cristina Cioran

2.00 Concurs interactiv
3.00 9595 - Te înva  ce s  faci! (r)

14.15
6.30 Colierul de smaralde (s, Argentina)
7.30 Ana i cei 7 (s, Spania) (r)
9.00 Cenu reasa (s, Argentina); 

Cu: Florencia Bertotti, Fabio Di 
Tomaso, Benjamín Rojas 

10.15 Str inul (dram`, India)
12.15 Stare de show 
13.30 Nor  pentru mama
15.30 Comando România
16.00 Falcon Beach (s) (r)
17.00 Familia Serrano (s)
18.30 D- tiri. Prezint` Dana R`zboiu
19.15 Nor  pentru mama. Prezint` 

Gabriela Cristea
20.30 Stare de show
22.30 Ga ca
23.30 Bulevard (r)
0.15 Playboy (s)
1.00 Comedy Inc. (s, Canada)
1.30 Str inul (dram`, India) (r)
3.00 Ga ca (r)

19.15
7.30 Dragoste i putere (s, SUA) (r)
8.00 Sport cu Florentina
8.25 The Flavours 3 buc tari (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 Miracole pe teren (dram , SUA)
16.25 Al aptelea cer (s, SUA)
17.25 Tr sni i în NATO (s) (r)
18.00 Focus
19.30 Camera de râs
20.00 Ora ul în fl c ri (ac iune, SUA/

Germania)
22.00 Tr sni i în NATO (s)
22.30 Focus Plus
23.30 Totul despre sex (s, SUA)
0.00 CSI - Crime i investiga ii (s, SUA/

Canada)
1.00 Focus (r)
2.00 Sunset Beach (s, SUA)
3.30 Tr sni i în NATO (s) (r)

14.40
5.20 Pe platourile de filmare (s)
6.00 Harry Potter i Pocalul de Foc 

(fantastic, Anglia/SUA)
8.40 Ro u ca cerul (dram , Italia)
10.25 Cinema, cinema, cinema (s)
10.55 Graffiti Bridge (dram , SUA)
12.30 Ga ca de la IT (s, Anglia)
13.30 Ora Americii (romantic, India)
15.10 Miss Agent Secret (comedie, SUA)
17.00 În jungl  (anima ie, SUA)
18.25 Harry Potter i Pocalul de Foc 

(fantastic, Anglia/SUA)
21.00 Dragoste mare (s, SUA)
22.00 Deadwood (s, SUA)
22.55 Crim  în garnizoan  (poli ist, 

SUA)
0.25 Yasmin (dram , Germania/Anglia)
1.50 C.R.A.Z.Y. (dram , Canada)
3.55 Viziuni întunecate (Germania/

Anglia)

22.55

TVR 1 PRIMAANTENA 1PRO TV KANAL D HBO

Anatomia lui Grey Fantomas contra 
Scotland Yard Chipul unui evadat Nor` pentru mama.

Prezint` Gabriela Cristea Miracole pe teren Crim` \n garnizoan`

MTVACAS~ HALLMARK PRO CINEMASPORT.RO

0647

PUBLICITATE

O specie de erpi cu 
clopo ei extrem de peri-
culo i i de agresivi te-
rorizeaz  locuitorii unui 
nou ansamblu de locuin-
e din or elul San Cata-

lano din California. Pro-
prietarul, Max Farrington 
(Jack Scalia), i asociata 
lui, Mandy, se tem c
proasta faim  le va afec-
ta afacerea. Sup rat c` 

autorit ile nu-l ajut  s
rezolve problema, Max 
este hot rât s  ac ioneze 
pe cont propriu. Singura 
solu ie pentru a stârpi 
erpii este s  le g seasc
i s  le distrug  cuibul, 

lucru aproape imposibil 
de realizat. 
SUA, 1999
Regia: Noel Nosseck
Cu: Harry Hamlin, Shannon 
Sturges (foto), Jack Scalia 

