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Terapie antistres!
La Madrid, oamenii \[i pot desc`rca nervii \ntr-o camer` de hotel

ULTIMA OR~ ... 22:10 ... J. K. Rowling, la premiera european` a filmului „Harry Potter [i Ordinul Phoenix“...

Telenovela 
Chivu, 
episodul 
Real
Clubul madrilen 
a anun]at c` e 
dispus s` ofere 
18 milioane de 
euro pentru Chivu, 
plus 5 milioane 
salariul juc`torului
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SPORT

Gates, dep`[it \n 
topul boga]ilor?
Cu 68 de miliarde $, Carlos Slim 
ar fi  cel mai \n st`rit p`m#ntean, 
anun]` presa mexican` Pag. 6

PUBLICITATE

Dac` dori]i 
s` revede]i...
La Muzeul Na]ional de Istorie s-a
deschis expozi]ia „Comunismul 
\n Rom#nia 1945-1990” Pag. 3

PEOPLE

Dou` milioane 
de euro pentru 
Rolling Stones

At#t se estimeaz` c` 
va \ncasa celebra 

trup` britanic` pentru 
concertul de pe 17 iulie 

de la Bucure[ti
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34°  cer senin

r`s`rit

5:43 21:31
apus

Vineri: 29°

Ast`zi: 

Minimum 20° / Maximum 34°

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

cer senin
S#mb`t`: 31°

cer senin
Joi: 27°

cer par]ial 
acoperit
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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`!

Ora ul Fantomelor Text [i foto: Andy Loghin

S-a deschis 
pasajul Unirii
TRAFIC  Prim ria Capitalei a 
anun at, ieri, reluarea circula-
iei rutiere prin Pasajul Unirii. 

Apa Nova a fi nalizat lucr rile 
la canalul colector din zona 
Mavrogheni - I. C. Br tianu. 
Circula ia prin Pasajul Unirii a 
fost închis , sâmb t , deoarece 
compania Apa Nova a trebuit 
s  fac` o serie de lucr ri pentru 
înlocuirea tronsonului de cana-
lizare din zon , întrucât acesta 
prezenta risc de pr bu ire. 
Unul dintre directorii Apa Nova, 
Epsic  Chiru, a declarat ieri 
c` lucr`rile s-au \ncheiat mai 
repede cu cinci zile.

Concurs de vacan]`
COPII  Biblioteca „Ion Crean-
g ” va organiza, în perioa-
da vacan ei, un concurs de 
lectur  cu premii. Concuren ii 
vor primi o list  cu fragmente 
pe care trebuie s  le identifi ce 
dup  spusele i întâmpl rile 
unor personaje. Competi ia 
se adreseaz  elevilor claselor 
I-VIII care vor fi  selecta i pentru 
participarea la un atelier de 
crea ie condus de ilustratoa-
rea de carte, grafi ciana Valeria 
Voicu. Concursul de eseuri î i
propune s  abordeze impactul 
vizualului în cotidian. Înscrie rea 
se face la sediul bibliotecii, din 
str. Christian Tell nr. 10.

Se opre[te apa
UTLITAR  Apa Nova \ntrerupe 
m#ine, \ntre orele 8.00 [i 14.00,
furnizarea apei potabile pentru 
efectuarea unor lucr`ri de ex-
tindere la re]ele, la consuma-
torii din perimetrul str`zilor:  
Cpt. Ilina, Slt. Popa, Pecineaga 
[i Calea Rahovei. |ntre orele 
8.00 [i 20.00, apa va fi  oprit` \n 
perimetrul str`zilor: Pecinea-
ga, Aleea Oltina [i Vicina. Cei 
care sunt afecta]i de aceste 
interven]ii vor avea asigurat` 
alimentarea alternativ` cu apa 
potabil` din cisternele Apa 
Nova.

Vene ia de 
odinioar , la muzeu
PROGRAME  În luna iulie, 
Muzeul Na ional de Art` al 
României propune publicului 
dou  programe culturale ce 
vor fi  g zduite de Galeria de 
Art  European , redeschis  de 
curând. „Un ceas pentru art ”, 
pe 7 iulie, de la ora 11.00, i
„Rendez-vous cultural”, pe 
13 iulie, de la ora 17.00, vor 
aduce în prim-plan spectacolul 
Vene iei de odinioar . Este i o 
ocazie pentru a admira tablouri 
expuse dup  o îndelungat
absen , precum cele pictate 
de Tintoretto i Licinio sau cel 
provenit din atelierul lui Bellini. 
Participarea se face pe baza 
program rii la tel. 314.81.19.

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

Biblioteca Na ional  se 
Ministerul Culturii i Cultelor va construi, în zona noului 
sediu al Bibliotecii Na ionale a României (BNR), din 
Bulevardul Unirii, dou  cl diri - o sal  de concerte i
un muzeu de art  contemporan . Investi]ia \n „mallul 
cultural“ se va ridica la 100 de milioane de euro.

ART~ - |n toamna acestui an, 
Ministerul Culturii i Cultelor 
va \ncepe lucr`rile la sediul Bi-
bliotecii Na ionale a României. 
Ministrul Adrian Iorgulescu a 
precizat c` BNR va fi  dat  la che-
ie în 33 de luni, din momentul 
începerii lucr rilor. Suma total
ce va fi  cheltuit` pentru fi naliza-
rea obiectivului este de 100 de 
milioane euro. O parte din bani, 
80 de milioane de euro, vine 
din împrumutul de la Banca de 
Dezvoltare a Consiliului Euro-
pei, iar restul, 20 de milioane, 
reprezint  o suplimentare de la 
buget. Cu ace[ti bani va fi fi na-
lizat` aula din spatele cl dirii,
preluat  de Ministerul Culturii 
i Cultelor de la Ministerul Edu-

ca iei, i va fi  asamblat` aula cu 
corpul principal.

„Avem un nou proiect al aces-
tui obiectiv”, a spus Iorgulescu, 
care a precizat c` a fost necesa-
r  o reproiectare pentru a avea 
un „obiectiv de secolul XXI”. 
Cl`direa este format  din dou
corpuri, spa iul destinat biblio-
tecii, realizat deja în propor ie
de 40%, care cuprinde s li de 

lectur , birouri, spa ii tehnice, 
i un centru cultural cu s li de 

conferin e, s li multimedia [i ca-
fenele. Simbolurile socialiste ale 
cl`dirii vor fi  acoperite de sticl` 
[i verdea]`. „Cl direa veche va fi
coprezent  în planul doi al noii 
cl diri”, a spus Bogdan Trâmba-
ciu, directorul general al Institu-
tului Carpat Proiect. Iorgulescu 
a precizat, \ns`, c` varianta cu 
sticl` nu este defi nitiv i nu este 
„b tut  în cuie”.

Sal` de concerte [i muzeu 
de art` contemporan`

Pe terenul viran din spatele 
bibliotecii, ministerul va ridica o 
sal  de concerte cu 1.300 - 1.500 
de locuri i un muzeu de art
contemporan . „Am bani pentru 
aceste dou  obiective. Au fost 
f`cute demersurile, pentru c
dorim s  d m spa iului generos 
de aici o destina ie cultural . Am 
întreprins i primele m suri de 
natur  administrativ ”, a spus 
Iorgulescu. Biblioteca este o in-
stitu ie de cultur  subordonat
Ministerului Culturii [i Cultelor.

Alexandra Du]ulescu ||||

Trenuri de suburbii, 
din Gara de Nord
SOLU IE - Pentru c  traver-
sarea Bucure tiului de la un 
cap t la altul a devenit un co -
mar, ministrul transporturilor, 
Ludovit Orban, s-a gândit s
adopte modelul marilor ora-
e europene Viena, Berlin sau 

Munchen.
Astfel, \n maximum trei ani, 

el vrea s  înfi in eze trenurile de 
suburbii, care ar urma s  circule 
în jurul ora ului, pe calea ferat
de centur . În timp ce oseaua de 
centur  este supraaglomerat , pe 

calea ferat , afl at  la doar câ iva
metri, circul  doar trenurile de 
marf . Orban vrea ca, din Gara 
de Nord, s fi e înfi in ate dou
trenuri de c l tori: unul care s
ocoleasc  ora ul pe la sud, iar al-
tul pe la nord. 

Proiectul ministrului trebu-
ie îns  coordonat cu re eaua de 
transport urban din Bucure ti, în 
special cu metroul, care, în unele 
zone, are sta ii la doar un kilo-
metru de linia de centur .

Dana Lascu ||||

Problema Parcului Bordei încinge spiritele

SEMN TURI - Primarul sectoru-
lui 1, Andrei Chiliman, a reu it
s  adune, în doar dou  zile de 
la lansarea campaniei „Salva i
Parcul Bordei”, peste 30.000 de 
semn turi.

Pentru a sus ine campania 
\nceput` de Prim ria sectorului 
1, peste 100 de bucure teni s-au 
adunat, ieri, în fa a Prim riei
Municipiului Bucure ti. Al turi

de ei, au luat parte la miting oa-
meni politici i reprezentan i ai 
administra iei publice locale. Ac-
iunea prim riei de sector a fost 

declan at  la scurt timp dup
o decizie a Cur ii de Apel Bucu-
re ti, care oblig  Consiliul Gene-
ral s -l desp gubeasc  cu peste 
17 milioane de euro pe omul de 
afaceri Costic  Costanda, dar i
s -i avizeze proiectul imobiliar 

din Parcul Bordei. Peti ia poate 
fi  semnat i on-line, pe site-ul 
www.primariasector1.ro.

Vanghelie, dat afar
din biroul lui Videanu

La miting a participat i edilul 
sectorului 5, Marian Vanghelie. 
Împreun  cu deputatul Aura Vasi-
le, avocatul Paula Iacob i senato-
rul Marius Marinescu, Vanghelie 
a intrat în biroul lui Adriean Vi-
deanu i i-a solicitat s  „ia atitu-
dine fa  de distrugerea zonelor 
verzi” i s  autorizeze un miting 
pentru salvarea Parcului Bordei. 
Dup  câteva minute de discu]ii, 
Vanghelie a fost „poftit afar ” din 
birou de Videanu, în urma unei 
discu ii în contradictoriu privind 
Parcul Bordei. Vizibil enervat, 
Vanghelie l-a numit pe primarul 
capitalei „un m gar, un ho i un 
nemernic”. Dup  incident, Vi-
deanu a declarat: „Cu un om f r
educa ie este foarte greu s  por i
un dialog civilizat”. 

Dana Lascu ||||

Restric ii pe oseaua 
Kisele  , de ziua SUA
FESTIVIT I Traficul rutier va fi 
perturbat, ast zi, între orele 
17.00 i 21.00, pe oseaua Kise-
le  , între Arcul de Triumf i str. 
Arhitect Ion Mincu, din cauza 
manifest rilor prilejuite de 
Ziua Na ional  a Statelor Unite 
ale Americii. Rutele ocolitoare 
sunt: Arcul de Triumf – Bd. 
Mare al Constantin Prezan 
– Pia a. Charles de Gaulle 
– Bd. Aviatorilor sau Arcul 
de Triumf – str. Alexandru 
Constantinescu – Bd. M r ti 
– str. Clucerului – Bd. Ion 
Mihalache. ||||
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Cl`direa Bibliotecii Na]ionale va 
fi \mbr`cat` \n sticl` [i ornat` 
cu verdea]`



 
 

PRIM~RII |||||||||||||||||||||||
Lucr ri la zi  

SECTORUL 3  Prim`ria conti-
nu` procesul de modernizare 
a sistemului rutier pe 22 de 
str zi. Cei care vor s` afl e 
dac` locuiesc pe o strad` 
unde vor avea loc lucr`ri de 
refacere a carosabilului sau a 
sistemului rutier pot suna la 
direc ia gopod rie local , la 
num`rul de telefon 340.40.11,
sau la direc ia investi ii-achi-
zi ii, la num`rul de telefon 
318.03.23 / 29.

Inspec]ii \n pie]e 

SECTORUL 4  Inspectorii di-
rec iei de control a prim riei 
au dat amenzi contraven-
ionale în valoare de 10.200

de lei pentru comercializarea 
produselor alimentare în 
condi ii necorespunz toare, 
f r  personal califi cat sau 
f r  acte de provenien .
Controalele s-au realizat în 
zonele adiacente Pie ei Su-
dului i Pie ei Progresul. Vor 
fi  verifi cate [i Pie ele Berceni 
Str duin ei, Berceni Olteni a, 
precum i zonele din jurul 
acestora. 

Consultan]` 
juridic` pentru 
defavoriza]i
SECTORUL 6  Serviciul auto-
ritate tutelar` a realizat, \n 
ultima lun`, 160 de anchete 
sociale. Dintre acestea, 73
anchete au fost \ntocmite 
la solicitarea instan]elor 
de judecat`, \n vederea 
\ncredin]`rii minorilor la 
desfacerea c`s`toriilor, 
re\ncredin]`rii minorilor [i 
stabilirii domiciliului mino-
rilor c#nd p`rin]ii nu sunt 
c`s`tori]i. O anchet` social` a 
vizat adop]ia unui minor. 
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ADMITERE 2007
SPECIALIZ RI:

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

Durata studiilor este de 3 ani.

