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Un show cum
nu am mai v`zut!

www.compact.info.ro
SPORT

Bucure[tiul a fost asear` la picioarele legendarei trupe Rolling Stones
Cum era de a[teptat,
celebra trup` Rolling Stones a
]inut asear` un show electrizant,
care a subjugat circa 60.000 de
EVENIMENT

spectatori dornici s` admire pe
viu ni[te veritabile legende ale
muzicii. „M` bucur s` fiu aici pentru prima dat`, mul]umesc mult”,

a spus asear`, \n limba rom#n`,
Mick Jagger pe impozanta scen`
a concertului. Noi mul]umim,
Pag. 7-10
Rolling Stones!

Steaua a[teapt`
\nt`riri
Dup` egalul cu AEK Atena (1-1),
conducerea stelist` va mai lua
un mijloca[ [i un atacant Pag. 12
BUCURE{TI

Unde \nve]i s`
\no]i \n capital`
„Compact” \]i prezint` lista
[colilor \n care se poate practica
acest sport de sezon
Pag. 2
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Pu]in` verdea]`,
\n ora[ele noastre
Rom#nii din mediul urban
beneficiaz` de doar 17 metri
p`tra]i de spa]ii verzi
Pag.

ULTIMA OR~ 0:20 ... Sofia cere Libiei extr`darea infirmierelor, condamnate la \nchisoare pe via]` ...
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Prelungirea
înscrierilor
la Bursele JTI

Taberei”, „Tineretului”, „Grivi¡a”, „Mogooaia”, „Snagov”,
„Uverturii”, „Tei” i „Titan”.

TERMEN Freedom House a
prelungit termenul pânu la
care jurnalitii din presa scrisu
i audiovizualu se pot înscrie la
„Bursele Europene JTI”, astfel
cu dosarele pot fi trimise pânu
pe 15 august, fa¡u de 16 iulie,
data limitu stabilitu ini¡ial.
Candida¡ii trebuie su aibu cel
mult 35 de ani, o experien¡u
profesionalu de minimum trei
ani, iar materialele de presu
\nscrise trebuie su trateze
subiecte din domeniile politic,
economic i social. Preselec¡ia
candida¡ilor se va face pe baza
portofoliului, iar selec¡ia, pe
baza unui interviu. Perioada de desf`[urare a burselor
coincide cu cea a alegerilor
europene.

Târgul Educa¡ional
Bucureti

Itranduri i fântâni
deschise non-stop
DECIZIE Itrandurile i fântânile
arteziene administrate de Primuria Capitalei vor fi deschise
non-stop, municipalitatea solicitând societu¡ilor de salubrizare su suplimenteze activitatea de stropire a struzilor, cu
precudere pe timpul nop¡ii, în
perioada caniculei, precizeazu
viceprimarul Ruzvan Murgeanu.
Itrandurile aflate în administrarea municipalitu¡ii sunt:
„Berceni”, „Dâmbovi¡a” (Ciurel),
„16 Februarie”, „Cernica”, „Floreasca I”, „Buneasa”, „Drumul

DIDACTIC Expo 24 organizeazu,
în perioada 17 - 20 octombrie, edi¡ia a treia a Târgului
Educa¡ional Bucureti ( www.
teb.ro). Evenimentul se va
desfuura în sediul Colegiului
Na¡ional „Iulia Hadeu”. Târgul
este un eveniment structurat
pe douu principale sec¡iuni:
expozi¡ia de mijloace didactice, soft educa¡ional, oferte
pentru elevi i studen¡i din
diferite domenii de activitate,
i prezenturile de produse,
concursurile firmelor expozante. Detalii, pe www.teb.ro.

Concert de excep¡ie
pentru melomani
CLASIC Corul Universitu¡ii din
Manchester i Corul Catedralei
Arhiepiscopale din Târgovite
propun melomanilor bucureteni un concert de excep¡ie,
denumit „Reqviem”, de Gabriel Faure, conform unui comunicat de presu. Lucrarea, plinu
de sensibilitate i rafinament,
este scrisu de unul dintre cei
mai controversa¡i compozitori
francezi ai secolului XIX. Concertul va avea loc mâine, de la
ora 19:00, la Centrul Cultural al
Ministerului Administra¡iei i
Internelor, din str. Mihai Vodu
nr. 17. Intrarea liberu.

FII FOTOREPORTER |N CAPITAL~
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Fiecare dintre noi vede Bucure tiul în felul svu.

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

foto@compact.info.ro

Foto: www.csaquateam.ro
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Cu ajutorul unui antrenor, copiii
deprind u[or tainele acestui sport
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Înotul, sportul verii
Un antidot ideal pentru vara mult prea fierbinte pe care
o suportvm este o bvlvcealv bunv într-o piscinv. Ce
te faci, \ns`, dacv nu tii sv îno£i? Simplu, te înscrii la
cursurile unei coli de înot. „Compact” a cvutat pentru
tine câteva coli de acest gen în Bucure ti.
RECREATIV - Înotul nu este doar
un sport de performan¼, ci ¹i o
activitate recreativ recomandat pentru o dezvoltare armonioas a corpului ¹i pentru dobândirea unei snt¼i optime.
Cursurile de înot sunt de dou
tipuri, de ini¼iere ¹i de perfec¼ionare, atât pentru copii, cât ¹i
pentru adul¼i. Dac nu e¹ti adeptul unui antrenament privat, în
propria piscin, solu¼ia ideal o
reprezint cluburile ¹i ¹colile de
înot. Aici, sub îndrumarea unor

profesori cu experien¼, po¼i înv¼a s învingi valurile.

Lec£ii svnvtoase
Cursurile de ini¼iere urmresc
adaptarea fizic ¹i emo¼ional
la mediul acvatic, coordonarea
mi¹crilor, fiindc s plute¹ti pe
ap nu este chiar atât de simplu. Orele petrecute în bazin,
alturi de ceilal¼i cursan¼i, au,
de asemenea, efecte benefice
în direc¼ia socializrii. Pe lâng
acestea, înotul cre¹te rezisten¼a

Icoli de înot \n Bucure[ti
AQUA TEAM
Contact: antrenor Becheru Cvtvlin
site: www.csaquateam.ro
Telefon: 0741.903.888
Costuri: copii – 10 edin£e/14 zile, 120 lei
COMPLEXUL SPORTIV NAKIONAL „LIA MANOLIU”
Contact: Bd. Basarabia nr. 37-39, sector 2
Telefon: 324.77.16, 318.00.80 (centrala)
Costuri: copii – 10 edin£e/120 lei
Adul£i – 15 edin£e / 150 lei
CLUBUL SPORTIV DINAMO
Contact: Ios. Itefan cel Mare nr. 7-9, sector 2
Telefon: 210.35.05 (secretariat); 210.67.97

cardio-pulmonar, stimuleaz
circula¼ia sanguin, dezvolt
majoritatea grupelor musculare, dezvolt flexibilitatea ¹i
stimuleaz dezvoltarea fizic ¹i
psihic armonioase. Cât prive¹te
cursurile de perfec¼ionare, sunt
dedicate celor care doresc s
înoate bine. Medicii recomand
practicarea acestui sport pentru
o larg palet de boli, printre
care se numr astmul, durerile musculare ¹i articulare, hernia de disc, stresul ¹i autismul.
Avantajul este c, în Bucure¹ti,
acest sport poate fi practicat atât
pe timp rcoros, cât ¹i în zilele
toride ale verii, ora¹ul având
bazine acoperite ¹i bazine în aer
Dana Lascu ||||
liber.

Costuri: copii – 10 edin£e/120 lei
Agrement - 25 lei/zi
CLUBUL SPORTIV DELFINUL
Contact: Str. Mahatma Gandhi nr. 8, sector 1
Telefon: 0722.480.660
Costuri: copii – 10 edin£e/120 lei
ENERGY CLUB
Contact: Str. Intrarea Depoului 4, sector 1
Telefon: 210.03.56, 0722.895.541
www.inot-club.ro i www.energy-club.ro
Costuri: cotiza£ie la \nscrierea \n club
copii – 10 edin£e/14 zile
adul£i – doar cu antrenor personal

Voteazv fotografia preferat`!