HALLMARK 23.00 THRILLER

Uciga i t cu i

Ac iunea fi lmului începe în anul 2001, pe Insula Horn. 
Lini tea acestui mic atol de la tropice, în sudul Pacifi cului, 
este distrus  pentru totdeauna atunci când o opera iune
tiin ifi c  secret  a armatei iese de sub control. 18 solda i

sunt uci i, iar singurii supravie uitori sunt omul de tiin
i un ofi er, r spunz tori de proiect. Dup  zece ani, într-un 

mic or el din Montana, doi tineri se afl  în locul nepo-
trivit, la momentul nepotrivit. Ace tia se vor trezi dintr-o 
dat  în postura de poten iali salvatori ai lumii. 
SUA, 1999
Regia: Hugh Johnson
Cu: Cuba Gooding Jr, Skeet Ulrich, Peter Firth

PRO TV 20.30 AC}IUNE

Temperatur  critic

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

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

Prin propria voin , pragmatism i ambi ie, 
v  avânta i în activit i noi, dar din p cate 
sus inerea familiei va veni mult mai târziu 
decât spera i. Prietenii v  salveaz  prin 
datele furnizate la cerere.
S – B – N –

BERBEC  21 MARTIE - 20 APRILIE

TAUR  21 APRILIE - 20 MAI

GEMENI  21 MAI - 20 IUNIE

RAC  21 IUNIE - 22 IULIE

LEU  23 IULIE - 22 AUGUST

FECIOAR~  23 AUGUST - 22 SEPTEMBRIE

BALAN}~  23 SEPTEMBRIE - 22 OCTOMBRIE

SCORPION  23 OCTOMBRIE - 21 NOIEMBRIE

S~GET~TOR  22 NOIEMBRIE - 21 DECEMBRIE

CAPRICORN  22 DECEMBRIE - 19 IANUARIE

V~RS~TOR  20 IANUARIE - 18 FEBRUARIE

PE{TI  19 FEBRUARIE - 20 MARTIE

V  lua i inima în din i i încerca i s
rezolva i confl ictele dintre amici prin mij-
loace legale i diplomatice totodat . Ave i
nevoie în mod sigur de ajutorul unei native 
din Capricorn, mai înc p ânate decât dv.
S –  B – N –

Dac  ave i de rezolvat probleme de natur
juridic , este bine s  le amâna i. Primi i
cadouri, pe care este posibil s  le pierde i
din cauza oboselii. Sunte]i predispu i la 
excese (programate oarecum).
S – B – N –

Vi se repro eaz  faptul c  face i multe 
combina ii tactice (unii v  acuz  chiar de 
intrigi). Sunte i foarte apreciat de c tre efi i 
direc i, iar ceilal i devin invidio i. Exist
persoane care v  vâneaz  toate gre elile.
S – B – N –

Ave i impresia c  a i adus armonia în fa-
milie, dar ve i descoperi cu totul altceva. 
Cel pu in pute i s  r sufl a i lini tit: v-a i
f cut din plin „datoria” fa  de partenerul 
de cuplu i de familie. Vise anulate!
S – B – N –

Ar fi  de preferat s  impune i restric ii 
fi nanciare acelor rude care în ultima 
perioad  n-au f cut decât s  cheltuiasc .
Intransigen a fa  de familie va deveni 
absolut necesar .
S – B – N –

În locul actelor de care ave i nevoie, ve i
primi noi promisiuni i multe amân ri. Cei 
dragi se afl i ei printre cei care profi t  de 
r bdarea i d rnicia dv. Solicit rile cele mai 
mari, de la amiaz , pân  noaptea târziu.
S – B – N – 

Diminea , se dovede te c  nu a i f cut 
calcule corecte sau c  a i încercat din pur
naivitate s  p c li i pe cineva. La rândul 
dv., sunte i în pericol de a fi  în elat sau de 
a primi toat  ziua informa ii false. 
S –  B – N – 