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

Durata studiilor este de 3 semestre.

AVANTAJE:
Po i câ tiga burse de studii în str in tate
Stagii de practic  în b nci, mediu de afaceri i în administra ia de stat

|NSCRIE-TE ACUM ON-LINE {I PARTICIPI LA TOMBOLA !

Str. Giuseppe Garibaldi, nr. 2a, sector 2; tel.: 230.57.38; 230.57.26; 231.74.18 (fax)
Email: rector@univath.ro; secretariat@univath.ro; http://www.univath.ro

PUBLICITATE

Integreaz -te în Europa prin
UNIVERSITATEA „ATHENAEUM”

Acreditat  prin legea nr.135/2005

transform` \n mall cultural

Avem în elegeri cu câteva institu ii, am discutat 
i cu Prim ria General  a Municipiului Bucure ti, 

pentru c  dorim s  d m spa iului din perimetrul 
Bibliotecii Na ionale o destina ie cultural . Vrem 
s  construim în acest perimetru, care apar ine 

Ministerului Culturii, alte dou  obiective capitale 
pentru Bucure ti. Este vorba de o sal  modern

de concerte, amplasat  în spatele BNR, i un muzeu 
de art  contemporan . Bucure tiul are nevoie de 
un muzeu nou, suntem în discu ii i cu cei de la 
Muzeul Guggenheim, vom vedea dac  vom 

colabora sau nu cu ei
Adrian Iorgulescu, ministrul culturii

coal  de var
TINERI Pentru studen ii care 
vor ca primii pa i în carier
s  fie de succes, HR Club i
Asebuss Exec Edu organizeaz ,
pân  pe 14 iulie, o coala de 
var  intitulat  „HR Club Next 
Generation”. În cadrul primei 
edi ii, lectori, manageri de 
resurse umane i practicieni 
din mari companii române ti 
sau multina ionale, consul-
tan i i profesori Asebuss î i
unesc for ele pentru a sprijini 
formarea de aptitudini i bune 
practici în rândul studen ilor 
i masteranzilor înscri i la cur-

suri. Timp de dou  s pt mâni, 
cursan ii vor lua parte la work-
shopuri interactive, bazate pe 
modele reale, aplica ii i lucru 
în echipe. Vor fi selecta i cei 
mai buni 20 de cursan]i, care 
vor primi burse de studiu.      ||||

NOSTALGIE - Expozi]ia „Comu-
nismul \n Rom#nia 1945-1989”, 
a fost lansat`, ieri, \n prezen]a 
ministrului culturii, Adrian Ior-
gulescu, la Muzeul Na]ional de 
Istorie a Rom#niei. 

Vernisajul \[i propune s` pre-
zinte obiecte reprezentative pen-
tru sovietizarea Rom#niei, parti-
dul-stat [i aspecte defi nitorii ale 
regimului comunist. Vizitatorii 
vor putea vedea, pân  în sep-
tembrie, o expozi ie cu obiecte i
imagini ce recompun atmosfera 
anilor de comunism. În centrul 
expozi iei este ilustrat c minul
familial: un televizor alb-negru 
„Temp”, lampa de gaz pe o m -
su , câteva manuale i un de -
tept tor vechi. Unele obiecte [i 
imagini expuse au fost donate de 
persoane fi zice.   ||||

Workshop de Psihologia cuplului 
TERAPIE - Cuplurile cu probleme 
pot apela la sfatul unui specialist. 
Duminic`, de la ora 10.00 p#n` 
la ora 18.00, psihologul Aniela 
Sircu v` poate \nv`]a s` iubi]i. 
Psihologul este specializat \n te-
rapia de cuplu [i este masterand 
\n Sexologie la Universitatea 
de Medicin` [i Farmacie „Iuliu 
Ha]ieganu” din Cluj. Aniela Sir-
cu lucreaz` ca psiholog [i \ntr-o 
clinic` din Bucure[ti [i conduce 
grupuri de dezvoltare personal` 
pentru femei, Sec]iunea de rela]ii 
de cuplu [i educa]ie sexual`.

Cei care vor s` se \nscrie la 
cursurile psihologului Aniela Sir-
cu trebuie s` sune la num`rul de 
telefon 0724.388.445. Discu]iile 
vor avea loc \n sala de conferin]e 
din Mandala Club, str. Alexan-
dru Paleologu nr. 20. Specia-

listul va discuta despre cum s` 
oferi [i s` prime[ti iubirea, cum 
s` dep`[e[ti momentele difi ci-
le \n rela]ia de cuplu, cum s` 
abordezi via]a intim` [i cum s` 

cultivi creativitatea \n intimi-
tate. Taxa de curs este de 250 
de lei [i include materialele de 
curs, pauzele de cafea [i masa de 
pr#nz. A.D. ||||

Expozi]ie despre comunism
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28 iunie – 4 iulie 2007, www.trafic.ro
 Pozi ie  Site Cre[tere vizitatori 

1. www.telyou.ro  6.880
2. www.mobilissimo.ro 2.978
3. www.ad-astra.ro/ 1.224
4. www.telepedia.ro 615
5. www.gsm-cdma.myforum.ro 416
6. www.ringtones.ro 314
7. www.devicepedia.ro 263
8. www.fratia.ro 258
9. www.internetmanager.ro 232
10. www.abnet.ro 214

 Clasament realizat de

 
 

PE SCURT ||||||||||||||||||||||
Marcu Nicu, 
pre edintele 
Consiliului ANI
ALEGERE Marcu Nicu, re-
prezentantul Ministerului 
Economiei în Consiliul Agen-
iei Na ionale de Integritate 

(ANI), a fost desemnat, 
ieri, pre edinte al consiliu-
lui. Consiliul va organiza 
concursul pentru pre edin-
ia Agen iei Na ionale de 

Integritate, printre atribu iile 
consiliului num rându-se i
constatarea suspend rii din 
func ia pre edintelui sau vice-
pre edintelui ANI. 

7 kilograme de 
fi]uici, confiscate
GALA}I Peste 7 kilograme de 
fi uici au fost predate, de 
bun voie, de candida ii de 
la un centru de examinare 
din municipiul Tecuci, în 
timpul probei scrise de limba 
român  de la sfâr itul s p-
t mânii trecute, a declarat, 
ieri, Mitic  Dud u, inspector 
general adjunct la Inspecto-
ratul colar Jude ean Gala i.

Marko Bela 
a demisionat 

DECIZIE Ministrul de stat 
Marko Bela (foto) i-a de-
pus, ieri, demisia premi-
erului T riceanu, anun]` 
Mediafax. Bela a renun]at la 
func]ia de vicepremier pen-
tru a se dedica, \n exclusi-
vitate, celei de pre edinte al 
UDMR. Marko Bela a declarat 
c` „demisia nu se datoreaz` 
unei insatisfac]ii privind 
activitatea mea \n Guvern 
[i nu este un avertisment 
sau un vot de blam. UDMR 
r`m#ne la guvernare’’.

Centrala 
de la Cernavod` 
ar putea fi oprit`
SECET~ Sistemul energetic 
va func]iona la parametrii 
normali \n aceast` lun`, 
\ns` o sc`dere a debitului 
Dun`rii, dup` data de 15
august, ar putea determina 
\nchiderea centralei de la 
Cernavod`, deoarece nu va fi
sufi cient` ap` pentru r`cirea 
reactorului unu, a declarat, 
pentru HotNews, ministrul 
economiei i comer]ului, 
Varujan Vosganian.

La bere, cu calfele 
c`l`toare
|NT^LNIRE Pre edintele Re-
publicii Federale Germania, 
Horst Köhler, afl at în vizit
la Sibiu, s-a \nt#lnit, ieri, 
cu bresla i din Germania, 
numi i calfe c l toare,
anun]` NewsIn. Köhler a 
fost invitat de ace tia s  bea 
cu ei o halb  de bere, sub 
forma unei cizme, special 
comandat  pentru aceast
vizit . Halba, de doi litri, a 
fost însemnat  cu numele 
pre edintelui Germaniei 
i umplut  cu bere româ-

neasc .
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Meteorologii anun]` pentru ast`zi [i m#ine furtuni [i grindin` \n toate regiunile ]`rii

Castelul lui Dracula, 
scos la licita]ie

V^NZARE - Castelul lui Dracula 
de la Bran a fost scos, ofi cial, la 
vânzare, anun]` Realitatea TV. 
Potrivit Associated Press, propri-
etarul palatului, arhiducele Do-
minic de Habsburg, crede c  va 
ob ine peste 135 de milioane de 
dolari din vânzarea castelului. 
Associated Press scrie c  propri-
etarul a scos castelul la v#nzare, 
la un an dup  ce le-a dat auto-
rit ilor române posibilitatea s -l

cumpere cu 80 de milioane de 
dolari, men]ion#nd i poten ia-
lul turistic al castelului, pe care 
400.000 de turi ti îl viziteaz
anual.

Ofi erul de pres  al castelului, 
Alexandru Pri[cu, a declarat c
pre ul castelului i identitatea 
noului proprietar nu vor fi  date 
publicit ii. „Cine cump r  caste-
lul nu trebuie s  uite c  Dracula e 
nemuritor!”, a precizat Pri[cu. ||||

Ladislau Csendes, 
noul pre edinte al CNSAS
VOT - Ladislau Csendes (foto) 
este noul pre edinte al Colegiului 
CNSAS. Csendes este reprezen-
tantul UDMR în Colegiul Consi-
liului Na ional pentru Studierea 
Arhivelor Securit ii. El ar urma 
s fi e pre edintele institu iei pen-
tru ase luni. În decembrie 2006, 
a fost ales vicepre edinte al cole-
giului, dup` ce f`cuse parte i din 
primul colegiu al CNSAS, în cali-
tate de secretar. 

Reprezentantul UDMR a de-
clan at, în 2004, un scandal de 

propor ii în cadrul colegiului, 
atunci când a votat, al turi de re-
prezentan ii PSD i PRM, împotri-
va acord rii verdictului de poli ie 
politic  pentru Corneliu Vadim 
Tudor. De i votul s u a provocat 
dezbateri aprinse în UDMR, Csen-
des nu a fost sanc ionat, dar al i
doi membri ai colegiului, Mircea 
Dinescu i Andrei Ple u, au de-
misionat. Pozi]ia de pre edinte  
al CNSAS a r mas vacant  dup
ce Claudiu Seca iu s-a retras din 
motive personale.  ||||

România, locul al doilea 
la Balcaniada de matematic
MEDALIA}I România a ob inut ase medalii, dou  de aur i patru de 
argint, la a XI-a edi ie a Olimpiadei Balcanice de Matematic  pentru 
Juniori, competi ie desf urat  în ora ul umen, din Bulgaria, anun]` 
Realitatea TV. Astfel, România s-a clasat pe locul al doilea pe na i-
uni, cu 189 de puncte, fiind devansat  de prima echip  a Bulgariei. 
Medalia ii rom#ni cu aur sunt Filip Chindea (elev clasa a VIII-a, la Liceul 
Teoretic „Nicolae Iorga” din Bucure ti) i Radu Bumb cea (elev clasa a 
VIII-a, la Colegiul Na ional de Informatic  „Tudor Vianu” din Bucure[ti). 
Olimpiada Balcanic  de Matematic  pentru Juniori este un concurs 
anual destinat elevilor din statele situate în zona balcanic . La edi]ia 
din acest an, au participat 14 echipe din 12 ri. }ara organizatoare a 
competi]iei, Bulgaria, a avut dreptul de a înscrie trei echipe, iar Kaza-
hstan a avut statut de invitat. România a fost reprezentat , la acest 
concurs, de un lot compus din ase elevi. ||||

TOP CRE TERE SITE-URI TIIN} |||||||||||||||||||||||||||||||

De azi, avertizare 
„cod galben” în toat` ]ara
Agen]ia Na]ional` de 
Meteorologie a emis, ieri, 
o avertizare „cod galben” 
\n toat` ]ara. România va 
fi  afectat , ast`zi [i m#ine, 
de vijelii i ploi toren iale, 
cu fulgere i grindin .

METEO - Potrivit unui comuni-
cat al Agen]iei Na]ionale de Me-
teorologie (ANM), din a doua 
parte a zilei de ast`zi instabili-
tatea atmosferic` se va accen-
tua treptat, \n toate regiunile, 
\ncep#nd din vestul ]`rii, [i se 
va manifesta prin intensifi c`ri 
ale v#ntului ce vor lua [i aspect 
de vijelie, frecvente desc`rc`ri 
electrice, iar, izolat, ploi cu ca-
racter toren]ial [i grindin`. Pe 
arii restr#nse, cantit`]ile de ap` 
pot dep`[i 25-30 de litri pe me-
tru p`trat. 

Aceste fenomene meteoro-
logice vor fi  mai frecvente, \n 
cursul dup`-amiezii [i al nop]ii, 
\n Banat, Cri[ana, Transilvania, 

Maramure[, Oltenia, \n nordul 
[i centrul Moldovei, iar m#ine 
\n Muntenia, Dobrogea [i sudul 
Moldovei. De asemenea, comu-

nicatul ANM informeaz` c`, 
ast`zi, vremea va fi  c`lduroas` 
\n toat` ]ara, canicular` local 
\n Oltenia, Muntenia [i sudul 

Moldovei, unde temperatura 
aerului va urca p#n` la 36-37 
de grade Celsius.  