Desen, picturu i modelaj pentru prichindei

Coadu la culutori

Text [i foto: George

ARTISTIC - Galeria Basil organizeaz, în perioada septembrie
2007 – iunie 2008, cursuri de
desen, pictur ¹i modelaj pentru
copiii cu vârste cuprinse între 4
¹i 10 ani. Data limit de înscriere
este 15 august, iar costul cursului
de 40 de ¹edin¼e, pe parcursul a
10 luni, este de 1.000 de lei, cu
posibilitatea de plat în trei rate.
Acest curs este unul de tip hobby,
menit s dezvolte abilit¼ile artistice ale copiilor. Informa¼ii, la
Galeria Basil, str. Dionisie Lupu
nr. 46, ¹i pe site-ul www.basil||||
design.ro.
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Se apropie sezonul reducerilor
VAR - Dup ce am avut parte de
promo¼iile estivale, comercian¼ii
ne pregtesc o nou surpriz plcut. În maximum dou sptmâni, bucure¹tenii vor avea parte
de un nou sezon al reducerilor,
de data aceasta cele de var. Comercian¼ii care inten¼ioneaz s
ia parte la campania cu pre¼uri
mici din aceast var trebuie s
înscrie cererile în urmtoarele
14 zile. Oficial, perioada cu pre¼uri mici va dura pân la sfâr¹itul
lunii octombrie, iar reducerile încep de la 30% din costul articolelor, dar pot ajunge pân la 80%.
Comercian¼ii care vor face reduceri fr s aib acordul prealabil
al primriilor risc s primeasc
amenzi de 1.000 de lei.
D.L. ||||

EXPOZIKIE Muzeul Na£ional
de Istorie Naturalv „Grigore
Antipa” organizeazv, astvzi,
de la ora 18.00, vernisajul
expozi£iei temporare intitulatv
„Cvlvtorie în casa melcului”.
Expozi£ia, care va fi deschisv
publicului în perioada 19 iulie
- 17 septembrie, este finalul,
dar i materializarea studiului interdisciplinar cu acela i
nume, dezvoltat în cadrul
proiectului-experiment în care
au fost implica£i elevii Cercului
de Antropologie Vizual` de la
Colegiul Tehnic de Arhitecturv
i Lucrvri Publice „I. N. Soco||||
lescu”.

BACTERIOLOGIC Directorul adjunct al Autoritv£ii de Svnvtate Publicv
(ASP) a Municipiului Bucure ti, Maria Ni£escu, a declarat, ieri, cv
nivelul de nitra£i depv e te limita maximv admisv în apa a 60 de
fântâni din capitalv. La edin£a extraordinarv a Comitetului Local
pentru Situa£ii de Urgen£v al sectorului 2, Ni£escu a precizat cv au
fost depistate zece pu£uri, situate pe cinci strvzi, din sectorul 2, în
cazul cvrora nivelul de nitra£i era prea mare, depv ind chiar de ase
ori limita admisv (50 miligrame/litru), informeazv Rompres. Rezultate îngrijorvtoare au fost ob£inute, potrivit reprezentantului ASP, i
în urma testelor bacteriologice. Ac£iunea de verificare a calitv£ii apei
a fost începutv pe 6 iulie i va continua, a men£ionat Ni£escu. Directorul adjunct al ASP a subliniat, însv, cv nu existv probleme privind
apa distribuitv de ApaNova. Maria Ni£escu a anun£at cv, ast`zi, vor
începe ac£iunile de verificare a calitv£ii apei din piscine, tranduri [i
zone naturale de îmbviere. Ea a propus evacuarea zilnicv a pubelelor
||||
i a ghenelor, pentru a evita pericolul înmul£irii bacteriilor.
PUBLICITATE

Peste dou` s`pt`m#ni, te \mbraci la jum`tate de pre]
PROIECTE - Centrul Na¼ional al
Dansului Bucure¹ti (CNDB) lanseaz cea de a doua selec¼ie de
programe ¹i proiecte coregrafice din anul în curs. Etapa se va
desf¹ura între 12 ¹i 15 august,
iar termenul limit de depunere
a dosarelor este 10 august. Selec¼ia este adresat profesioni¹tilor
care activeaz în domeniul dansului contemporan. Pot participa
numai la programe ¹i proiecte
care urmeaz s se desf¹oare în
perioada septembrie – decembrie
2007. Condi¼iile generale de participare la selec¼ie, documenta¼ia
necesar ¹i detaliile specifice pot
fi descrcate de pe site-ul www.
cndb.ro, sec¼iunea „concursuri de

proiecte”, sau pot fi solicitate la
secretariatul centrului, prin e-mail
- office@cndb.ro sau la numrul
de telefon 318.86.67. Dosarele de
participare pot fi înscrise la secretariatul centrului de luni pân vi||||
neri, între 10.00 ¹i 16.00.

Mioara Mantale va controla
primuriile capitalei
Dupv ce, în videoconferin£a cu prefec£ii, de luni,
de la Palatul Victoria, Mioara Mantale a fost
mu truluitv de premierul Tvriceanu din cauza
informa]iilor primite de la sectoare, prefectul
capitalei s-a supvrat i a decis ca, de astvzi, sv
controleze primvriile de sector.
CANICUL - Teful Executivului era nemul¼umit de
estimarea prezentat la ¹edin¼ de prefectul Mantale,
potrivit creia, la nivelul
capitalei, doar 45-80 de
persoane ar fi vulnerabile
la temperaturile ridicate.
„Doamn prefect, la dou
milioane de locuitori, 80 de
persoane înseamn c nu
ave¼i date din teren, c nu
vi se dau date”, a rbufnit
Triceanu.

le, pe lâng actualizarea
situa¼iei cu persoanele asistate, lista cu punctele de
prim ajutor ce urmeaz a
fi amplasate în zonele aglomerate ale capitalei.
„Pentru identificarea ¹i
ajutorarea segmentelor de
popula¼ie afectate de canicul, primriile de sector
vor asigura asisten¼ cu
ajutorul unui post telefonic
tip linie verde. Primriile de
sector au responsabilitatea
de a v livra la domiciliu
ap potabil ¹i alimente de

Telefoanele
la dispozi¡ia
popula¡iei:
PREFECTUR :
313.24.76
PRIM RIA SECTORULUI 1:
0800.800.111
PRIM RIA SECTORULUI 2:
0800.800.772
PRIM RIA SECTORULUI 3:
9854
PRIM RIA SECTORULUI 4:
0800.800.440
PRIM RIA SECTORULUI 5:
313.67.68
PRIM~RIA SECTORULUI 6:
00800.800.660

baz, la cerere contracost,
pentru aceste persoane”,
a declarat, ieri, într-o conferin¼ de pres, Mioara
D.L. ||||
Mantale.

Foto: Mediafax

Premierul
avea dreptate
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Nitra¡i peste limita admisu,
în câteva pu¡uri de apu

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

Selec¡ie la Centrul Dansului

Culutorie în
casa melcului

Prefectul capitalei a recunoscut, ieri, c cifra este
mult prea mic ¹i a pus
acest lucru pe seama faptului c baza de date, realizat de direc¼iile de asisten¼
social de la primriile de
sector, nu a fost actualizat.
Mioara Mantale a decis ca,
începând de astzi, s efectueze, constant, controale
la institu¼iile în cauz, pentru a vedea modul în care
sunt mobilizate administra¼iile locale pe perioada
caniculei.
Ea a cerut primriilor de
sector ¹i Primriei Genera-

www.compact.info.ro

Prefectul cere actualizarea bazelor de date

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

Durata studiilor este de 3 semestre.
AVANTAJE:
OPo¡i câtiga burse de studii în struinutate
OStagii de practicu în bunci, mediu de afaceri i în administra¡ia de stat
|NSCRIE-TE ACUM ON-LINE {I PARTICIPI LA TOMBOLA !
Str. Giuseppe Garibaldi, nr. 2a, sector 2; tel.: 230.57.38; 230.57.26; 231.74.18 (fax)
Email: rector@univath.ro; secretariat@univath.ro; http://www.univath.ro
PUBLICITATE
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Circula¡ie
îngreunatu
pe DN 17
LUCR~RI Circula¡ia rutieru pe DN 17, la ieirea din
municipiul Bistri¡a spre Vatra
Dornei, este îngreunatu din
cauza lucrurilor de reabilitare a oselei, începute, ieri,
de firma germanu „Geiger
Bogl”. Potrivit unor surse
din cadrul Primuriei Bistri¡a,
firma germanu va încheia
lucrurile de reabilitare a DN
17, de la km 59+292, pânu la
sfâritul sezonului cald.

„Music
Contaminations”,
la Vama Veche
FESTIVAL Un festival interna¡ional, intitulat „Music
Contaminations”, va debuta,
vineri, în Vama Veche, cu
o searu de muzicu rock i
pop-rock, în timp ce seara
de sâmbutu va fi rezervatu
muzicii house, anun]` Mediafax. Accesul la acest festival
este liber. La Vama Veche va
exista un stand cu materiale
promo¡ionale i CD-uri.