Sunte i solicitat s  ajuta i mai multe per-
soane, f r  a fi  pl tit, i prefera i s  le 
refuza i pe toate, deoarece ave i i a a un 
program extrem de înc rcat. Sunt posibile 
vizite ofi ciale.
S – B –  N –

Foarte nervos i irascibil, v  agita i pentru 
toate nimicurile întreaga zi, pentru c  vre i
s  da i impresia tuturor c  sunte i foarte 
activ. V  modifi ca i chiar i programul de 
lucru, dar ve i renun a din comoditate.
S – B – N –

Nu da i o „lovitur ” sentimental , ci v
angrena i în activit i de proiectare, de 
planifi care pe termen lung etc. Apela i cu 
mult  în elepciune i la ajutorul unei per-
soane mai pricepute decât dv.!
S –  B – N – 

Prefera i s  rupe i rela iile cu persoanele 
care v-au ajutat pân  acum, decât s  le 
r spl ti i. Sunte i stresat, pentru c  trece i
printr-o perioad  înc rcat  at#t pe plan 
sentimental, c#t i fi nanciar.
S –  B –  N – 

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

Rubric` realizat` 
de Tina Rizea

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

22 88 44
55 99 22

33 88 99
77 33 11

33 99
99 55 77
33 55 66

22 11 55
44 66 77

33 44 88
44 11 77

77 99
11 99 88

77 44 66 22
77 99 11

55 22
22 11 44
77 99 33

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.

REBUS |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

COROLAR

ORIZONTAL: 1) Cu pante abrupte. 2) 
Dat  la repezeal  – P duri ecuatoriale. 
3) Copil mic – Cântec liric. 4) Atmo-
sfer  – Ratare. 5) Inscrip ii pe pere i. 
6) În stoc! – A avea grij  de cineva. 
7) Oftat – Cer! 8) Îmbinarea pieselor 
- Fire de urzeal . 9) Campioni 
– Bât . 10) Se spune c  – Copii de 
â .

VERTICAL: 1) Cercetat prin atingere 
– Floarea ro ie din lan. 2) Distan ate
– Ciol no i. 3) Apus – Singular. 
4) Nobil polonez – Sens. 5) A a
i a a (fam.). 6) Bis! – Foarte slab. 
7) Trimite vorbele pe fir – În voal! 
8) Ilegal – Od . 9) Ou  de piatr  – 
B taia ceasului (2 cuv.). 10) Locuri de 
desf urare a activit ii pentru firme - 
Monarhi.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
INTEGRAM~ ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Regizorul 
american 

din imagine 
(Sidney)

Lacom

Oaspete

Colofoniu

C`pi]e

A respira
C#ntec 
popular 

portughez

Ma[ini 
mici

Utilat

Imperativ
Proeminen-

]` mic` a
 unui obiect

N`r`va[

Schimbare 
de domiciliu

Fript
Nu are 
o bun` 

memorie

Similar` 
cu alta

Plimb`re]

Punct 
colorat 

pe o 
]es`tur`

A br`zda 
cu plugul

|n lun`!

Discurs 
emfatic

Neglijent`

Clic`

Vorb` la 
telefon

Capete de 
bucium!

Flac`r`

BANCURI ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Domnule doctor, sunt bolnav!
- Dar, ce te sup`r`?
- Cred c` am un sindrom de reac]ii inverse!
- Reac]ii inverse? De 25 de ani profesez, dar 
nu am auzit de un astfel de sindrom. Cum se 
manifest`?
- P`i, s` vede]i, domnule doctor, la serviciu, 
[eful m` tot bate la cap [i pe mine m` doare 
\n cot. 

Un cet`]ean vine la birou cu un ochi v#n`t. 
Colegii \l \ntreab`:
- Ce ]i s-a \nt#mplat?
- Am s`rutat o mireas`.
- Dar, cum poate fi  un so] at#t de gelos, c` 
doar se obi[nuie[te s` s`ru]i mireasa!
- Da, dar eu am s`rutat-o la dou` luni dup` 
nunt`!

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!