Mihaela R`ileanu ||||

Proprietarul Castelului Bran sper` s` ob]in` 135 de milioane de dolari
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Ladislau Csendes a dat, ieri, primele declara]ii \n noua func]ie 
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PE SCURT ||||||||||||||||||||||
Familia regal`  
a[teapt` barza
LONDRA Fiul Reginei Elisa-
beta a II-a, prin ul Edward, 
conte de Wessex, i so ia
sa, Sophie, vor avea un al 
doilea copil, a c rui na tere
este prev zut  pentru luna 
decembrie, a anun at Palatul 
Buckingham. Bebelu ul va 
fi  al nou lea în ordinea 
succesiunii la tronul Marii 
Britanii.

O feti]` \[i 
va na[te sora

OTTAWA Melanie Boivin, o 
canadianc` \n v#rst` de 35 de 
ani, a hot`r#t s`-[i conge-
leze, cu ajutorul unei fi rme 
de specialitate, c#teva ovule, 
\n speran]a c` acestea \i vor 
folosi, peste ani, fi icei sale, 
Flavie. Micu]a, \n prezent \n 
v#rst` de 7 ani, sufer` de 
sindromul Turner. Astfel c`, 
atunci c#nd va considera c` 
este momentul, Flavie \[i 
va putea na[te, cu ajutorul 
ovulelor mamei sale, propria 
surioar`. 

5www.compact.info.ro
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CASA ALB~ - Statele Unite i Ru-
sia i-au afi rmat, ieri, dorin a de 
a ajunge la un acord pentru redu-
cerea armamentului strategic la 
un „nivel cât mai sc zut posibil”, 
transmite AFP. Pentru aceasta, 
Washingtonul i Moscova vor 
o în elegere care s  înlocuiasc
Tratatul START privind reduce-
rea armelor strategice, au decla-
rat efi i diploma iilor americane 
i ruse, Condoleezza Rice i Ser-

ghei Lavrov, într-un comunicat 
publicat la Washington. 

Comunicatul a fost dat publi-
cit ii imediat dup  întâlnirea 
de la Kennebunkport, între pre-
edintele american, George W. 

Bush, i omologul s u rus, Vladi-
mir Putin. ||||

Un hotel spaniol caut` clien]i stresa]i 

|nc` un 
suspect 
MAREA BRITANIE O a opta per-
soan , un alt medic b nuit de 
leg turi cu presupusul complot 
al re elei Al-Qaeda de detonare 
a unor ma ini-capcan  de 
la Londra i Glasgow, a fost 
arestat`, luni sear`, în ora ul 
australian Brisbane. B rbatul, 
în vârst  de 27 de ani, descris 
de colegii s i de la spitalul 
Gold Coast drept un „cet ean 
model", a fost arestat de de-
partamentul de contraterorism 
al poli iei pe aeroportul din 
Brisbane, în timp ce încerca 
s  p r seasc ara. Ieri, mai 
multe colete suspecte au fost 
detonate controlat la Londra [i 
Glasgow.  ||||

MADRID Din dorin]a de a \mpu[ca doi iepuri 
deodat`, conducerea unui hotel din Madrid, 
care a hot`r#t s`-[i renoveze camerele, a 
decis s` ofere [ansa unor persoane extrem 
de stresate s` se elibereze distrug#nd \n c`-

perile. Cum oricine [i-ar dori s` aib` ocazia, 
m`car o dat` \n via]`, s` distrug` totul \n 
cale, \n pragul unei crize nervoase, trierea 
„distrug`torilor”, deloc simpl`, a revenit 
psihologilor. Ace[tia au stabilit un barem, iar 

cele mai sresate 30 de persoane, \narmate cu 
topoare sau b#te de baseball, au fost l`sate 
s` distrug` totul \n cale, de la pat, pere]i, 
chiuvete [i p#n` la aparatura electronic` 
afl at` \n camerele de hotel.  ||||

|n]elegere \ntre Moscova [i Washington 

Cei doi [efi de stat, la re[edin]a familiei Bush, din Kennebunkport 

BRUXELLES - Controversatul clip, care 
poate fi  urm`rit at#t pe YouTube, c#t [i pe 
EUTube, site-ul lansat, recent, de Comisia 
European`, este compus din scene erotice 
preluate din fi lme europene i este primul 
astfel de material dintr-o serie de patru, 
care vor rula în cinematografele din Eu-
ropa, pentru a promova fondul european 
MEDIA. Intitulat „Cinefi lilor le va pl cea 
acest lucru!”, videoclipul se \ncheie cu 
apelul „Haide i s  ne unim!”. 

O serie de voci au criticat modul în 
care UE se autopromoveaz  în videoclipul 
de 44 de secunde. |n replic`, purt torul 
de cuvânt al Comisiei Europene pe pro-
bleme de media, Martin Selmayr, a decla-

rat: „UE nu este este îndoctrinat  religios, 
credem în libertatea de expresie i în crea-
tivitatea artistic ”. El a ad ugat c  scenele 
prezentate în videoclip sunt preluate din 
fi lme premiate i c  executivul european 
este mândru de bogata mo tenire cine-
matogafi c .

„Ce a  putea s  spun? Este o chestiu-
ne de gust. Nu trebuie s  ne rezum m la 
comunicate de pres . Aceste videoclipuri 
explic  mai bine activitatea UE”, a decla-
rat, la rândul s u, purt torul de cuvânt pe 
probleme de comunicare al UE, Mikolaj 
Dowgielewicz, care coordoneaz  activita-
tea site-ului EUtube.

 Anca Petrache ||||

|n urm` cu aproximativ dou` s`pt`m#ni, reprezentan]ii UE au postat 
pe YouTube un film menit s` promoveze produc]iile cinematografice 
din Europa. Doar c` filmul, accesat de un num`r record de internau]i, 
este, de fapt, o compila]ie de scene erotice, din mai multe filme. 
Pus` la col], UE \[i motiveaz` gestul spun#nd c` demersul se \nscrie în 
principiul libert ii de expresie promovat de Bruxelles. 

UE face lobby pentru 
filmele europene 

Urm`ri]i clipul promovat de UE
http://www.youtube.com/
watch?v=koRlFnBlDH0
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USD |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||EURO |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2,29 LEI3,12 LEI

ALTE CURSURI |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 lir` sterlin` 4,62 LEI
100 forin]i maghiari 1,26 LEI
1 leu moldovenesc 0,18 LEI

1 franc elve]ian 1,88 LEI
1 dolar canadian 2,16 LEI
1 gram de aur 48,49 LEI
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PE SCURT |||||||||||||||||||||
Vicepre[edintele 
BCR a demisionat
ANUN}  D`nu] Florin Bunea, 
vicepre[edintele executiv al 
BCR, a demisionat ieri din 
func]ie, a anun]at banca, 
printr-un comunicat remis 
redac]iei. Bunea va \nceta 
efectiv activitatea la BCR pe 
1 august. Potrivit unor surse 
citate de Mediafax, Bunea 
ar fi  primit o ofert` de la 
Milennium BCP, banc` por-
tughez` ce va deschide, \n 
septembrie, prima sucursal` 
din Rom#nia.   

Abonament 
pentru micii 
\ntreprinz`tori
OFERT~  Orange Rom#nia 
a lansat primul abo-
nament dedicat micilor 
\ntreprinz`tori. Business 
Smart ofer` tarife reduse cu 
peste 50% oric#nd cu cinci 
numere favorite [i, \n we-
ekend, cu orice num`r din 
re]ea. Abonamentul cost` 
4 euro pe lun`, f`r` TVA, 
iar convorbirile adi]ionale 
sunt tarifate cu 0,11 euro pe 
minut \n re]ea, iar cele pe 
fi x sau \n alte re]ele mobile, 
cu 0,16 euro pe minut.   

100 de magazine 
House of Art 
\n 2008
EXTINDERE  Sta   Collection, 
compania care opereaz` 
re eaua House of Art, a 
deschis recent un magazin 
\n Bra ov, urmând s  ajung
la 100 de unit i pân  la ju-
m tatea anului viitor, dublu 
fa  de num rul spa iilor 
din prezent. Sta   Collection 
Bucure ti a fost înfi in at  în 
urm  cu 16 ani i de ine 50
de magazine în Bucure ti i
în marile ora e din ar .

|nt#rzieri la bilete

DIFICULT~}I  Sistemul elec-
tronic de rezervare a locuri-
lor pentru trenurile interna-
ionale de c l tori prezint ,

în continuare, întârzieri 
în func ionare. Ministerul 
Transporturilor a motivat 
\nt#rzierile prin faptul c` 
se lucreaz` la infrastructu-
ra feroviar  a c ilor ferate 
dintre România i Germania. 
Sistemul electronic va func-
iona defectuos circa dou

luni, p#n` vor fi  terminate 
lucr`rile. 

Miercuri, 4 iulie 2007www.compact.info.ro
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Un nou concurs pe site-ul www.compact.info.ro
|nscrie-te pentru a c#[tiga una dintre cele 

3 invita]ii duble la concertul Deep Dish
din 7 iulie de la Arenele Romane!

te trimite la Deep Dish!

 BANCA DAE RATA DOB^NZII RATA LUNAR~
1. ABN-AMRO  12,89% 7,50% variabil` 91,19 euro 
2. Credit Europe Bank 12,91% 7,90% fi x` 85,68 euro
3. Piraeus Bank 13,80% 11,30% variabil` 86,40 euro
4. CR Firenze 14,63% 9,00% fi x`  95,45 euro
5. Volksbank 15,39% 9,00% fi x`   102,95 euro

Credite de nevoi personale f`r` garan]ii: moneda – euro; valoare 
– 5.000 de euro; perioada – 7 ani. 

Surs`: www.finzoom.ro

TOP 5 CREDITE DE NEVOI PERSONALE ||||||||||||||||||

Mexicanul Slim Helu, 
mai bogat dec#t Bill Gates?

SUPREMA}IE - Cu o avere esti-
mat` la 67,8 miliarde de dolari, 
omul de afaceri mexican Carlos 
Slim Helu l-a surclasat pe cele-
brul Bill Gates, al c`rui bel[ug 
se ridic` la 59,2 miliarde de do-
lari, a anun]at Eduardo Garcia, 
redactorul-[ef al publica]iei me-
xicane „Sentido Común”. 

|n urm` cu trei luni, revista 
„Forbes”, care \ntocme[te anual 
topul celor mai boga]i oameni 
din lume, a f`cut o precizare con-
form c`reia Slim a urcat pe locul 
al doilea \n clasament, „sufl #nd 
\n ceafa” americanului Gates. Po-
zi]ia secund` din ultima edi]ie a 
topului realizat de „Forbes” a 
apar]inut, timp de [apte ani, lui 
Warren Buffett. Rocada, care l-a 
transformat pe Slim \n al doilea 
bo g`ta[ al planetei, a avut loc 
datorit` cre[terii c#[tigurilor 

\n re gistrate de compania de hol-
ding Carso [i de operatorul de 
telefonie fi x` Telemex, ambele 
ale magnatului mexican. 

Acum, o cre[tere de 27% a 
pre]ului pe ac]iunile America 
Movil, cel mai mare operator 
sud-american de telefonie mo-
bil`, controlat tot de Slim Helu, 
\l transform` pe ac]ionarul prin-
cipal \n cel mai \nst`rit om de pe 
glob. 

Pentru a estima averile mi-
liardarilor, revista sud-ameri-
can` a folosit acelea[i metode 
de calcul pe care le utilizeaz` 
reprezentan]ii „Forbes”. Garcia 
consider` c` avansul \nregis-
trat \n al doilea trimestru de 
ac]iunile Microsoft este inferior 
cre[terilor rapide ale compa-
niilor controlate de Slim Helu. 

Otilia Cristea ||||

P`c`leli cu promo]ii false
FRAUDE - LG Electronics Ro-
m#nia atrage aten]ia asupra fap-
tului c`, \n aceast` perioad`, nu 
se desf`[oar` nicio promo]ie prin 
care se ofer` c#[tig`torilor pro-
duse sub acest brand. 

Anun]ul vine \n urma zecilor 
de sesiz`ri telefonice primite \n 
ultima lun`. 

Cilen]ii sunt avertiza]i asupra 
unor tentative de fraud` prin 
care se cer date personale ori s` 
cumpere cartele telefonice pre-
paid, pentru a c#[tiga ca premii 
produse LG. |ntruc#t aceast` 
promo]ie nu exist`, compania 
recomand` clien ]ilor s` ignore 
aceste mesaje.  ||||

STATISTICI Num`rul de camere \n hoteluri [i unit`]i de cazare similare 
din Rom#nia se ridic` la 110.937 de unit`]i, o cifr` de dou` ori mai mare 
dec#t cea \nregistrat` \n Ungaria. Cu toate acestea, veniturile generate 
din turism la noi \n ]ar` sunt considerabil mai mici dec#t c#[tigurile 
vecinilor din vest. Locurile de cazare din Grecia sunt de dou` ori mai 
multe dec#t la noi. ||||

Loc avem, turi[ti s` fie!