Vasile Dâncu
a demisionat

DECIZIE Vasile Dâncu (foto)
a demisionat din func¡ia de
vicepreedinte al PSD pentru
analizu politicu i comunicare, invocând hoturârea
preedintelui partidului, Mircea Geoanu, de a-i interzice
su dea interviuri presei pe
teme de strategie, reiteratu
la ultimul Comitet executiv
na¡ional.

Bisericile
ortodoxe, spa¡ii
de refugiu
TIMI{ Prefectura Timi a
decis su mureascu numurul
spa¡iilor în care persoanele afectate de caniculu su
se poatu refugia i unde
acestea pot primi apu
rece, stabilind, împreunu
cu Mitropolia Banatului,
ca ad`posturile su fie [i
bisericile ortodoxe din
jude¡, anun]` Mediafax. În
Timioara, sunt stabilite zece
locuri în care vor fi organizate puncte de prim ajutor, iar
primele trei sunt deschise,
de mar¡i, în Opera Românu,
Gara de Nord i Gara de Est.

Târgul „Kilipirim”,
la mare
CONSTAN}A Târgul de
discount „Kilipirim - carte,
muzicu i film” se va desfuura, în perioada 25 iulie-15
august, pe faleza Cazino din
Constan¡a, unde va guzdui
mai multe evenimente, precum „Seara Harry Potter” i
lansarea volumului „Orbitor.
Aripa dreaptu”, de Mircea
Curturescu. Kilipirim va aduce la malul murii o ofertu de
peste 30.000 de cur¡i, muzicu
i film cu reduceri semnificative, potrivit Mediafax.
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Julio: „În 20 de ani, ve¡i fi
o ¡aru în care se va emigra”
Julio Iglesias, care a
concertat, luni searv, în
Pia£a Mare din Sibiu, i-a
îndemnat pe spectatori
sv facv dragoste, pentru
cv „sexul este foarte
important”.

SIBIU - Aproape 15.000 de
spectatori au urmrit, luni
sear`, concertul extraordinar
sus¼inut de Julio Iglesias în Pia¼a Mare din Sibiu ¹i au fredonat
melodii celebre, pân aproape
de miezul nop¼ii. Imediat dup
prima pies, vedeta le-a mul¼umit fanilor pentru consecven¼a
cu care i-au ascultat muzica.
„Bun seara, România! Bun
seara, Sibiu! Bun seara ¹i v
mul¼umesc pentru atâ¼ia ¹i atâ¼ia ani cât am fost împreun,
pentru dragostea pe care mi-a¼i
druit-o”, a spus Julio Iglesias
în timpul concertului. Solistul a
declarat, la concert, c România
va deveni, în 20 de ani, o ¼ar în
care se va emigra.
„Ave¼i o ¼ar minunat. Ave¼i
o mul¼ime de lucruri interesante de vzut. Sunte¼i acum o ¼ar
din care se emigreaz, dar jur în
fa¼a lui Dumnezeu c, în 20 de
ani, ve¼i deveni o ¼ar în care se
va emigra. Italienii, spaniolii ¹i
to¼i cei care au mai fost aici se
vor întoarce ¹i vor vrea s-¹i ia o
cas ¹i o prieten în România”,
a spus vedeta. De altfel, Iglesias
le-a povestit sibienilor despre
prima sa vizit în România, la
vârsta de 13 ani, în anul 1969,
¹i le-a spus c înc de atunci a
rmas impresionat de aceast
¼ar. El a ludat ¹i Sibiul: „De

„Eternul admirator al
frumosului - Julio Iglesias“

Instantaneu primit de la cititorul nostru Vitty - Cristian Chiran
când am venit în Sibiu, am vzut câteva lucruri minunate.
Am vzut împrejurimile ¹i m-au
impresionat. M-am întâlnit ¹i cu
domnul primar, care este un om
drgu¼, ¹i cu so¼ia lui. Poate îmi
d ¹i mie domnul primar o cas
în Sibiu!”, a spus Iglesias. Vedeta, \mpreun cu stafful su,
a vizitat împrejurimile Sibiului,
dar ¹i muzeul în aer liber din
Dumbrava Sibiului.
Sibienii s-au artat, de asemenea, încânta¼i de prezen¼a
c#nt`re]ului în România, concertul de luni fiind cel mai bine
vândut eveniment din capitala
cultural a Europei. Julio Iglesi-

as va pleca, de la Sibiu, ast`zi,
iar m#ine va sus¼ine un concert la Timi¹oara. Turneul din
România, prin care vedeta \[i
promoveaz noul album, „Romantic Classics”, va continua la
Bacu, Bucure¹ti ¹i Constan¼a.

„Sv face£i dragoste
ca nebunii”
„Exist un lucru care ne deosebe¹te pe noi, latinii, de ceilal¼i:
facem dragoste ca nebunii. Asta
vreau de la voi în seara aceasta: s merge¼i acas ¹i s face¼i
dragoste ca nebunii, pentru c
sexul este foarte important”,
le-a transmis Julio Iglesias, de

pe scen, celor aproximativ
15.000 de spectatori prezen¼i.
Vedeta a avut, de asemenea,
un mod original de a-¹i prezenta doi dintre dansatori. „S v
spun ceva: dac ve¼i dansa ca
ei, o s rmâne¼i însrcinate.
Dac merge¼i acas ¹i rmâne¼i
însrcinate, ve¼i avea un copil
pe care s-l numi¼i Julio”, a spus
cântre¼ul înainte ca doi dintre
dansatorii si, care au prezentat
un tango, s intre pe scen. În
plus, Julio Iglesias ¹i-a srutat
fiecare dintre dansatoare dup
câte o melodie pe care acestea
dansau latino.
Mihaela R`ileanu ||||

17 metri p`tra]i de verdea]`, Codul portocaliu se extinde
pe cap de or`[ean
\n mai multe regiuni

Copiii au nevoie de c#t mai multe spa]ii de joac`
STATISTIC~ - Rom#nii care locuiesc la ora[ beneficiaz` de doar
17 metri p`tra]i de verdea]` pe
cap de locuitor, conform datelor
Institutului Na]ional de Statistic`, informeaz` Hotnews.
Suprafa]a spa]iilor verzi din
mediul urban, \n parcuri, gr`dini
publice, locuri de joac` pentru copii, terenuri ale bazelor
[i amenaj`rilor sportive era, la
sf#r[itul anului 2006, de 20.269
hectare, adic` 17 metri p`tra]i
pentru fiecare or`[ean. Rom#nia
se num`r` printre ]`rile cu prea

pu]ine spa]ii verzi, \n condi]iile
\n care ora[e precum Graz [i
Viena (Austria) sau Helsinki
(Finlanda) dep`[esc 110 metri
p`tra]i de spa]iu verde pe cap de
locuitor.
Conform recomand`rilor Uniunii Europene, unui locuitor din
mediul urban ar trebui s` \i revin` o suprafa]` de verdea]` de
circa 30-40 metri p`tra]i, \n timp
ce recomand`rile Organiza]iei
Mondiale a S`n`t`]ii prev`d circa 50 metri p`tra]i pe cap de lo||||
cuitor.

METEO - Administra¼ia Na¼ional
de Meteorologie a transmis, ieri,
avertizri cu codul portocaliu
pentru înc 12 jude¼e, începând
cu ziua de m#ine, a anun¼at Eugen
Nicolescu, ministrul snt¼ii. În
urma acestei msuri, codul portocaliu va fi \n vigoare pentru 21
de jude¼e, respectiv Bihor, Arad,
Timi¹, Hunedoara, Cara¹-Severin, Mehedin¼i, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Clra¹i, Ialomi¼a,
Ilfov, Buzu, Brila, Vrancea, Gala¼i, Bacu, Vaslui, Ia¹i, Boto¹ani,
¹i Bucure¹ti. Meteorologii au
aten¼ionat, luni, cu codul galben,

autorit¼ile din aproape întreaga
¼ar asupra caniculei ce va lovi
majoritatea regiunilor României,
în perioada 17-22 iulie, insistând
asupra a nou jude¼e care, pentru
zilele de 19 ¹i 20 ale lunii, au primit cod portocaliu.
Ast`zi, în Banat, Cri¹ana, Oltenia, Muntenia ¹i în sudul ¹i estul
Moldovei, temperatura aerului
va urca pân la 38 de grade Celsius. De m#ine pân duminic,
vremea va fi canicular în majoritatea regiunilor, cu valori de temperatur ce vor dep¹i frecvent
||||
36 de grade.

TOP CRE{TERI TURISM ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 - 17 iulie, www.trafic.ro
Pozi]ie
Site
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Cre[tere vizitatori

www.eximtur.ro
www.autogari.ro
www.hartionline.ro
www.hoteluri.org
www.tourismguide.ro
www.blueair-web.com
www.hotels4travelers.com
www.roundtrip.ro
www.turism-360.ro
www.alpinet.org
Clasament realizat de

8.079
3.980
3.949
2.989
2.512
2.420
2.148
2.004
1.945
1.581
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Ochelarii lui
John Lennon,
licita]i on-line

Nor toxic, la 160 de
kilometri de Rom#nia

SCUMP O pereche de ochelari
de soare, cu ram` aurit`,
purta£i de John Lennon, ar
putea fi vându£i la o licita£ie
pentru suma de 1,5 milioane de
euro. Ochelarii au fost sco i la
v#nzare pe un site specializat
în comercializarea de obiecte
ce au apar£inut unor vedete
din lumea muzicii. Licita£ia se
desfv oarv p#nv la sf#r itul
lunii iulie, pe site-ul 991.com.
Ochelarii au fost dvrui£i de
solist traducvtorului Junishi
Yore, la terminarea turneului efectuat de The Beatles în
Japonia. În semn de respect
pentru Lennon, la moartea
acestuia, Yore a înlvturat lentilele de la ochelari. Cei doi au
devenit foarte apropia£i, dupv
ce membrii forma£iei au primit
amenin£vri cu moartea din
cauza unui concert sus£inut în
apropiere de locul sacru Budo||||
kan.

LVOV - Un accident chimic a
avut loc, luni, în Ucraina, provocat de deraierea unui tren.
Garnitura avea ¹ase vagoane
încrcate cu fosfor alb, deosebit de toxic, care, la peste 40 de
grade Celsius, se poate aprinde.
Un nor de substan¼ toxic s-a
întins pe 90 de kilometri ptra¼i
¹i a plutit deasupra a 14 sate din
jurul ora¹ului Lvov. Vagoanele
cu fosfor proveneau din Kazahstan [i aveau destina¼ia Polonia. Autorit¼ile nu au stabilit
cauzele accidentului, dar exclud
ipoteza unui atentat terorist. Fosforul alb este folosit în componen¼a îngr¹mintelor, dar ¹i în
pesticide, produse de cur¼at ¹i
explozibili. Locuitorii ora¹ului
Lvov au fost sftui¼i s stea la domiciliu ¹i s nu consume alimente din produc¼ia local.
Vicepremierul
ucrainean,
Oleksandr Kuzmuk, a comparat
acest accident cu cel de la Cernobîl, din 1986. „S-a produs un
dezastru. Dup catastrofa de la
Cernobîl, ne confruntm cu un
caz care poate reprezenta o amenin¼are real pentru popula¼ie”,
a declarat oficialul pentru agen¼ia AP, preluat de BBC.
Ministerul ucrainean al Aprrii a declan¹at, ieri, starea

1 din 3

britanici are o
arm` \n cas`

Britanicii posesori de arme
spun c` s-ar ap`ra cu ele de
ho]i, se arat` \ntr-un studiu
publicat, ieri, de Sky News.
Sursa: Mediafax

Foto: Mediafax

Peste 20 de persoane au
fost spitalizate i 800 de
persoane au fost evacuate
în regiunea Lvov din vestul
Ucrainei, dupv deraierea
unui tren ce transporta
fosfor alb, substan£v
inflamabilv i foarte toxicv,
transmite AFP.

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

|n urma accidentului, printre r`ni]i se num`r` cel pu]in patru membri ai echipelor de interven]ie
de alert în unit¼ile operative, pentru a face fa¼ efectelor
norului toxic, relateaz pagina
electronic a agen¼iei Ukrainian
News. „Dup accident, unit¼ile
Comandamentului operativ de
vest au intrat în stare de alert,
fiind întocmite planuri pentru
contracararea consecin¼elor dezastrului”, a comunicat Ministerul Aprrii, precizând c a fost
luat decizia trimiterii unui spital de campanie. Dou elicoptere
au fost trimise pentru efectuarea
de teste în zona poluat.
Mihaela R`ileanu ||||

Foto: Mediafax

Europa, sufocat` de canicul`

Copiii pot fi afecta]i grav de canicul`, dac` p`rin]ii nu iau toate m`surile de protec]ie
PERICOL - Un val de c`ldur`, venit din Africa, s-a ab`tut asupra
Cehiei, la Praga \nregistr#ndu-se,
duminic`, o temperatur` de 35,8
grade Celsius. Canicula a continuat luni, meteorologii anun]#nd,
de altfel, c` va fi \nregistrat un record, temperatura dep`[ind 39 de
grade Celsius.
Autorit`]ile din Cehia au avertizat popula]ia asupra pericolelor
cauzate de c`ldur` [i au sf`tuit ca
persoanele \n v#rst`, copiii [i cei
care au probleme cu respira]ia
din cauza temperaturilor ridica-
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te s` nu se aventureze afar` \n
miezul zilei sau, dac` o fac, s` se
hidrateze corespunz`tor, cu minimum 2-3 litri de ap` pe zi, s` se
protejeze de c`ldur` [i de razele
ultraviolete, \n special la mijlocul
zilei. De asemenea, angajatorii
au obliga]ia s` pun` la dispozi]ia
angaja]ilor lichide [i s` le ofere
mai multe pauze dec#t de obicei.
Jirina Ernestova, purt`tor de
cuv#nt la serviciul de ambulan]`
din Praga, a confirmat c` paramedicii au fost de dou` ori mai
solicita]i duminic` [i luni, dec#t

\n zilele cu temperaturi normale,
anun]` Radio Praga. Meteorologii
au anun]at c`, \ncep#nd de ast`zi,
vremea va intra \ntr-un proces
u[or de r`cire, iar cerul va deveni
variabil. Nu sunt excluse, la Praga, ploile slabe. Nu numai Cehia
are de \nfruntat canicula, ci [i
Germania. |n cele mai multe p`r]i
ale ]`rii, temperaturile au dep`[it
valoarea de 35 de grade Celsius.
Pentru ast`zi, sunt anun]ate ploi
la Paris, Londra, Glasgow, iar cerul va fi par]ial acoperit la Roma,
||||
Madrid [i Berlin.

T`riceanu \ndeamn` la calm
DECLARA}II Premierul Cvlin Popescu Tvriceanu a lansat, ieri, un
apel la calm, dup` producerea accidentului din Ucraina, arvtând
cv, în prezent, nu existv motive de panicv. El a declarat cv oficialii ucraineni nu au informat autoritv£ile de la Bucure ti asupra
accidentului i cv reprezentan£ii Ministerului Mediului analizeazv
eventualele mvsuri care se impun. Premierul a precizat cv, potrivit speciali tilor în domeniu, în urmvtoarele 36 de ore nu existv
vreun risc ca acest nor sv pvtrundv pe teritoriul României. {eful
Administra]iei Na£ionale de Meteorologie, Ion Sandu, a declarat, ieri, pentru Mediafax, cv autoritv£ile române nu au primit
informa£ii privind cantitatea de praf care ar pluti în aer în zona
afectatv. „Cel mai important este, însv, cv modelarea ne aratv
cv norul nu ajunge pânv mâine noapte, la ora 24.00, deasupra
teritoriului României", a mai declarat Sandu.
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PE SCURT ||||||||||||||||||||| EURO |||||||||||||||||||||||||||||||||||| USD ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ALTE CURSURI
R`splat` pentru
firmele care
angajeaz` elevi

3,12 LEI

BENEFICII Angajatorii care
recruteaz` elevi i studen¡i
în perioada vacan¡ei de varu
vor primi lunar 50% din
salariul minim brut, bani
care se scad din contribu¡ia
lunaru obligatorie datoratu
de companii la asigururile
pentru omaj. Salariul minim brut este de 390 de lei.
În anul colar 2006-2007,
vacan¡a de varu a început la
15 iunie i se terminu la 16
septembrie.