Magnatul mexican Carlos Slim Helu i-a sufl at tronul 
fondatorului Microsoft, Bill Gates, devenind lider \n topul 
celor mai boga]i oameni din lume, potrivit edi]iei on-line 
a publica]iei „Sentido Común” din Mexic. 

C#[tiguri controversate
SUSPICIUNI Carlos Slim Helu [i-a str#ns miliardele \ntr-o ]ar` \n 
care aproape 50% dintre locuitori tr`iesc cu mai pu]in de cinci 
dolari pe zi. De aceea, averea acestuia, care cre[te de la an la 
an, a st#rnit mereu controverse. Compania Telemax, de]inut` 
de Slim, controleaz` 90% din pia]a de telefonie fix` din Mexic, 
motiv pentru care afacerile lui nu prea sunt privite cu „ochi buni” 
de critici. Slim este cunoscut ca fiind un Midas al afacerilor, nu 
fiindc` ar transforma tot ce atinge \n aur, ci pentru abilitatea de 
a relansa companii afl ate \n dificultate. 

Slovenia
16.402

Austria
282.002

Spania
814.891

Ungaria
64.679Rom#nia

110.937

Grecia
364.179
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PE SCURT ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcus Merk 
arbitreaz` 
Rom#nia – Turcia
DELEGARE  Partida amical
dintre România i Turcia, care va 
avea loc pe 22 august, la Bucu-
re ti, va fi  arbitrat  de o brigad
din Germania, avându-l la cen-
tru pe Markus Merk, informeaz
FRF. El va fi  ajutat de asisten ii 
Matthias Anklam (38 ani) i
Holger Henschel (34 ani). Ultima 
oar  când Merk a arbitrat echipa 
na ional  a României a fost la 
24 martie, în partida cu Olanda 
de la Rotterdam, scor 0-0, în 
preliminariile CE 2008. Desem-
nat cel mai bun arbitru al lumii 
în 2004 i 2005, Merk (arbitru 
FIFA din 1992) are 45 de ani.

Henin, \n sferturi

WIMBLEDON  Juc toarea 
belgian  Justine Henin (foto), 
principala favorit  a competi iei 
feminine, s-a califi cat \n sfer-
turile de fi nal  de la Wimble-
don, al treilea turneu de Grand 
Slam al anului, informeaz  AFP. 
Henin a învins-o, în optimile 
de fi nal , cu scorul de 6-2, 6-2,
pe Patty Schnyder (Elve ia), cap 
de serie num rul 15. Singura 
surpriz  din optimi a fost pro-
dus  de Tamira Paszek (Austria), 
care a întrecut-o, în turul trei, 
cu scorul de 3-6, 6-2, 6-3, pe 
Elena Dementieva (Rusia), cap 
de serie num rul 12.

Excluderi la Farul
NE|N}ELEGERI  Juc torii Tibor 
Moldovan, Iulian Apostol i
Bogdan Apostu au fost exclu i, 
ieri, din lotul echipei Farul 
Constan a, pentru atitudine 
d un toare în cadrul forma iei. 
Cei trei au declarat c` nu \i sur-
prinde desp`r]irea, dar spun c` 
decizia nu a avut la baz` criterii 
fotbalistice. Cel mai acid dintre 
ei a fost Apostol: „Surpriz  este 
Andreea Marin, nu c  am fost 
exclus din lot”. Moldovan i
Apostu mai aveau doi ani de 
contract cu gruparea const n-
ean , iar Apostol doar unul. 

Masters-ul, 
patru ani la Londra
TENIS  Turneul Masters masculin 
de tenis va avea loc la Londra, 
începând din 2009 pân  în 2012,
a anun at ATP. Competi ia, care 
adun  în luna noiembrie cei mai 
buni opt juc tori din clasamen-
tul mondial, se va desf ura la 
„Millenium Dome”, rebotezat 02
Dome. Arena situat  în sud-es-
tul capitalei britanice are o 
capacitate de 20.000 de locuri i
va g zdui competi ii de baschet 
i gi mnastic  în timpul Jocurilor 

Olimpice de la Londra, în 2012.
Masters-ul se va desf ura la 
Shanghai (China) pân  în 2008.

Mendy, \mprumutat 
la Ceahl`ul
DINAMO  Mircea Rednic a de-
clarat, ieri, c  atacantul francez 
Jean Philippe Mendy a fost 
împrumutat pentru un sezon: 
„Mendy a fost împrumutat la 
Ceahl ul Piatra Neam  pentru 
urm`torul an. Am luat aceast
decizie pentru a-i da juc torului 
mai multe anse de a juca”. 
Atacantul francez a fost adus la 
Dinamo, în toamna anului tre-
cut, de antrenorul Mircea Red-
nic, de la o echip  de amatori 
din Elve ia. |n acest moment, 
\n lotul lui Rednic sunt cinci 
atacan]i: D`nciulescu, Niculescu, 
Zicu, Bratu [i Liviu Ganea. 

Plu[enko, pe ghea]`, dar altfel
SPRIJIN  Campionul olimpic de la Torino, patinatorul rus Evgheni 
Plu[enko (\n dreapta), [i saxofonistul Igor Butman au jucat hochei 
pe un teren din Guatemala City. Plu[enko a ]inut s` demonstreze 
c` se descurc` pe ghea]` [i cu crosa \n m#n`, el f`c#nd acest lucru 
pentru a sus]ine candidatura ora[ului rus Soci la g`zduirea olimpi-
adei albe din 2014.

www.compact.info.ro

Sabotaj la Ferrari?
ACUZA}II - Scuderia Ferrari l-a 
concediat pe britanicul Nigel 
Stepney (foto), tehnician res-
ponsabil cu punerea la punct i
func ionarea corect  a monopos-
turilor, dup  ce acesta a fost acu-
zat c  a sabotat ma inile echipei 
italiene înainte de Marele Premiu 
al Principatului Monaco. 

Atunci, un praf suspect a fost 
g sit în rezervoarele monopostu-
rilor conduse de Kimi Raikkonen 
i Felipe Massa. Acest praf este 

analizat în prezent de poli ia ita-
lian . Stepney a fost foarte con-
trariat c  nu a fost ales pentru 
a-l înlocui în func ia de director 

tehnic pe Ross Brawn, care a ple-
cat anul trecut. De asemenea, el 
a criticat Ferrari într-un interviu 
acordat unui cotidian britanic, iar 
ofi cialii echipei au decis s  nu-l 
mai trimit  la curse. La Grand 
Prix-ul de la Monte Carlo, Massa 
a terminat pe locul trei, în timp 
ce Raikkonen a ocupat pozi ia a 
opta. 

Stepney se afl  în concediu în 
Filipine, dar este a teptat s  se 
întoarc  la fi nalul s pt mânii. El 
i-a sus inut nevinov ia în leg -

tur  cu acuza iile aduse i este a -
teptat s  organizeze o conferin
de pres . ||||

Liverpool se apropie de Fernando Torres
CONTRACT - Finalista Ligii Campionilor din se-
zonul trecut vrea s`-l aduc` cu orice pre], pe 
„Anfi eld”, pe Fernando Torres (foto). Pentru 
achizi]ionarea spaniolului de la Atletico Madrid, 
Liverpool a f`cut deja o ofert` de 32 de milioane 
de euro, iar ieri, pentru a-i convinge pe madrileni 
de seriozitatea lor, englezii l-au cedat acestora 
pe Luis Garcia. Mijloca[ul revine la Atletico (a 
jucat aici \n sezonul 2002/2003) av#nd un con-
tract pentru trei ani. Din p`cate, acum, \n calea 
sosirii lui Torres la Liverpool st` chiar acesta, 
blondul atacant solicit#nd un salariu anual de 7 
milioane de euro, sum` care nu-i prea \nc#nt` pe 
„cormorani”.  ||||

Zaglebie se \nt`re[te

Adversara Stelei \n turul doi preliminar al Ligii 
Campionilor a f`cut dou` achizi]ii, unul dintre juc`tori 
fiind portughezul Benfic`i, Tiago Gomez. Fostul stelist 
Sorin Paraschiv a semnat cu Rimini.
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STEAUA - Campioana Polo-
niei nu st` cu m#inile \n s#n, 
preg`tindu-se cum poate mai 
bine pentru confruntarea cu 
echipa „ro[-albastr`”. Ieri, le[ii 
au anun]at dou` nume noi \n 
lot. Primul este cel al portughe-
zului Tiago Gomez, 20 de ani, 
de la Benfi ca. El va juca pentru 
cei din Lubin un an, fi ind \mpru-
mutat. Cel de-al doilea juc`tor 

nou din forma]ia polonez` este 
atacantul Piotr Wlodarczyk, 30 
de ani, cump rat cu 200.000 de 
euro de la Legia Var ovia. Wlo-
darczyk a semnat un contract pe 
dou  sezoane [i \l va înlocui în 
linia ofensiv` a lui Zaglebie pe 
Lukasz Piszczek, cedat la Hertha 
Berlin. La Zaglebie ar mai putea 
ajunge portughezii Manu i Rui 
Jorge. Ciprian Voiculescu ||||

Paraschiv 
a semnat
SERIE B  Mijloca ul stelist 
Sorin Paraschiv a declarat 
agen iei Mediafax c  a 
semnat, ieri, un contract 
pe trei sezoane cu gruparea 
Rimini Calcio, locul cinci 
în ultima edi ie a diviziei 
secunde italiene. Paraschiv, 
26 de ani, a jucat la Steaua 
timp de opt sezoane, înce-
pând din 1999, [i a câ tigat 
trei titluri de campion.
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Hagi a afl at de 
achizi]iile polonezilor
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„Swarovski”, scos la licita]ie
Real pl`te[te 
[i pentru 
Schuster
ANTRENOR  Campioana Spa-
niei, trebuie s` pl`teasc` lui 
Getafe 400.000 de euro, dac` 
\l dore[te pe Bernd Schus-
ter pe banca tehnic`. Suma 
reprezint` clauza de reziliere 
a germanului cu clubul la care 
activeaz` Cosmin Contra. Presa 
spaniol` noteaz` c` cei de 
la Getafe i-ar fi dat drumul 
[i gratis lui Schuster, dac` 
pre[edintele Realului ar fi dat 
„un telefon de 30 de secunde”. 
Cum Ramon Calderon n-a ca-
tadicsit s`-l sune pe omologul 
s`u de la Getafe, clauza trebuie 
achitat` sau un alt antrenor va 
veni la Madrid.

Nu vom pl`ti 
nicio clauz`. Este 

\mpotriva principiilor 
noastre. Real nu va 
angaja niciodat` un 

antrenor, dac` acesta 
este sub contract cu 

un alt club. Dup` ce \[i 
va rezolva problema 

contractului cu Getafe, 
vom discuta cu 

Schuster
Ramon Calderon, 

pre[edinte RealC`pitanul na]ionalei st` \n cump`n`. Real \i d` 5 milioane de euro

Real ofer` Romei 18 milioane de euro [i pe brazilianul 
Cicinho, pentru a-l l`sa pe Chivu la Madrid. Internazionale 
Milano refuz` s` fac` Romei o contraofert` [i risc` s` 
rateze un acord ca [i \ncheiat cu rom#nul. 

SCHIMBARE - Supranumit pre-
cum celebrele cristale, pentru 
u[urin]a cu care se accidenteaz`, 
Cristi Chivu a ajuns miza unor 
oferte fabuloase. Luni sear`, 
c`pitanul na]ionalei era aproape 
transferat la Inter, presa italian` 
not#nd c` Roma [i juc`torul 
s-au \n]eles cu Moratti. Oferta 
Interului, 14 milioane de euro 
[i cedarea lui Obinna pe „Olim-
pico” \nsemnau \nchiderea tran-
sferului, \n urma c`ruia Chivu ar 
fi  primit 4,5 milioane de euro pe 
sezon. 

Galacticii \[i respect` 
blazonul

Despre celelalte candidate 
la \nregimentarea lui Chivu se 
amintea doar \n treac`t. Barça e 
str#ns` la pung`, iar Real a intrat 
prea t#rziu \n curs`. Ieri, ultimul 
sosit a devenit favorit la aduce-
rea lui Cristi, transferul acestuia 
la Inter devenind poveste. Galac-
ticii au f`cut Romei o ofert` in-
credibil`: 18 milioane de euro [i 
cedarea lui Cicinho. Daniele Pra-
de a anun]at datele [i a l`sat s` 
se \n]eleag` c` Roma prefer` s`-l 
dea pe Cristi la Madrid: „Dec#t s` 
\nt`reasc` pe Inter, mai bine la 

Madrid”. Nici juc`torul nu pare 
deranjat de noua destina]ie, cel 
mai titrat club al lumii pun#ndu-i 
\n fa]` un model de contract, 
care, la capitolul salariu stagio-
nal, are scris` suma de 5 milioa-
ne de euro. 

„Nu licit`m pentru Chivu”
Cum vestea apropierii lui 

Chivu de Real a traversat Eu-
ropa \n timp real, patronul lui 
Inter a fost luat la \ntreb`ri de 
jurnali[ti: „Ve]i da mai mult 
dec#t Real?”. R`spunsul lui: 
„Pentru Chivu, Inter nu par-
ticip` la aceast` licita]ie. La 
revedere!”. Ferm [i iritat, Mo-
ratti pare c` [i-a dat seama c` 
funda[ul na]ionalei Rom#niei 
nu va mai sta \n Italia.

Ciprian Voiculescu ||||

Argentina [i Paraguay, \n sferturi

Rapid [i-a luat un brazilian
|MPRUMUT - Juc torul brazilian Marcos 
Roberto N. Da Silva „Tamandare” a sem-
nat, ieri, un contract valabil un an cu FC 
Rapid, gruparea giule tean  urmând s
pl teasc  pentru împrumutul s u, clubului 
Corinthians, suma de 100.000 de dolari. 

„A trecut cu bine vizita medical i este 
juc torul nostru, pentru un an, sub for-
m  de împrumut, iar, apoi, dac  suntem 
mul umi i de el, avem prima op iune de 

cump rare. Are un fi zic robust, e destul de 
solid i acoper  foarte bine partea dreapt .
El e foarte motivat, ne-a spus c  vrea s  de-
monstreze c  e bun pentru a ne determina 
s -l cump r m defi nitiv la anul. Cristiano 
Bergodi s-a ar tat mul umit de el, ne-a 
spus c  are nevoie de serviciile lui”, a de-
clarat Viorel Moldovan, directorul sportiv 
al giule[tenilor.

{tefan B`lan ||||

Diego Milito (tricou alb) a \nchis tabela, marc#nd pentru Argentina

COPA AMERICA - Echipele na ionale ale Ar-
gentinei i Paraguayului s-au califi cat, ieri, 
în sferturile de fi nal  ale Copei America, 
care se desf oar  în Venezuela, dup  ce 
au învins selec ionatele Columbiei, respec-
tiv Statelor Unite ale Americii, în grupa C. 
Argentina a învins, la Maracaibo, cu scorul 
de 4-2 (3-1), forma ia Columbiei. Golurile 
înving torilor au fost marcate de Crespo 

(‘20, penalty), Riquelme (‘34, ‘45+1) i
D.Milito (‘90+2), în timp ce pentru învin i
au înscris Perea (‘10) [i Castrillon (‘73). 

Paraguayul a trecut, la Barinas, cu sco-
rul de 3-1 (1-1), de reprezentativa SUA. 
Golurile înving torilor au fost marcate de 
Barreto (‘30), Cardozo (‘56) i Cabanas 
(‘90+2), în timp ce pentru învin i a înscris 
Clark, în minutul 40. ||||

S-a c`zut de acord 
la 18 milioane de 

euro. |n plus, Roma 
dore[te ca \n afacere s` 
fie inclus [i un juc`tor 

de-al nostru

Ramon Calderon, 
pre[edinte Real
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DISTRAC IE - Film`rile la „Iubire ca în fi l-
me”, a cincea telenovel  româneasc  di-
fuzat  de postul Acas  TV, s-au \ncheiat 
la sf#r[itul lunii martie, îns , numai trei 
dintre actri ele din serial – Diana Du-
mitrescu, Steliana B l cianu [i Nicole-
ta Luciu (foto) – au motive de bucurie. 
În toamn , cele trei vedete au toate 

ansele unui loc asigurat în distribu-
ia noilor proiecte ale postului. Dup
zece luni de fi lm ri i întâmpl ri mai 
mult sau mai pu in pl cute pe plato-
uri, fetele se vor bucura de o vacan
binemeritat .

Steliana înc  nu s-a hot rât unde 
se va relaxa în aceast  var i vrea s - i
fac  planurile în func]ie de fi lm rile pe 
care le are programate iubitul ei, Luci-

an Viziru. Locul perfect de vacan]  pentru 
vedeta de la Acas  TV trebuie s fi e dotat cu 

o plaj , un teren de golf i un centru de echi-
ta ie.   

Diana a profi tat de terminarea fi lm rilor 
pentru a- i face o opera ie de m rire a sânilor 
pe care i-o dorea de mult  vreme. Blonda 
pl nuie te o vacan  pe litoralul românesc, 

mai precis la Constan a. Pentru Nicoleta 
Luciu, Croa ia s-a dovedit destina ia per-

fect  pentru relaxare. 
Frumoasa brunet  a plecat deja 

în concediu, înso it  de iubitul s u, 
Zsolt. „De acolo plec m, în fi ecare 

s pt mân , în câte o ar  vecin , st m
acolo o zi-dou , vizit m, facem poze i

ne înc rc m bateriile”, a declarat Nicole-
ta. Mai multe detalii legate de vedetele din 
„Iubire ca în fi lme” sunt disponibile în cel 

mai recent num r al revistei „TV Satelit”.  ||||

INEDIT Vedetele care au concer-
tat \n acest weekend pe scenele 
B'ESTIVAL s-au ar`tat foarte 
\nc#ntate de smarturile perso-
nalizate puse la dispozi]ia lor 
pe durata [ederii \n Rom#nia. 
Ma[inu]ele inscrip]ionate cu 
numele vedetelor au f`cut 

senza]ie \n r#ndul acestora [i 
nu au ezitat s` se fotografieze 
al`turi de ele. Alice Cooper a 
fost impresionat de micu]ele 
ma[ini, manifest#ndu-[i chiar 
dorin]a de a p`stra una dintre 
ele. Nici Maxi Jazz de la Faith-
less nu a fost l`sat indiferent 

de smartul botezat cu numele 
trupei, admir#ndu-l de pe terasa 
arti[tilor din backstage. Dac` 
Marilyn Manson a fost mai timid, 
retr`g#ndu-se \n cabina lui 
imediat dup` concert, Tim Skold, 
basistul trupei, a dat chiar o tur` 
cu ma[inu]a.  L.D. ||||

Alice Cooper [i-a l`sat autograful cu un spray de 
gra  iti pe smartul „shock-rock”

Maxi Jazz, al`turi de Guido Janssens, managing 
partner Emag!c Entertainment

Diana, Steliana [i Nicoleta, 
vacan  ca în filme 
Protagonistele telenovelei „Iubire ca în filme” se preg tesc de vacan . Cele trei i-au 
dest inuit planurile, pentru aceast  var , în ultimul num r al revistei „TV Satelit”. 

Ma[inu]e personalizate, 
pentru starurile de la B'ESTIVAL

Kylie Minogue va juca în serialul TV 
„Doctor Who"
Cânt rea a australian KYLIE MINOGUE va avea o apari ie special
într-un episod al serialului britanic „Doctor Who", care va fi
difuzat de postul TV BBC, de Cr ciun, informeaz  Reuters. BBC a 
anun at c  Minogue, în vârst  de 39 de ani, va avea „un rol foarte 
important", al turi de actorul David Tennant, interpretul persona-
jului Dr. Who.

Elton John, obligat de g rzile regale 
s  mearg  pe jos

Cânt re ul britanic ELTON JOHN a f cut o criz  de 
isterie pentru c  a fost for at de g rzile regale s
mearg  pe jos, dup  ce a cântat la concertul dedi-
cat prin esei Diana, deoarece for ele de ordine au 
securizat zona în vederea sosirii prin ilor William i
Harry, informeaz  thisislondon.co.uk. Incidentul a 
avut loc, duminica trecut`, dup  ce Sir Elton John a 
interpretat câteva melodii care au închis concertul.

Gunoaiele lui Paris Hilton 
se vând pe internet
„Febra" PARIS HILTON a atins noi cote, când un licitator de pe 
internet a pl tit, luni, câteva sute de dolari pentru o cutie de 
conserv  pentru câini, goal , recuperat  din co ul de gunoi al 
mo tenitoarei celebrului lan  hotelier, informeaz  sky.com. Cutia 
de conserv  a fost adjudecat  pentru suma de 305 dolari.

Wilmark va fi tat`
Acum dou` s`pt`m#ni, WILMARK [i prietena sa, 
Ioana L`z`rescu, au afl at vestea cea mare: vor 
avea un copil! |ns`rcinat` \n dou` luni [i jum`tate, 
Ioana a f`cut toate testele medicale [i acum 
este preg`tit` s` devin` m`mic`, iar Wilmark se 
g#nde[te deja la numele pe care \l va purta copilul. 
DJ-ul InfoPro a optat pentru Desiree, \n cazul \n 
care copilul va fi  o feti]`, iar viitoarei sale so]ii i-ar 
pl`cea Juan Pablo, dac` va na[te un b`ie]el.

Talisman lanseaz  un album „Best of"
Forma ia TALISMAN lanseaz , în aceast  s pt -
mân , un album „Best of", care cuprinde cele mai 
bune piese ale trupei, din decursul celor peste 
zece ani de existen  a acesteia, informeaz  casa 
de discuri MediaPro Music. Albumul include cele-
bra melodie „Nunta", compus  de Nicu Covaci, în 
interpretarea celor de la Talisman.

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

„Compact“ i-a 
trimis \n culise 
la B’ESTIVAL 
VIZIT~ C#[tig`torii concursului 
„Compact te trimite backstage!” 
au avut ocazia s` afl e lucruri 
interesante din culisele B’ESTIVAL. 
Au vizitat cabinele de prob` ale 
arti[tilor, au participat la ultimele 
preg`tiri de dinaintea spectaco-
lelor [i au z`bovit c#teva minute 
\n spa]iile de relaxare special 
amenajate pentru vedetele care 
au evoluat la festival. ||||
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Gabriel Toma [i prietena sa, \n culisele 
B’ESTIVAL

Lumini]a Sultan (st#nga) al`turi de sora sa, 
pe canapeaua arti[tilor

Oana H\r[eu (dreapta) cu prietena sa, l#ng` 
ma[ina cu care s-a plimbat Alice Cooper
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ATITUDINE - Num rul din iulie 
al revistei „Playboy” le-a preg tit
b rba ilor o surpriz , o serie de 
fotografi i cu Livia Taloi, interpre-
ta personajului Ema din sitcomul 
românesc „Tr sni i în NATO”, di-
fuzat de Prima TV. Livia a ajuns 
celebr  dup  un rol de femeie is-
pititoare în serialul „C s torie de 
prob ”, iar în prezent face parte 
din echipa „tr sni ilor în NATO”, 
de la Prima TV.  

Sigur  pe ea, Livia Taloi se 
autodefi ne te ca fi ind ambi ioa-
s i geloas . În ceea ce prive te 
b rba ii, ea consider  c  ace tia
sunt, în general, gr bi i i super-
fi ciali. Livia a declarat revistei 
„Playboy” c  „g titul este un lu-
cru important” în via a ei i c  „o 
femeie serioas  trebuie s  aib
un dormitor fi erbinte i o bu-
c t rie din care s  nu lipseasc
nimic”. Echipa de stili[ti a creat 
special pentru Livia o atmosfer` 
care s` o defi neasc` [i s`-i pun` 
\n valoare frumuse]ea. ||||

Andreea Esca, 
la petrecerea lui 
Karl Lagerfeld
INVITA}IE - Vedeta PRO TV An-
dreea Esca va lipsi „motivat”, azi, 
de la pupitrul de prezentatoare a 

tirilor Pro TV, de la ora 19.00, 
întrucât se va afl a la Paris, la pe-
trecerea privat  organizat  de 
Karl Lagerfeld, cu ocazia lans rii
interna ionale a ampaniei Don 
Perignon Oenotheque. 

Printre invita i vor fi  modele-
le favorite ale creatorului i al i
prieteni i colaboratori de la re-
viste de renume din toat  lumea. 
Deoarece pe invita ie scrie dress-
code: „libertine”, Andreea s-a în-
tâlnit cu Doina Levintza, pentru 
a- i preg ti o inut  de „curteza-
n ” pe m sur , cu crinolin . ||||

„O femeie trebuie s  aib
un dormitor fierbinte”

Rolling Stones, dou  milioane 
de euro din România
Corpora ia Rolling Stones 
va încasa din România, în 
aceast  lun , când trupa 
va sus ine un concert pe 
stadionul „Lia Manoliu" 
din Bucure ti, dou
milioane de euro, care 
se adaug  businessului 
de miliarde al celei mai 
bogate trupe din istorie, 
potrivit s pt mânalului
„Money Express". 

AFACERI - Show-ul din Româ-
nia al celor de la Rolling Sto-
nes, care va avea loc pe 17 iulie, 
pe stadionul „Lia Manoliu” din 
Bucure ti, presupune costuri 
de 3,5 milioane de euro i în-
cas ri de 1,9 milioane de euro 
din vânzarea, în zece zile, a 
59.000 de bilete. 40% din sum
reprezint  îns  taxele pl tite 
sta  tu lui român. 