STRATEGII - |nainte de a se ciocni de alte „surate” pentru a marca tradi]ionalul „Hai noroc!”,
sticla de bere este \ntoars` pe
toate p`r]ile de reprezentan]ii
de marketing, pentru a g`si c`i
de fidelizare a consumatorilor.
O analiz` publicat` \n edi]ia de
ast`zi a revistei „Capital” prezint` mut`rile f`cute de marii
juc`tori de pe pia]a berii din
Rom#nia, \n special lans`rile de
ambalaje.
|n cazul brandurilor de pe
segmentul value, cel al berilor
ieftine, precum Noroc, Gambrinus sau Stejar, pre]ul [i volumul
v#nz`rilor este tot ce conteaz`.
La categoria premium, \n care
intr` Tuborg, Ursus, Beck’s, sau
super premium (Carlsberg, Peroni, Heineken), se pune accentul pe brand. Astfel, unele beri
de pe pia]` sunt prezentate \n
noi ambalaje.
URBB i-a pus Tuborgului
etichet` transparent`, iar pen-

Tnuva intr` pe
pia]a rom#neasc`

PRODUSE Tnuva Rom#nia
a lansat pe pia]a autohton` gama sa de produse lactate care con]ine,
pentru \nceput, „Iaurtul
Meu Fin”, „Sana Mea”,
„Sm#nt#na Mea Fin`” [i
„Sm#nt#na Mea Bogat`”.
Tnuva inten]ioneaz` s`
devin` unul dintre cei mai
importan]i juc`tori pe pia]a
lactatelor din Rom#nia.

tru Carlsberg a ales o sticl` cu
inscrip]ia \n relief. Compania
InBev comercializeaz` berea
Bergenbier la doi litri \ntr-un
PET care la g#t ia forma unei
mingi de fotbal. Marca value
a InBev, Noroc, este acum dis-

Mai mul]i str`ini la mare
VACAN}~ Num`rul turi[tilor str`ini afla]i \n aceast` perioad` pe
litoral s-a dublat, ajung#nd la 10.000 de persoane, conform datelor
Inspectoratului Jude]ean de Poli]ie Constan]a transmise de NewsIn.
Cei mai mul]i dintre vizitatorii str`ini s-au orientat spre Mamaia
(5.603 turi[ti) [i Neptun (2.256 turi[ti). |n Eforie, \[i petrec vacan]a \n
||||
jur de 1.000 de turi[ti veni]i de peste hotare.

Piraeus are
Online Banking

ASPIRA}II - Google a fost desemnat`, de studen]ii europeni din
domeniul IT, compania ideal`
pentru care s` lucrezi, \n urma
unui sondaj realizat de firma
suedez de cercetri Universum,
anun]` Reuters. Aproape 17%
dintre cei care studiaz` tehnologia IT [i ingineria \n 100 de
universit`]i din Europa au ales

PRODUS

1. Banca Rom#neasc`

Google pentru jobul de vis. Un
rezultat surprinz`tor, potrivit autorilor, deoarece Google a \nceput abia anul trecut s` recruteze
for]` de munc` din Europa.
Pe locul al doilea s-a aflat
produc`torul auto german Porsche AG, urmat de rivalul Ferrari.
Studen]ii [i-ar mai dori s` lucreze
||||
la IBM [i la Airbus.

DAE

RATA
DOB^NZII

RATA
LUNAR~

Credit pentru
9,28% 8,80% fix` 1 an 1.153,62 lei
cas`
2. CEC
Credit pentru
10,09% 8,58% variabil` 1.129,15 lei
cump`rarea
de locuin]e
3. MKB Romexterra Bank Creditul ipotecar 11,3% 8,95% variabil` 1.395,39 lei

5. Bancpost

1,89 LEI
2,17 LEI
48,46 LEI

ponibil` \ntr-un PET mai mare,
de trei litri. Tot la acest capitol, este notabil` apari]ia berii Gösser, marc` a Heineken
Rom#nia, la un litru, de[i este o
bere premium. Nici cei de la Ursus Breweries nu s-au l`sat mai

prejos, ei lans#nd recent sticla
de 0,33 litri, care ajunge, de
obicei, \n restaurante, hoteluri
Otilia Cristea ||||
[i cafenele.

Mai multe informa]ii
www.capital.ro

CONSUMUL MEDIU DE |NGHE}AT~ PE CAP
DE LOCUITOR |N 2006 (Kg)

SUA 27
Italia 17

Studen]ii vor la Google

TOP 5 CREDITE IPOTECARE ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

4. Banca Rom#neasc`

4,64 LEI 1 franc elve]ian
1,27 LEI 1 dolar canadian
0,18 LEI 1 gram de aur

Topi]i de z`pu[eala verii,
rom#nii ies tot mai
des la terase, la o bere
rece, ori \[i iau s` bea,
\n lini[te, acas`. Pe asta
mizeaz` [i produc`torii,
iar cum brandurile de
bere preferate sunt alese
emo]ional, ei \ncearc` s`
lanseze ambalaje c#t mai
„prietenoase”.

PL~}I Abona]ii operatorului
RCS & RDS au la dispozi]ie
\nc` dou` puncte comerciale
[i de \ncasare \n Bucure[ti:
unul este amplasat \n
Centrul Comercial Auchan
– Titan [i altul pe {oseaua
Olteni]ei, num`rul 119. Compania are, \n total, 24 de
puncte comerciale [i de
\ncasare, iar la nivel
na]ional num`r` peste 140
de astfel de centre.

BANCA

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

Berea se bate \n sticle

Dou` noi centre
RCS & RDS

SERVICIU Clien]ii b`ncii
Piraeus Bank Rom#nia au
acces, \ncep#nd cu aceast`
lun`, la noul serviciu Piraeus
Online Banking, pentru a
putea efectua opera]iuni
bancare f`r` a se mai
deplasa la ghi[eul b`ncii.
Noul serviciu, care se acord`
pe baza unei solicit`ri
scrise, asigur` utilizatorilor s`i o reducere de 30%
a comisioanelor aferente
opera]iunilor efectuate.

2,27 LEI
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Credit pentru
cas`
Credit ipotecar

Belgia 15,5
Suedia 13
Germania 8
Polonia 3,5

ASIGURARI
via]` - nu se solicit`
locuin]` - gratuit`
via]` - obligatorie
locuin]` - obligatorie

via]` - obligatorie
locuin]` - obligatorie
11,65% 10,95% variabil` 1.399,59 lei via]` - nu se solicit`
locuin]` - gratuit`
11,9% 9,50% fix` 5 ani 1.457,42 lei via]` - nu se solicit`
locuin]` - obligatorie

Credite ipotecare pentru achizi]ia unui imobil: moneda – lei; valoarea creditului – 150.000 de lei; perioada – 35 de ani
DAE = costul total al creditului (dob#nd` + comisioane)
Surs`: www.finzoom.ro

Ungaria 3
Rom#nia 1,1
STUDIU - Unul dintre deliciile verii este \nghe]ata. |n cazul
rom#nilor, unul mai mic, deoarece, \n compara]ie cu alte state
europene, consumul mediu de
\nghe]at` pe cap de locuitor, de
anul trecut, este foarte mic, de
doar 1,1 kilograme. Dintre ]`rile
din Europa luate \n calcul, Italia

este ]ara \n care se consum` cea
mai mare cantitate de \nghe]at`:
17 kilograme anual, pe cap de
locuitor.
Campionii Europei sunt eclipsa]i de americani, care s-au \nfruptat, \n 2006, cu 27 de kilograme de \nghe]at`, pe cap de
||||
locuitor. (Sursa: „Capital”)

Magnific!
I-am ratat pe Rolling Stones!
N-am fost la istoricul concert Rolling Stones, de[i [tiu c` voi regreta
mult` vreme de aici \ncolo. {i cred c` a fost, poate, un eveniment mai
important pentru ora[ul nostru chiar dec#t curcubeul a[ternut la vizita
lui George W. Bush sau galantarele care gemeau de m#ncare c#nd a
venit Mihail Gorbaciov.
|n fond, am mai ratat destule momente astrale. La aselenizarea
americanilor, eram \n scutece. C#nd Nadia a luat nota 10, la Montreal,
dormeam dus. Singura poz` care atesta c` am ]inut-o de mijloc pe
superba Adriana Sklenarikova-Karembeu, la EURO 2000, n-a ie[it. Tot
atunci am stat fa]` \n fa]` cu Zinedine Zidane [i David Beckham, dar

Foto: Cristian Simion

eveniment

niciunul n-a dat semne c` m-ar recunoa[te. C#nd JR din serialul „Dallas” a fost \mpu[cat, aveam televizor alb-negru. La Gala Hagi am fost
tot r`masul special \n redac]ie. Concertul lui Michael Jackson l-am ascultat de pe balcon. Nici pe cometa Halley, vizibil` o dat` la 76 de ani,
n-am prins-o. Alt` ratare memorabil`: la o [edin]` foto, Nicoleta Luciu
mi-a z#mbit suav \nainte de a-[i schimba garderoba: „Ne \ntoarcem un
pic cu spatele?”
|n schimb, reporterii [i fotoreporterii „Compact” au fost la concertul
de asear`, a[a cum sper c` a]i fost [i voi. Fiindc` despre bunicii rockului, cum li se spune celor de la Rolling Stones, ve]i avea ce s` le povesti]i
[i nepo]ilor vo[tri.
Horia Ghibu]iu

www.compact.info.ro
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Ce a]i a[teptat de la
concertul Rolling Stones?
De[i afar` au fost peste 40 de grade, asear`, fani Rolling Stones de
toate v#rstele [i din toate col]urile ]`rii au venit s`-[i \nt#lneasc`
idolii la un concert de zile mari. Pentru dumneavoastr`, Compact a
luat pulsul mul]imii ner`bd`toare s` intre pe stadionul „Lia ManoAnda Dinc`
liu”.

M` a[tept s` fie cel mai mare
spectacol care a avut loc
vreodat` \n Rom#nia. Rolling
Stones sunt ni[te legende
vii, pe care p`rin]ii no[tri
[i-au dorit s`-i vad`.
Octavian, 24 de ani,
PR-ist, Bucure[ti

M` a[tept la un spectacol extraordinar, cum sunt
obi[nui]i s` fac` The Rolling
Stones. E o trup` care \mi
place foarte mult.
Mihai, 27 de ani,
doctorand, Craiova

|mi place foarte mult aceast`
trup` [i o a[tept de mult
timp. Cu siguran]`, va fi un
show cum numai cei de la
Rolling Stones [tiu s`-l fac`.
Andreea, 20 de ani,
student`, Constan]a

|mi plac foarte mult melodiile lor [i \i a[tept de mult
timp. Dar nici forma]iile care
vor c#nta \n deschidere nu
se las` mai prejos.
Sorin, 18 ani,
elev, Bucure[ti

Ceea ce se \nt#mpl`
\n aceast` sear` este o
experien]a` unic`, probabil
irepetabil`. Nu sunt un mare
fan Rolling Stones, \ns` este
un eveniment care nu trebuie ratat.
C`t`lin, ziarist,
33 de ani, Bra[ov

EVENIMENT
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Concertul care a cuce

Veteranii Rolling Stones au sus£inut, asearv, un concert la
învl£imea a teptvrilor, pe stadionul Na£ional din Bucure ti.
Cel mai mare eveniment muzical al anului, „a teptat de 40
de ani în România”, dupv cum au titrat ziarele, concertul
celor de la Rolling Stones a ridicat în picioare peste 60.000
de spectatori. Tinerii, dar i genera£iile primilor ani de glorie
ai trupei au venit sv-i vadv pe Stones.
INCENDIAR - Show-ul a început
la ora 21.30, cu piesa „Start me
up”. Publicul s-a aprins imediat,
întâmpinându-l pe Mick Jagger
cu ¼ipete ¹i aplauze. La rândul
su, solistul i-a salutat pe cei
prezen¼i ¹i a rostit câteva fraze
în limba român, dup care ¹i-a
aruncat sacoul pe scen.
Concertul a continuat cu piesele „Let’ spend the night together”, „You can’t always get what
you want” ¹i „Midnight rambler”.
Cover-ul dup melodia „ I go crazy”, a lui James Brown, a fost interpretat de Mick, în duet cu Lisa
Fisher (backing vocals). Într-o român impecabil, liderul trupei a
introdus-o pe Lisa cu urmtoarele cuvinte: „Frumoasa Lisa Fisher,
ce rochie drgu¼, dar ce pantofi
ieftini!”. Dup aceast prezentare
ironic, cei doi au dansat lasciv.
La cei 63 de ani, Mick a dovedit c ¹tie s fac un show ca nimeni altul. |ns` nu mai era nevoie ca artistul s îndemne publicul
s-i intoneze versurile. În jurul
orei 22.15, Mick a apelat din nou
la limba român: „Acum a¹ vrea
s-mi prezint trupa”.
Când a venit rândul lui Keith
Richards, acesta a înaintat pe scen, cltinându-se u¹or, în timp ce
fuma relaxat o ¼igar. Richards
s-a adresat, râzând, românilor:
„Ladies and gentlemen, thank
you very much. It’s nice to be

here. Good to see you”. Au urmat
hiturile „You Got The Silver“¹i
„It‘s Only Rock‘n Roll“. Mul¼imea
a intrat în delir pe ritmurile piesei „Satisfaction“, iar pe scen
¹i-a fcut apari¼ia celebrul logo
Rolling Stones, imensa limb ro¹ie gonflabil.
Britanicii au fluturat drapelul
României în timp ce au cântat
hitul „Honky Tonk Women“.
Jagger i-a asigurat pe cei prezen¼i
c se simte excelent, dup ce a
cântat piesa „Paint it black”.

„Brown sugar”, la bis
Rolling Stones au ie¹it din scen în jurul orei 23.10, dup dou
ore de show. Într-un interval de
câteva minute, rockerii au revenit în scen ¹i au cântat, la bis,
„Brown sugar”, în timp ce Jagger
alerga pe scen, pân în apropierea publicului.
La finalul concertului, rockerii au rspltit asisten¼a cu numeroase plecciuni ¹i mul¼umiri.
Impresionat de reac¼ia publicului,
Mick a ¼inut s le ofere spectatorilor un ultim compliment: „You
are fantastic!”.
Spectacolul s-a încheiat cu
un impresionant foc de artificii. Efectele pirotehnice au fost
dublate de o mul¼ime de e¹arfe
imense portocalii, care au ¼â¹nit
din spatele scenei.
Laura Dud`u, Iulia Roman ||||

|i a[tept de foarte mult timp.
De-abia a[tept s` v`d cum
va fi concertul. Sunt sigur c`
nu m` vor dezam`gi.
Cristi, 27 de ani,
Bucure[ti

|N DESCHIDERE ||||||||||
Pancarte cu mesajul
„Iris, te iubim!”
POPULARITATE Recitalul Iris a
început la ora 18.05 i a durat
în jur de 30 de minute. Rockerii autohtoni au cântat patru
piese, inclusiv hitul „Floare
de iris”. Cei cinci mii de spectatori i-au primit bine pe cei
de la Iris. Admiratorii aduna¡i
pe peluzu, în fa¡a scenei, au
cântat împreunu cu membrii
trupei, unii dintre ei având
pancarte pe care scria „Iris,
te iubim!”. Membrii trupei au
profitat de întâlnirea cu fanii,
pentru a-i anun¡a concertul
aniversar, prin care vor marca
30 de ani de carieru. Spectacolul Iris va avea loc pe 5
octombrie, pe aeroportul din
Buneasa.

„We are the
Charlatans”

Cronologia show-ului
Rolling Stones
O alt` forma]ie ca Rolling
Stones nu prea mai exist`, \n
acest moment. Gustul pentru
muzica lor mi-a fost transmis de c`tre p`rin]i. Este un
eveniment care se \nt#mpl`
o dat` la zece ani.
Cristi, 21 de ani,
student, Bucure[ti

Fotografii: Cristian Simion
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Nu-mi vine s` cred c` sunt
aici p#n` nu \i voi auzi, la
21.30. |i a[tept de 40 de
ani. Pentru rockeri, acest
eveniment este ca [i cum ar
fi atins Everestul.
Gabriel, 47 de ani,
medic veterinar, Bucure[ti

ORA 17.00 - 500 de oameni a teaptv sv intre la concertul Rolling Stones, de i organizatorii anun£aserv, ini£ial, cv accesul pe
stadion se face de la ora 16.00;
ORA 18.05 - a început recitalul Iris, în prezen£a a 5.000 de spectatori;
ORA 19.15 - au intrat în scenv The Charlatans, în prezen£a a 10.000 de
oameni;
ORA 20.00 - de i organizatorii anun£aserv cv se vor închide por£ile,
spectatorii continuau sv vinv la concert, formând cozi
imense la intrare;
ORA 21.15 - publicul tropvie i începe sv-i cheme în scenv pe Rolling
Stones;
ORA 21.30 - începe concertul Rolling Stones. Piesa „Start me up” a fost
precedatv de un foc de artificii.