Afacerea Rolling Stones a 
fost fondat  în urm  cu 45 de 
ani, iar CEO este, de peste 30 de 
ani, Mick Jagger. |n 2006, trupa 
britanic  a fost, pentru al doilea 
an consecutiv, pe primul loc în 
topul încas rilor din muzic ,
potrivit unui clasament întoc-
mit de revista „Forbes”, în 2007.  
The Rolling Stones a încasat, 

anul trecut, 150,6 milioane de 
dolari, majoritatea în timpul 
turneului american „A Bigger 
Bang”, de i multe din concerte-
le lor au fost anulate din cauza 
problemelor de s n tate ale vo-
calistului Mick Jagger sau ale 
chitaristului Keith Richards.

Laura Dud`u ||||

The Charlatans, în deschidere
RECITAL Fanii Rolling Stones vor avea ocazia s  asiste la un recital 
de 45 de minute sus inut de trupa The Charlatans, afl at  pentru 
prima oar` în România. Trupa britanic` va înc lzi atmosfera cu 
un recital ce va cuprinde piese noi ale trupei, precum i hituri 
care au consacrat-o. Pentru concertul The Rolling Stones  din 
Rom#nia au mai r mas în vânzare 4.000 de bilete.

Lindsay Lohan, aniversare pe plaj
PETRECERE Actri a american  Lindsay Lohan 
i-a s rb torit, luni, cea de a 21-a aniversare, 

pe o plaj  apropiat  de re edin a ei din Mali-
bu, informeaz  revista „People”. Petrecerea a 
avut loc într-un cerc restrâns de prieteni, fiind 
invita i doar câ iva dintre apropia ii vedetei. 
Îmbr cat  într-un costum de baie, Lindsay  a 
decis s  fie generoas  de ziua ei, oferindu-le 
numero ilor fotoreporteri, aduna i la fa a
locului, cutii cu pizza. Mica surpriz  culinar
a fost bine primit  de fotoreporteri, care i-au 
mul umit, printre înghi ituri, vedetei.  ||||

Livia Taloi de la Prima TV, 
\ntr-o ipostaz` sexy
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Audi A2, ren`scut
INTEN}IE Produc`torul
german Audi pl`nuie[te 
relansarea modelului A2,
care a fost scos de pe 
pia]` \n anul 2005. Noul 
A2 va reprezenta o nou` 
genera]ie de automobile a 
constructorului german care 
va respecta noile norme 
de poluare impuse recent 
de Uniunea European`. 
Automobilul va fi  construit 
pe  platforma modelului 
Volkswagen Polo.

Alfa Romeo, \n SUA

PREZEN}~ Italienii de la 
Alfa Romeo au schimbat 
planurile \n privin]a relans`rii 
brandului \n Statele Unite, 
potrivit motorauthority.com. 
Programat` ini]ial pentru 
prim`vara anului 2009, mar-
ca Alfa Romeo va fi  prezent` 
peste Ocean mult mai de-
vreme. Prima ma[in` pe care 
italienii o vor introduce \n 
Statele Unite va fi 8C Compe-
tizione, care va debuta ofi cial 
la sf#r[itul acestui an. Alte 
modele vor fi  Spider [i Brera. 
Alfa Romeo 159 nu va ajunge 
\n America mai devreme de 
anul 2010.
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Cele mai tari 
prototipuri

Toyota Auris cu trei u[i

Propulsoare diesel 
mai puternice pentru Dacia
NOU - Modelul Logan MCV, versiunile Pre-
ference [i Laureate, cu cinci i apte locuri, 
va fi  dotat, cu un motor diesel mai puter-
nic, de 1,5 litri i 85 de cai putere, potrivit 
unui comunicat al companiei Automobile 
Dacia. Ma[inile echipate cu noile propul-
soare respect` norma de poluare Euro IV 
[i consum`, \n regim mixt, 5,2 litri la 100 
de kilometri. Constructorul auto va p stra
i motorizarea diesel actual , de 1,5 litri 

i 65 de cai putere. Automobilele vor pu-
tea fi  achizi]ionate, \ncep#nd de m#ine, 
la pre]uri cuprinse între 10.850 de euro i
12.050 de euro. 

Altfel, v#nz`rile de automobile Dacia pe 
pia]a francez` au crescut cu 31% în primul 
semestru al acestui an, fa  de perioada 
similar  a anului trecut, la 14.915 unit i,
potrivit Comitetul Constructorilor Francezi 
de Automobile.  ||||

General Motors s-a impus, anul acesta, la concursul de 
prototipuri care se desf`[oar` peste Ocean, c#[tig#nd cele 
mai importante premii.

COMPETI}IE - Automobilele 
concept Chevrolet Volt [i Hol-
den EFIJY au fost vedetele 
edi]iei din acest an la concursul 
de prototipuri „Concept Vehi-
cle of the Year Awards”, care se 
]ine anual \n SUA. Prototipul 
Volt creat de General Motors a 
c#[tigat premiul  „Cel mai im-
portant concept al anului” [i 
premiul la categoria concepte 
de specialitate. Australienii de 
la Holden (divizie a General 

Motors) au plecat acas` cu pre-
miul „Prototipul anului”, pen-
tru modelul EFIJY. Concursul 
organizat de SEAMO (South 
East Automotive Media Orga-
nization), \n Detroit, premiaz` 
automobilele care exprim` cel 
mai bine viitorul industriei au-
tomobilistice. Juriul, format din 
jurnali[tii de specialitate, a avut 
de ales din 33 de prototipuri,
printre care s-au num`rat Acura 
Advanced Sedan, Dodge Hor-

net, Ford Giugiaro Mustang, 
Honda Remix, Mazda Hazake, 
Mercedes Ocean Drive [i Opel 
Antara GTC.

Chevrolet Volt a fost prezen-
tat, pentru prima dat`, la Salo-
nul auto de la Detroit, din luna 
ianuarie. Acesta este un con-
cept de automobil electric, care 
folose[te un motor pe benzin` 
pentru a crea energie. Un mo-
del pe baz` de celule electrice 
a fost expus, \n luna aprilie, la 
Shanghai.

Holden EFIJY este un con-
cept „hot rod”, care a fost creat 
de Richard Ferlazzo. Acesta a 

desenat primele contururi ale 
ma[inii \n 1989 [i a afi rmat 
c` ma[ina exist` doar pentru 
distrac]ia automobili[tilor. EFI-
JY este construit` pe un [asiu de 
Corvette, are un motor de [ase 
litri, V8, de 644 de cai putere, 
[i este dotat cu absorbitoare de 
[ocuri pe baz` de aer. Automo-
bilul dispune, printre altele, de 
un ecran LCD sensibil la atin-
gere, l`mpi de fa]` [i spate cu 
LED, senzor de proximitate ce 
permite deschiderea automat` 
a u[ii, atunci c#nd posesorul se 
apropie, [i transmisie electro-
nic`. Bogdan Biszok ||||

MODEL - Constructorul japonez To yota 
a prezentat primele imagini ofi ciale 
ale modelului Auris, \n varianta cu trei 
u[i. Lansat \n Rom#nia \n a doua par-
te a lunii martie, modelul Auris a fost 
prezentat, \n premier`, \n luna ianua-
rie, la Barcelona. Varianta cu trei u[i a 
modelului nipon nu aduce nimic nou, 
spa]iul interior fi ind acela[i, precum [i 
dot`rile interioare, 

care includ un CD player compatibil 
MP3. |n privin]a motoriz`rii vor exista 
dou` pe benzin`: una de 1,4 litri VVT-I 
conectat` la o transmisie manual` \n 
[ase trepte [i alta de 1,6 litri. Pentru fa-
nii de diesel vor exista [i propulsoare pe 
baz` de motorin` de la 1,4 litri p#n` la 
2,2 litri. Japonezii inten]ioneaz` s` 
lanseze [i versiuni mai sportive ale 

variantei cu trei u[i, care ur-
meaz` a fi  echipate cu 

propulsoare V6 [i 
trac]iune integral` 

AWD. ||||
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PE SCURT  ||||||||||||||||||||||
Centru de 
înfrumuse are 
pentru gravide
ÎNGRIJIRE Salonul de frumu-
se e „Care Zone Urban Spa”, 
care ofer  servicii de înfru-
muse are speciale pentru fe-
meile gravide, a fost deschis, 
zilele trecute, în Bucure ti. În 
perioada sarcinii, gravidele 
au nevoie de tratamente 
cosmetice cu produse speci-
ale. Noul centru de îngrijire 
ofer  pachete de tratamente 
de remodelare intensiv
dup  na tere i servicii de 
între inere corporal   pentru 
gravide.

Momentul form rii 
gemenilor identici, 
fotografiat

PREMIER Cercet to-
rii japonezi au reu it s
imortalizeze, în premier
mondial , momentul în care 
o pereche de gemeni s-a 
format dintr-un singur ovul, 
informeaz  thisislondon.
co.uk. Fotografi ile au fost 
realizate cu ajutorul unei 
camere digitale ata ate la un 
microscop. Speciali tii sper
c  aceste imagini s  ajute la 
în elegerea motivului pentru 
care, majoritatea fecund -
rilor in vitro, au ca rezultat 
gemeni, fenomen care ar 
putea fi  evitat. 

2.500 de euro 
pentru fiecare 
nou-n scut
din Spania 
AJUTOR eful guvernului 
socialist din Spania, Jose 
Luis Rodiguez Zapatero, a 
anun at, ieri, c  familiile vor 
primi 2.500 de euro pentru 
fi ecare nou-n scut. M sura
luat  de guvernul spaniol 
este o încercare de solu-
ionare a crizei natalit ii,

transmite AFP. Spania de ine
una dintre cele mai sc zute
rate ale natalit ii, respectiv 
10,92 de na teri la 1.000 de 
locuitori în 2006, potrivit 
informa iilor Institutului Na-
ional de Statistic  spaniol.

www.compact.info.ro
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DESCOPERIRE Cercet rile între-
prinse de americani au demon-
strat c  medicamentul Propra-
nolol, recomandat cardiacilor 
pentru efectul s u calmant, poate 
avea ca efect secundar atenuarea 
amintirilor nepl cute, relatea-
z  bbc.co.uk. Mai mult, se pare 
c  medicamenul nu afecteaz
celelalte amintiri. Cer cet torii au 
studiat 19 victime ale unor inci-
dente nepl cute precum violurile 
sau accidentele rutiere. Timp de 
zece zile, unora dintre voluntari 
li s-a administrat Propranolol, în 
timp ce altora li s-a administrat 
câte un placebo. Dup  câteva zile, 
pacien ii „trata i” cu Propranolol 
au manifestat un nivel mai mic 
de stres (indicat, de exemplu, de 
puls) în momentul rememor rii
incidentului nepl cut. ||||

Pilula pentru uitare, depistat
de speciali[tii americani 

Cercet rile efectelor secundare ale medicamentu-
lui, disponibil [i \n Rom#nia, sunt în stadiu incipient

AMENIN ARE - Felinele domes-
tice se pot transforma într-un 
adev rat pericol pentru persoa-
nele alergice. 

La aceast  concluzie au ajuns 
cercet torii britanici care, în 
urma unui studiu, au descoperit 
c  p rul de pisic  poate cauza 
difi cult i respiratorii persoa-
nelor sensibile la alergenii co-
muni, precum fânul, acarienii 
sau praful.  

Studiul coordonat de Susan 
Chinn, cercet tor la Imperial 
College din Londra, s-a reali-
zat cu ajutorul colect rii a unor 
mostre de praf prelevate din 
1.884 de case de locuit, din 20 

de zone diferite ale Europei. Zo-
nele au fost selectate astfel în-
cât s fi e reprezentative pentru 
popula ia general . Analizele 
au scos la iveal  faptul c  unul 
din patru participan i la studiu 
avea func ia pl mânilor înce-
tinit  de mostrele de praf care 
con ineau p r de pisic .

„A fost o descoperire nea -
teptat . Studiul nostru demon-
streaz  c  indivizii alergici pot 
dezvolta reac ii de tip astmatic, 
în urma expunerii la p rul de 
pisic , în ciuda testelor de sânge 
care arat  c  nu sunt alergici la 
pisici”, a declarat Susan Chinn. 

Iulia Roman ||||

Aproape 25% din popula ia mondial  prezint  reac ii 
alergice la pisici, informeaz  dailymail.co.uk. În urma 
unui studiu, desf urat cu ajutorul a peste 2.000 de 
voluntari, din toat  Europa, s-a descoperit c  p rul 
pisicilor este unul dintre cei mai puternici alergeni. 

Gravidele pot pierde sarcina 
INCOMPATIBILITATE Dr g la ele feline pot declan a pierderea sar-
cinii la femeile gravide, datorit  toxoplasmozei, relateaz  site-ul 
desprecopii.com. Aceast  boal  parazitar  se poate transmite 
la oameni în urma contactului cu animalul infestat care las
\n urma lui larve în diverse locuri: pe canapea, pe covor sau 
în paji tea din parcuri. Dac  boala apare la începutul sarcinii, 
pierderea copilului devine o consecin  inevitabil . Alte efecte 
negative pe care toxoplasmoza le poate avea asupra f tului
sunt: malforma iile la nivelul creierului, tulbur ri ale vederii sau 
de natur  neuropsihic .