PREMIER~ Trupa britanicu The
Charlatans i-a început concertul la ora 19.15. Între timp,
numurul celor prezen¡i a crescut la 10.000 de spectatori.
Solistul trupei, Tim Burgess,
i-a salut cu un simplu „Hello”
pe cei din public. Afla¡i pentru
prima oaru în România, membrii trupei au mul¡umit de mai
multe ori spectatorilor i s-au
prezentat la a patra melodie:
„We are the Charlatans”. Trupa britanicu a intonat câteva
hituri, printre care „Love is
the Key” i „You’re So Pretty
- We’re So Pretty”, însu publicul a fost rezervat, aceastu
trupu nefiind chiar cunoscutu
în România. În timpul celor
douu recitaluri, un elicopter a
survolat în permanen¡u zona
||||
stadionului.
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VOCEA PUBLICULUI

erit Bucure[tiul

Ne a[tept`m la ceva frumos.
Ne bucur`m c` [i \n Rom#nia
s-a organizat un astfel de
eveniment.
Familia Mihalcea,
Bra[ov

Bunv seara,
Bucure ti, România!
Mv bucur sv fiu aici
pentru prima datv.
Mul£umesc mult!
Mick Jagger
PUBLICITATE

Scandal în tribuna VIP

Amalia N`stase a fost nevoit` s`
negocieze pentru a-[i ocupa locul

INCIDENT - Cum era de a¹teptat, concertul Rolling
Stones a atras [i numeroase celebrit¼i. Fani sau
nu ai celebrei trupe britanice, reprezentan¼ii beaumonde-ului bucure¹tean s-au adunat, ieri sear, în tribuna VIP a stadionului Na¼ional, pentru
a urmri concertul. Printre ace¹tia s-au numrat
Peter Imre, Viorel Cataram, George Copos, Ilie ¹i
Amalia Nstase, Tania Budi, Andreea Esca, Nico,
Mircea [i Mihaela Geoan, Cristian Boureanu ¹i
Valentina Pelinel. So¼ii Boureanu au venit special,
din luna de miere de la New York, pentru a participa la concert. Cei doi au aprut clare pe o motociclet. „Nu suntem fani Rolling Stones, dar ne
place muzica lor. Nu ¹tim o melodie anume, dar
ne place s-i ascultm. Cine ascult rock ascult
Rolling Stones. Sunt o legend!”, au declarat, entuziasma¼i, so¼ii Boureanu.
La un moment dat, din cauza lipsei de locuri
rezervate, a izbucnit un scandal în tribuna VIP.
Cuplul Nstase s-a artat ofensat de situa¼ie. Nevoit s stea în picioare împreun cu so¼ia sa, Ilie
Nstase a amenin¼at c va da în judecat organizatorii, pentru proasta organizare. Scandaliza¼i de
lipsa unor locuri rezervate au mai fost Dan Chi¹u ¹i
Nico, cea din urm certându-se pentru locuri. ||||

Chiar dac` sunt mai \n v#rst`
acum, sper s` fac` un show
pe cinste. |i a[tept de mult
timp, deoarece \mi place
foarte mult muzica rock.
Sorana (foto st#nga),
student`, C#mpina
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Trebuia s` vin`, odat`
[i-odat`. Am venit special
la Bucure[ti pentru ei.
Octav (foto dreapta),
student, C#mpina

|i a[tept de c#nd eram copil.
|mi plac foarte mult. Mi-am
dorit mereu s`-i v`d \ntr-un
concert live.
Laura, 33 de ani,
Bucure[ti

10
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Simboluri Rolling
Stones \n Bucure[ti
TRIBUT - A¹tepta¼i de c#teva decenii, de milioane de români, cu fani
de toate vârstele ¹i un logo deja istoric – buzele ¹i limba – care a devenit
extrem de faimos, cei de la Rolling
Stones ¹i-au pus amprenta nu numai
asupra bucure¹tenilor, prin concertul
de asear, ci ¹i asupra locurilor din
Bucure¹ti. Fie c auzi „Angie” pe la
vreo teras romantic sau c dansezi
pân în zori într-un club pe „I can’t
get no satisfaction”, fie c î¼i începi

ziua pe „Start me up” sau ¼i-o închei
cu „Voodoo Lounge”, arti[tii sunt o
prezen¼ constant în Bucure¹ti.
În parcul Al. I. Cuza din cartierul
Titan, restaurantul ¹i terasa Brown
Sugar are nu doar denumirea inspirat de melodia celor de la Rolling Stones, ci ¹i logo-ul restaurantului este
acela¹i cu cel al forma¼iei: celebra
limb! În Pia¼a Alba Iulia se afl un alt
restaurant al crui nume este inspirat
de Rolling Stones: „Ruby Tuesday”.

Programul metroului
a fost prelungit
TRAFIC Ca urmare a fluxului mare de persoane, prilejuit
de concertul de ieri sear`, Metrorex a prelungit cu o orv
programul de circula£ie al metroului, pânv la ora 24.00.
De asemenea, pentru men£inerea ordinii publice la
concert, au fost mobiliza£i aproximativ 800 de poli£i ti
i jandarmi, precum i 400 de agen£i de pazv BGS. Dintre cei din urmv, 110 agen£i au fost dispu i la scenv, 23
au asigurat securitatea trupelor Iris i The Charlatans,
32 dintre ei au asigurat tranzitul pe scvrile stadionului,
21 de agen]i s-au aflat la gardul care separv gazonul
de tribune, iar ceilal]i au fost dispu i în diverse puncte
ale stadionului, precum i în spatele scenei. |n plus, au
fost alocate zece ambulan£e de tip ARTI - Ambulan£v de
||||
Resuscitare i Terapie Intensivv.

Parte a lan¼ului de restaurante cu acela¹i
nume, care asociaz
numele piesei Rolling
Stones cu mâncarea în
peste 600 de amplasamente din lumea întreag, acesta este un al doilea loc din
Bucure¹ti care aduce un
tribut trupei, prin denumirea sa.
Laura Nica ||||

Peste 4.000 de
c`ut`ri on-line
INTERNET Fanii care nu [i-au luat bilet
din timp au mai avut o [ans` \n ultimele
zile de dinaintea concertului. Organizatorii au mai pus \n v#nzare 1.000 de bilete.
Dornici s` afle cele mai noi informa]ii, fanii au asaltat, \n ultima s`pt`m#n`, internetul. Conform trafic.ro, grupul de cuvinte
„concert rolling stones” a fost cvutat de peste
4.000 de ori. De asemenea, aproape 1.000 de
persoane au încercat sv gvseascv „bilete rolling
stones”, iar un numvr aproape egal au c`utat
||||
„concert rolling stones Bucure ti”.

Edi]ii speciale

2

PREMIERE - Cu ocazia concertului de asear`, „Evenimentul zilei”
a lansat dou` suplimente, ambele gratuite. Primul supliment
a avut 16 pagini [i a con]inut
versurile pieselor trupei Rolling
Stones. Bro[ura a fost tip`rit`
\n 30.000 de exemplare [i a fost
distribuit` de 40 de promoteri,
\naintea spectacolului. Al doilea
supliment a fost o edi]ie special`,
tip`rit` \n 35.000 de exemplare
[i oferit` publicului la \ncheierea concertului. Edi]ia special` a
oferit, \n premier` pentru presa
rom#neasc`, un reportaj trans||||
mis integral prin SMS.

Fotografii: Octavian Cocolo[

1

Plecarea la concert, surprins` de EVZ
Pentru a se feri de paparazzi, cei patru
componen]i ai trupei Rolling Stones au
p`r`sit hotelul \n care au fost caza]i, pentru
a ajunge la concertul de pe „Lia Manoliu”, pe
poarta folosit` \ndeob[te de personalul de
serviciu. Fotoreporterul Octavian Cocolo[ de

3

la „Evenimentul zilei” a izbutit s` surprind`
1, p`rul alb al toplecarea starurilor. |n foto 1
barului Charlie Watts se \ntrez`re[te printre
barele gardului de protec]ie; liderul Mick
Jagger, \mbr`cat \n c`ma[` roz (\n dreapta, foto 2),
2) se preg`te[te s` urce \n ma[in`;

4

Limba scoas` este un simbol pe
care tot mapamondul \l asociaz` cu
trupa Rolling Stones

Ron Wood, cel care a f`cut cuno[tin]` cu
m#ncarea rom#neasc` \ntr-un restaurant cu
specific tradi]ional din capital`, al`turi de
3); Keith Richards, cunoscut
so]ia lui (foto 3)
publicului rom#nesc [i din recenta apari]ie
4).
\n „Pira]ii din Caraibe 3” (foto 4)