Boli transmise de pisici 
PREVENIRE Bolilele transmise de la animal la om au fost denumite 
de speciali ti „zoonoze”. Printe cele mai frecvente zoonoze provo-
cate de felinele domestice se num r  micozele, eczemele, infec-
iile bacteriene, viru ii, parazitozele externe i interne. Oamenii 

cu care pisica bolnav` intr` \n contact risc` s` se \mboln`veasc`, 
informeaz` site-ul animalultze.com. M surile de prevenire a   
acestor boli constau în p strarea regulilor elementare de igien :
sp larea mâinilor dup  contactul cu animalul, deparazitarea 
sezonier i vaccinarea periodic  a pisicii i, nu în ultimul rând,  
cur area i dezinfectarea zilnic  a „l di ei cu nisip”.  

Un sfert din popula ia 
globului, alergic  la pisici



CONCERT & 
PARTY
DJ

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

Selectro Marika
Expirat  22.00 
Str. Brezoianu nr. 4
Telefon: 0726.804.142

KARAOKE
Coyote Café  21.00
Calea Victoriei nr. 48-50
Telefon: 311.34.87

Onx  21.00
Splaiul Independen]ei nr. 290
Telefon: 221.78.42

PARTY
Gentleman’s Night
Cesky Club
Str. Dianei nr. 11
Telefon: 314.14.79

Happy Night Party
The Gate
Str. Primo Nebiolo nr. 1
Telefon: 0728.434.283

Heretic Night cu Shole [i Mircha 
Suburbia
Str. {elari nr. 19
Telefon: 0723.314.164

Hippie Party
Basemant Club
Str. Zalomit nr. 4
Telefon: 0722.589.058

Ladies Cocktail Night
Amsterdam Grand Café
Str. Covaci nr. 6 
Telefon: 313.75.80

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

Muzic` de colec]ie
Pub 18 
Splaiul Independen ei nr. 290
Telefon: 0722.441.586
www.pub18.ro

We Got The Jack
The Jack  19.00  
Calea Grivi]ei nr. 55
Telefon: 312.80.56

Selectro
Expirat 
Str. Brezoianu nr. 4
Telefon: 0726.804.142
www.expirat.org

Sports
Karola by N  21.30
Str. Valter M r cineanu nr. 1-3
Telefon: 0723.113.113

Take Me Out Tonight! 
Club Revenge 
Str. elari nr. 9-11
Telefon: 0722.360.005

V.I.P. Party
Twice
Str. Sfânta Vineri nr. 4
Telefon: 313.55.92

Wednesday Nights of Salsa
Malibu Club  21.00
Pia a Amzei nr. 1-3
Telefon: 231.32.23

FILME
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SUA, aventuri, 2006
Regia: Steven Soderbergh
Cu: Brad Pitt, George Clooney
Hollywood Multiplex  13.45, 16.30, 
 19.15, 22.00
Movieplex  14.30, 17.00, 19.30, 22.00
Cinema Corso  12.00, 14.30, 
 17.00, 19.30

ARTA VISELOR
Fran]a, fantastic, 2006
Regia: Michel Gondry
Cu: Gael Garcia Bernal, Charlotte 
Gainsbourg
Premier`
Hollywood Multiplex  13.15, 17.45, 
 20.15, 22.30
Cityplex  14.30, 16.45, 19.00, 21.00

CACEALMAUA
SUA, dram`, 1973
Regia: George Roy Hill
Cu: Paul Newman, Robert Redford
Cinema Eforie  14.30

CALIFORNIA DREAMIN’ 
(NESF^R{IT)

Rom#nia, dram`, 2007
Regia: Cristian Nemescu
Cu: Maria Dinulescu, R`zvan 
Vasilescu, Armand Assante
Hollywood Multiplex  15.30, 18.30
Movieplex  15.30, 18.30

CAPCANA VIITORULUI
SUA, S.F., 2007
Regia: Lee Tamahori
Cu: Nicolas Cage, Julianne Moore, 
Jessica Biel
Hollywood Multiplex  15.30
Movieplex  16.00, 22.15

CEI PATRU FANTASTICI:
ASCENSIUNEA LUI SILVER 
SURFER

SUA, S.F., 2007
Regia: Tim Story
Cu: Jessica Alba, Ioan Gru  udd, 
Chris Evans
Hollywood Multiplex  13.15, 17.15, 
 19.30, 21.30
Movieplex  13.45, 18.15, 20.15, 22.15

DOMNUL BROOKS
SUA, thriller, 2007
Regia: Bruce Evans
Cu: Kevin Costner, Demi Moore, 
William Hurt
Premier`
Hollywood Multiplex  14.45, 17.15, 
 20.00, 22.45
Movieplex  14.00, 16.45, 19.15, 22.00
Cinema Studio  10.00, 12.30, 15.00, 
 17.30, 20.00

FAMILIA ROBINSON
SUA, anima]ie, 2007
Regia: Steve Anderson
Voci: Angela Bassett, 
Jamie Isaac Conde
Hollywood Multiplex  12.45
Movieplex  17.45
Cityplex  13.45, 15.45

GREU DE UCIS 4
SUA, ac]iune, 2007
Regia: Len Wiseman
Cu: Bruce Willis, Timothy Olyphant, 
Je  rey Wright
Premier`
Hollywood Multiplex   14.00, 16.45, 
 19.45, 22.45
Movieplex  14.15, 16.45, 19.15, 21.45
Cinema Patria  11.00, 13.15, 15.30, 
 17.45, 20.00
CinemaPro  15.15, 18.15, 21.15

I SE SPUNE ZODIAC
SUA, thriller, 2007
Regia: David Fincher
Cu:  Jake Gyllenhaal, Robert 
Downey Jr, Anthony Edwards
Hollywood Multiplex  21.45

ILUZIONISTUL
SUA, dram`, 2006
Regia: Neil Burger
Cu: Edward Norton, Jessica Biel
Cinema Scala  12.00, 14.30, 
 17.00, 19.30

JEREMIAH JOHNSON
SUA, western, 1972
Regia: Sydney Pollack
Cu: Robert Redford, Will Geer
Cinema Eforie  19.30

LISTA NEAGR~
SUA, r`zboi, 2006
Regia: Paul Verhoeven
Cu: Carice van Houten, Sebastian 
Koch
Premier` 
Hollywood Multiplex  16.00, 19.00, 22.15
Movieplex  13.30, 19.00, 21.45

MARELE GATSBY
SUA, dram`, 1974
Regia: Jack Clayton
Cu: Robert Redford, Mia Farrow
Cinema Eforie  17.00

MARILENA DE LA P7
Rom#nia, dram`, 2006
Regia: Cristian Nemescu
Cu: M`d`lina Ghi]escu, 
Gabriel Huian
Cityplex  15.00, 16.00, 17.00, 20.30

MASCUL NECRU}~TOR
SUA, dram`, 2006

Regia: Nick Cassavetes
Cu: Bruce Willis, Emile Hirsch, 
Justin Timberlake
Hollywood Multiplex  17.30, 22.45
Movieplex  14.00, 19.15, 21.30

MONSTRUL
Coreea de Sud, fantastic, 2006
Regia: Joon-ho Bong
Cu: Kang-ho Song, Hie-bong 
Byeon
Premier`
Cityplex  17.45, 20.00, 22.15

MURIND PENTRU A TR~I
SUA, ac]iune, 2006
Regia: Jon Keeyes
Cu: Michael Madsen, Ling Bai, 
Monica B#rl`deanu 
Cinema Europa  13.00, 15.00, 
 17.00, 19.00

NUM~RUL 23
SUA, thriller, 2007
Regia: Joel Schumacher
Cu: Jim Carrey, Virginia Madsen, 
Logan Lerman
Hollywood Multiplex  15.15

OCCIDENT
Rom#nia, comedie, 2002
Regia: Cristian Mungiu
Cu: Alexandru Papadopol
Cityplex  18.30

PIRA}II DIN CARAIBE:
LA CAP~TUL LUMII

SUA, ac]iune, 2007
Regia: Gore Verbinski
Cu: Johnny Depp, Orlando Bloom, 
Marcel Iure[
Hollywood Multiplex  14.45, 18.00, 21.15
Movieplex  14.45, 18.00, 21.30
Cityplex  15.30, 18.45, 22.00
Cinema Gloria  13.00, 16.00, 19.00
Cinema Glendale  15.00, 18.00, 20.30

PREMONI}IA
SUA, ac]iune, 2007
Regia: Mennan Yapo
Cu: Sandra Bullock, 
Julian McMahon
Hollywood Multiplex  13.00, 15.15, 20.45
Movieplex  13.15, 15.30, 19.45, 22.15

SHREK AL TREILEA 
SUA, anima]ie, 2007
Regia: Raman Hui, Chris Miller
Voci: Cameron Diaz, Eddie Murphy, 
Mike Myers
Hollywood Multiplex  13.30, 15.30, 
 17.30, 19.30
Movieplex  13.45, 18.00, 20.00
Cinema Festival  14.00, 16.30, 19.00

SHREK AL TREILEA 
(SUBTITRAT)

SUA, anima]ie, 2007
Regia: Raman Hui, Chris Miller
Voci: Mihai Verbi]chi, Mihai 
Bisericanu, Mircea Gheorghiu 
Movieplex  16.30

SPIDER-MAN 3
SUA, S.F., 2007
Regia: Sam Raimi
Cu: Tobey Maguire, Kirsten Dunst
Hollywood Multiplex  13.00
Movieplex  16.15

TRANSFORMERS – R~ZBOIUL 
LOR |N LUMEA NOASTR~

SUA, S.F., 2007
Regia: Michael Bay

Cu: Michael Clarke Duncan
Avanpremier`
Hollywood Multiplex  21.45
Movieplex  21.30
Cinema E-Uranus  21.45

VACAN}A LUI MR. BEAN
SUA, comedie, 2007
Regia: Steve Bendelack
Cu: Rowan Atkinson, Willem Dafoe
Hollywood Multiplex  12.45
Movieplex  13.15, 16.00

EVENIMENTE
APARI}IE NOU~ DE CARTE

„Aripi fr#nte”
De: Kahlil Gibran
Editura Herald
Pre]: 17,60 lei

FESTIVALUL DE FILM 
„FEST’ASIA”

Camera de supraveghere
Coreea de Sud, dram`, 2005

Regia: Wang Cheol-mean
Cu: Choo Heon-yeop, 
Kim Hwang-geun
Cinema Union  12.00

Takeshis’
Japonia, comedie, 2005
Regia: Takeshi Kitano 
Cu: Takeshi Kitano, Kyono 
Cinema Union  14.30

Visul unei zile de c#ine
Japonia, comedie, 2006
Regia: Ichii Masahide
Cu: Kuniaki Nakamura, 
Ayako Morita
Cinema Union  16.00

Prin]esa Mononoke
Japonia, anima]ie, 1997
Regia: Miyazaki Hayano
Cinema Union  18.00

Semin]e de m`r
Japonia, dram`, 2004
Regia: Aramaki Shinji
Cinema Union  20.30
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Lista neagr`
Ac]iunea fi lmului se petrece \n Olanda anului 1944.
Ultimii ani ai celui de Al Doilea R`zboi Mondial o g`sesc 
pe frumoasa c#nt`rea]` Rachel Stein (Carice Van Houten, 
foto) la ad`post al`turi de familia Tsjempkema \n Olanda 
rural`. |mpreun` cu un grup de evrei, Rachel \ncearc` s` 
ajung` \n Olanda meridional`, deja eliberat`. Dar o pa-
trul` german` surprinde grupul \n delta r#ului Biesboch 
[i refugia]ii sunt uci[i, cu excep]ia lui Rachel. Ajuns` 
teaf`r` la destina]ie, aceasta intr` \n Rezisten]` [i, sub 
numele de Ellis de Vries, reu[e[te s` se infi ltreze \n 
Serviciul de Informa]ii (SI) german. |l seduce pe ofi ]erul 
Muntze [i acesta \i ofer` o slujb` \n sediul SI.
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Pove[ti despre dragoste
[i credin]`
Poet i pictor de origine americano-libanez , Kahlil 
Gibran a reu it s  infl uen]eze prin arta sa genera-
ii întregi. Volumul  „Aripi fr#nte” reune te cele mai 

frumoase proze scurte scrise de Gibran, care trateaz
cu aceea i dezinvoltur i adâncime teme predilecte ale 
artei de pretutindeni, ca dragostea, moartea, credin a. 
Construite cu migala i profunzimea scrierilor orientale, 
dar p strând structura i metoda literaturii occidentale, 
povestirile lui Gibran ne duc cu gândul la frumoasele 
pove ti din 1001 de nop i.
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Dezleg`rile Sudoku din edi]ia de ieri

FRUNZARELI-LENE-POLAR-USURARI-CU-IT-EFEBI-P-E-EZITANTE-RAPOSA-VR-
TUL-TOIAG-OLIVA-INSA-DEZAGREGAT-ATAT-CRETA

Rezolvarea rebusului din num`rul trecut
FILMUL SERII ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Fitzgerald
Filmul prezint  ultima 

perioad  din via a roman-
cierului F. Scott Fitzgerald. 
Viziunile provocate de b u-
tur  sunt bântuite de so ia 
lui nebun , Zelda (Sissy 
Spacek, foto). Deprimat, 

ro man cierul g se te un 
spri jin, când o scriitoare as-
pirant , Frances, devine se-
cretara i confi denta lui.
Canada/SUA, 2002
Regia: Henry Bromell
Cu: Jeremy Irons, Neve
Campbell, Sissy Spacek

TVR 2 22.10 DRAM~

7.30 TeleMatinal
10.00 Ne vedem la... TVR! (r)
11.00 Hello, Good-Bye! (r)
11.30 Deliciile buc t riei
12.00 Nocturne (r)
12.50 Integrame dup  integrare
13.00 Hannah Montana (s, SUA)
13.30 Desene animate: Club Disney
14.00 Jurnalul TVR
15.30 Oameni ca noi
16.00 Bagaj pentru... Europa
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 Poporu' zice!
20.55 Ochiul magic
21.51 Neveste disperate (s, SUA)
22.45 Jurnalul TVR
23.20 R zbunarea pistolarului 

(western, Italia)

23.20

TVR 2
13.00 Spellbinder: O lume nou  (s, 
Australia/Polonia) 13.30 ABC... de 
ce? 14.30 România underground 
15.00 Împreun  în Europa! 16.00
Jurnalul TVR (r) 16.20 Descoper
românii 16.30 Autostrada TVR 
18.00 Jurnal regional 18.35
Replay 19.00 Bugetul meu 19.30
Campionatul de comedie 20.00
Celebrit ile timpului t u 20.10
Farmece (s, SUA) 21.00 Ora de tiri 
22.10 Fitzgerald (dram , Canada/
SUA) 0.05 Colec ionarul de suflete 
(s, Canada) (r) 

12.30 Inocen  furat  (s, Mexic/
SUA) 13.30 Prizoniera (s, Columbia/
SUA/Mexic) 14.30 Iubire ca în filme 
(s, România) (r) 15.20 Re eta de 
acas 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) 2.00
Pove tiri adev rate (r) 

6.00 Anastasia (romantic, SUA/
Austria) 8.00 Lumi diferite (s, SUA) 
9.00 Conspira ia t cerii (dram ,
Anglia) 11.00 Fiicele lui McLeod 
(s, Australia) 12.00 Annie's Point 
(dram , SUA) 14.00 Amy (s, SUA) 
15.00 Conspira ia t cerii (dram ,
Anglia) 17.00 Fiicele lui McLeod 
(s, Australia) 18.00 Amy (s, SUA) 
19.00 Alegerea lui Gracie (dram ,
SUA) 21.00 For a legii (s, SUA) 23.00
O glum  fatal  (dram , Canada) 
1.00 For a legii (s, SUA) 3.00 Lumi 
diferite (s, SUA) 

9.00 tirile Sport.ro 9.05 „Splen-
doare în Iarb ”: Turneul de tenis 
de la Wimbledon 10.00 tirile Sport.
ro 10.05 Fotbal. Copa America: 
Venezuela - Uruguay (r) 12.00
tirile Sport.ro 12.05 Fotbal. Copa 

America: Peru - Bolivia (r) 14.00
„Splendoare în Iarb ”: Turneul 
de tenis de la Wimbledon 18.00
tirile Sport.ro 19.00 „Splendoare 

în Iarb : Turneul de tenis de la 
Wimbledon 21.30 tirile Sport.
ro 22.00 Special 23.00 Wrestling, 
RAW (r) 

13.15 Pr jiturica (s, SUA) 13.45
Droopy, maestrul detectiv (s, SUA) 
14.15 Descoper  România (r) 14.45
Icstrim TiVi 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 Doi b rba i i jum tate (s, 
SUA) 22.00 Atac pe vaporul Queen 
(ac iune, SUA) 

16.00 MTV News 16.30 Summer 
Hits 18.00 MTV Popular Music 18.30
Pimp My Ride 19.00 Summer Hits 
19.30 Best Of... 20.30 US Top 20
21.30 MTV News (r) 22.00 Punk'D 
22.30 Next (r) 23.00 Summer Hits 
0.00 Latino Music 1.00 MTV Club 
Zone (r) 2.00 After Hours 

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

7.00 tirile PRO TV
9.10 Omul care aduce cartea
9.15 Tân r i nelini tit (s, SUA) (r)
10.00 Fantomas în ac iune 

(comedie, Fran a/Italia) (r)
11.45 Zâmbi i, v  rog
12.15 Emmerdale - Afaceri de 

familie (s, Anglia) (r)
13.00 tirile PRO TV
13.30 Meseria ii (r)
14.00 Cascadorul Hooper 

(comedie, SUA)
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 Pasiune fatal  (dram , SUA)
22.15 Jugaru Shukaru
23.00 Meseria ii
23.30 tirile PRO TV

14.00
5.00 Vivere - A tr i cu pasiune 

(s, Italia)
6.00 În gura presei
7.00 Diminea a devreme
9.00 În gura presei (r)
10.00 Concurs interactiv
11.00 V.I.P. (s, Germania/SUA)
12.00 Vocea inimii (s, România)
13.00 Observator
13.45 Opt reguli simple (s, SUA); 

Cu: John Ritter, Katey Sagal, 
Kaley Cuoco 

14.15 Familia Reagan (dram ,
SUA); Cu: Judy Davis, James 
Brolin, Zeljko Ivanek 

16.00 Observator
17.00 9595 - Te înva  ce s  faci!
19.00 Observator
20.30 Divertisment: Ziua Judec ii. 

Prezint  Dan Negru
23.00 Observator
0.00 V.I.P. (s, Germania/SUA)

14.15
6.30 Colierul de smaralde (s, 

Argentina)
7.30 Ana i cei 7 (s, Spania) (r)
9.00 Cenu reasa (s, Argentina)
10.15 Co marul mercenarilor 

(comedie, India); Cu: 
Amitabh Bachchan, Akshay 
Kumar

12.15 Vedete sub acoperire
13.30 Nor  pentru mama
15.30 Comando România
16.00 Falcon Beach (s)
17.10 Ana i cei 7 (s, Spania)
18.30 D- tiri
19.15 Nor  pentru mama
20.30 Vedete sub acoperire
21.30 R zbunarea lui Frank Drake 

(dram , SUA/Canada); 
Cu: Stephen McHattie, Laura 
Harris

23.30 Bulevard (r)
0.15 Playboy
1.00 Comedy Inc. (s, Canada)

21.30
5.00 Levintza prezint  (r)
7.30 Dragoste i putere (s, SUA) (r)
8.00 Sport cu Florentina
8.25 Autoforum (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 Speran  recl dit  (dram ,

SUA)
16.25 Al aptelea cer (s, SUA)
17.25 Tr sni i în NATO (s) (r)
18.00 Focus
19.45 Campionatul suporterilor
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)

23.30
4.05 Albii nu pot s  sar

(comedie, SUA)
6.00 Tat l i cei patru copii 

(comedie, Danemarca)
7.30 Cinema, cinema, cinema (s)
9.35 Stealth - Pericol invizibil 

(ac iune, SUA)
11.35 Pe platourile de filmare (s)
12.05 Frumoasele de la l pt rie 

(familie, SUA)
13.35 Alchimie (comedie, SUA)
15.00 V Festival 2006
16.05 Cr ciunul cu familia Kranks 

(comedie, SUA)
17.45 În c utarea lui Forrester 

(dram , SUA)
20.00 În jungl  (anima ie, SUA)
21.25 Stealth - Pericol invizibil 

(ac iune, SUA)
23.30 St pânii str zilor 2 (dram ,

SUA)
1.05 Fascina ie (thriller, Germania/

Anglia)

20.00

TVR 1 PRIMAANTENA 1PRO TV KANAL D HBO

R`zbunarea 
pistolarului Cascadorul Hooper Familia Reagan R`zbunarea lui Frank 

Drake Totul despre sex |n jungl`
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Nu trebuie îi s  lua i în seam  pe cei ce 
sus in c  nu a i reu i nimic, dac  nu a i
avea atât de mult noroc (chiar dac  în 
mare m sur  au dreptate). Profi ta i de 
noile oportunit i ivite! 
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

Înc  nu v-a i înv at minte i îi crede i în 
continuare pe cei ce v-au mai dezam git i
cu alte multe ocazii. Partenerul de cuplu are 
impresia c  nu v  mai cunoa te deloc pen-
tru c  îl cic li i i îl „dirija i” clip  de clip .
S –  B –   N – 

Cere i ajutorul unei persoane neseri oase 
care nu se ine niciodat  de cuvânt. V
implica i emo ional cu bun tiin  într-o 
rela ie sentimental  lipsit  de viitor i dori i
s  v  deplasa i într-o localitate apropiat .
S –   B –   N – 

O propunere amoroas  v  ia prin sur-
prindere i ave i o reac ie mai mult decât 
ciudat . Este nevoie s  da i explica ii i s
v  cere i scuze, mai ales c  a i tr it i dv. o 
experien  similar  cândva. 
S –   B –   N – 

Este bine c  optimismul v  ajut  s  nu v
pierde i încrederea în partenerii de pân
acum. Faptele bune ale celor din anturaj 
v  emo ioneaz , mai ales c  nu a i fost 
obi nuit s fi i recompensat. 
S –   B –   N – 

În familie, are loc un eveniment impor-
tant, care v  oblig  s  lipsi i de la servi-
ciu o parte din program. Ave i o discu ie 
sincer i l muritoare cu efi i dv. i sc pa i
de stres.  
S –   B –   N – 

Persoana iubit  pleac  într-o c l torie de 
lung  durat , f r  s  v  anun e. O femeie 
din familie v  solicit  ajutor, tocmai când 
considera i c  nu ve i mai avea astfel de 
probleme niciodat .
S –   B –   N – 

Amâna i diminea  întâlnirile legate de 
semnarea unor acte importante. Seara, 
schimb rile imprevizibile de situa ie v
streseaz . Este posibil s  face i gre eli 
minore, care produc emo ii rudelor. 
S –   B –   N – 

Persoana iubit  este înc  preocupat  de 
soarta altor oameni i situa ia începe s
v  cam enerveze. Dac  v  l sa i infl uen at 
de p rerile celor din anturaj, nu ve i
ajunge departe. 
S –  B –   N – 

Deveni i singurul sus in tor al intereselor 
familiei, dar ave i surpriza s fi i totu i
exclus de la discu ii. Nu mai suporta i ca 
cei din anturaj s  intervin  în proiectele 
dv. i mai ales s  le amâne.
S –   B –   N – 

Dori i s  p stra i secrete pe care le 
considera i importante, îns  în momentul 
în care descoperi i c  toat  lumea le tie, v
sim i i lipsit de intimitate. Persoanele de sex 
opus din anturaj v  „curteaz ” neîncetat.
S –   B –   N – 

Sunte i prea bine „ancorat” în rela ia 
sentimental  actual i p re i c  nu lua i
avansurile amoroase ale altora în seam .
Poate c  ar fi  bine s  nu v  baza i pe spon-
taneitate i pe inspira ia de moment.
S –  B –   N – 

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

Rubric` realizat` 
de Tina Rizea
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33 66 55 77
22 99 33

88 22
55 44 88

11 33
99 77 22

33 88
55 99 66

44 22 66 11

11 99 44 88
99 66 77

33 22
22 77 88

44 33
44 66 99

77 33
44 77 11

88 66 11 44
SUDOKU presupune completarea careului de 81 c`su]e dup` O SINGUR~ REGUL~: orice rând, orice coloan` [i oricare 
p`trat de 3x3 c`su]e s` con]in` o singur` dat` fiecare cifr` cuprins` \ntre 1 [i 9.

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

TOPIC~
ORIZONTAL: 1) A se îns n to i. 2) Haine de 
judec tor – Agent patogen. 3) C l torie plin
de aventuri – Banul popii. 4) Zidit – Tip de 
lac. 5) Canale de scurgere – În lav ! 6) În ogor! 
– Pieptare. 7) Poart  – Care nu st  locului. 8) 
A versifica – Cas  de b trâni. 9) Nev z tor – 
Stânjenel. 10) Afl at  deasupra orbitei ochiului.

VERTICAL: 1) Colind tor cu vicleimul – Vorb re .
2) Copaci cu proeminen e. 3) Oameni haini 
– Dragoste. 4) Traiste – A br zda cu plugul. 
5) Podoab  din blan  – Bazin gol! 6) Plase de 
pescuit – Organiza ie sportiv . 7) Cap de viper !
– Hot râre. 8) Personaj – A alungi fi rele. 9) 
Animal cu blana pre ioas  – U or. 10) Obosit – 
Scaun pe cal.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ma[in` 
mic`

Movili]` de 
furnici

Ne\ncre-
z`tor

Percep]ie

Prima not`

Rece!
Oblic

Actorul 
american 

din imagine 
(Bela)

Pericol

Vreme

Loc gol!

Licita]ie

Imbold

Monarhi

Sum`

A]e

}`rm

Pocit

{per]uri

Ridicol`

Alarmat

Animal 
cu blan` 
pre]ioas`
Han gol!

Pe[ti de ap` 
dulce

|nsufl e]i]i