Eveniment
ul
EDI}IE SPE
CIAL~
Mul]umim
Rolling Sto,
nes!
R
zilei

Mar]i, 17 iulie

ROLLING STO
NES

2007 l 8 pagini
l www.evz.ro
l Se distribu
ie GRATUIT

A

CEL MAI MAR Bigger Bang
DIN ISTORIA E CONCERT
ROMÅNIEI
17
IULIE 2007

Alin Paicu

alin.paicu@e
vz.ro

de-o via]`
]i s-au
explozie
iff-urile obseda
de sunete amestecat \ntr-o
vr`jite [i
au f`cut franjur nte ale lui Keith nemaiv`zute.
culori
i noapte
Muzici
de iulie,
iar Ronnie a albastr` memor enii britanici
parc`, ]i-a
]i-au adus
,
ie vremur
ciupit sufletuinvidios piept,
cu corzile
ca pe cel maiile cånd strånge \n
palmele cu chit`rii. Charlie ]i-a l odat` de magnet
pre]ios trofeu, ai la
ofon „Majak
\nro[it
benzile
sale, \n vremeb`t`ile de inim`
“, la \ntålnir
ale tobelor Maria de la a XI-a
ce Mick te-a
ochii \n c`utare
B. {i de serile ea cu
f`cut s` \nchizi cosinus de alpha
a unei mierle
\n care
peluz`.
devenea mai
r`t`cite la gra]ie acordurilor
håråite care prietenos
E[ti transpi
la „Metro
nom“, din
r`zb`teau,
rat, ]i-e
tåmplele.
difuzor
sete
E
ingrat s`
A[a o fi
[i \]i ard
transmi]i ul bunicilor.
sim]it [i
cånd a p`[it
doar o jum`ta
Armstrong de fil` \n plin
de dimens pe Lun`? El a v`zut
concert,
te
decibelilor
o vale
iunea unui
sub asaltul
v`zut o vale
teren de fotbal, rece, mai dificil [i sub presiunea
tipogra
fierbinte,
e s` cau]i
\n care a[tept`tu ai Rolling
\ns` o defini]i fiei. {i
e. Ce e
rile Jagger: Stones? Te salveaz
„It’s Only
` \ns` Sir
Rock’N’Roll!“.

Fani ferici]i
{ANS~ Trei fani ai forma£iei
Rolling Stones au c#[tigat o
întâlnire cu membrii trupei,
care a avut loc chiar înainte
de concert. Claudiu Constantin
Pene [i Gabriel C\rstea, din
Bucure[ti, [i Monica Kosa, din
Re[i]a, au avut [ansa de a-i
\nt#lni pe celebrii arti[ti. Cei
trei ferici]i c#[tig`tori au fost
desemna£i prin tragere la sor£i,
în cadrul campaniei Vodafone
„Nervbdvtor sv-i vezi pe The
Rolling Stones?”, desfv urate
||||
între 23 martie i 15 iulie.
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Gisele, Kate i Heidi - cele
mai bine plutite modele
Supermodelul Gisele
Bündchen conduce \n
clasamentul celor mai bine
plvtite top modele din
lume, realizat de revista
„Forbes”.

Clasamentul complet pe
www.compact.info.ro

PUBLICITATE

Foto: Rompres

CLASAMENT - Gisele Bündchen
a devenit cel mai bine pltit manechin din lume, ob¼inând, anul
trecut, un venit de 33 de milioane de dolari, potrivit clasamentului realizat de revista „Forbes”.
Brazilianca a surclasat-o pe britanica Kate Moss, care a realizat
doar 9 milioane de dolari, ¹i pe
Heidi Klum, care figureaz în
top cu 8 milioane de dolari.
Nu se [tie cine dintre cele
dou manechine, Gisele Bündchen ¹i Kate Moss, va ob¼ine suprema¼ia \n 2008. Gisele nu va
mai câ¹tiga atât de mult întrucât
contractul semnat cu „Victoria's
Secret”, care îi aducea, anual, 5
milioane de dolari va expira în
curând. Casele de mod Chanel
¹i Burberry au renun¼at la serviciile lui Kate Moss, din cauza
scandalurilor \n care modelul
Iulia Roman ||||
este implicat.

Victoria, reality
show euat

Gisele este implicatv în 20 de
campanii publicitare anual

Kate Moss, un supermodel
controversat
PUBLICITATE

Heidi Klum pozeazv pentru firma de lenjerie „Victoria's Secret“

FIASCO Umorul Victoriei Beckham
nu este pe placul americanilor. Reality show-ul „Victoria
Beckham: Coming to America”,
transmis pe postul de televiziune
american NBC, a fost aspru criticat
de presa americanv. Emisiunea
lui Posh, care urma sv dezvvluie publicului de peste ocean,
„mu cvtorul sim£ al umorului” al
acesteia, a fost notatv cu „zero
stele” de publica£ia „New York
Post”. Mai mult, show-ul a fost
etichetat cu titlul de „orgie egocentricv", iar fosta cântvrea£v britanicv a fost acuzatv de „obsesia
autopromovvrii". Nici „New York
Times” nu a fost mai îngvduitor
cu Victoria, pe care a descris-o
drept o persoanv „vag celebrv”. ||||
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Meciul de la
miezul nop]ii
LIGA I Meciul U. Craiova
- Farul din cadrul primei
etape a Ligii I, programat
ini¡ial pentru 28 iulie, de la
ora 18.30, a fost amânat de
Liga Profesionist` pentru ora
22.15, în aceeai zi, astfel c`
finalul partidei va fi dup`
miezul nop]ii. Decizia de
reprogramare a întâlnirii a
fost luatu ca urmare a unei
solicituri venite din partea
clubului gazdu, oltenii
motivând cu la ora 18.30,
când era programat meciul,
temperatura poate ajunge
la peste 35 de grade Celsius.
Partida va fi transmisu de
Na¡ional TV.

TENIS Perechea Victor Hunescu/Jean-Claude Scherrer
(România/Elve¡ia) s-a calificat, ieri, în sferturile de finalu ale probei de dublu din
cadrul turneului de la Amersfoort, dotat cu premii în
valoare totalu de 353.450 de
euro. Hunescu i Scherrer au
învins, în runda inauguralu,
cu scorul de 7-6 (8/6), 6-4,
cuplul Robert Lindstedt/Kristof Vliegen (Suedia/Belgia)
[i vor \nt#lni mai departe
perechea argentinianu Juan
Pablo Brzezicki/Juan-Pablo
Guzman.

F`r` Formula 1,
dar cu MotoGP
INDIANAPOLIS Circuitul
automobilistic american va
guzdui o etapu a Campionatului Moto GP în sezonul
viitor, au anun¡at, luni,
organizatorii, competi]ia
fiind programat` \n septembrie 2008. Cursa se va
desfuura pe un nou circuit
de 4.180 km, prevuzut cu 16
viraje. Suptumâna trecutu,
responsabilii circuitului de
la Indianapolis au anun¡at cu nu vor mai guzdui,
în sezonul viitor, Marele
Premiu de Formula 1 al SUA,
din cauza unui dezacord cu
organizatorii F1.

Gest emo]ionant
Interesant este c` Michael
Rasmussen, liderul Turului de la
\nceputul s`pt`m#nii, a decis s` \i
ofere primul s`u tricou galben coechipierului s`u, Kai Reus. Acesta
se afl` \n com` artificial` dup` un
grav accident petrecut s`pt`m#na
trecut`, \n timpul unui antrenament, \n urma c`ruia a suferit
mai multe fracturi [i o hemoragie
C.V. ||||
cerebral`.

Cicli[tii au traversat \n vitez` coastele Alpilor

Gigi Becali a anun]at, ieri,
c` va aduce la echip` un
mijloca[ [i un atacant,
ambii str`ini, pentru care
va achita patru milioane
de euro. Steaua a remizat,
luni, cu AEK Atena,
1-1, unicul gol al „ro[alba[trilor” fiind reu[it
de Guri]`.
PROMISIUNI - Hagi a decis c`
mai are nevoie de \nt`riri la
echip`. Luni seara, Steaua a remizat cu AEK Atena, 1-1, golul
egal`rii venind \n prelungiri,
autor Guri]`. Echipa lui Hagi
a fost condus` din minutul 8
(gol Rivaldo), dar, ulterior, a
pus presiune pe greci, Dic` [i
Neaga av#nd ocazii importante.
Cum \n amicalele de p#n` acum
Steaua a ob]inut o singur` victorie, cu FC Vilnius, Hagi a
cerut \nt`riri, iar Gigi Becali a
anun]at, ieri, c` va cump`ra doi
str`ini. Un atacant de 25 de ani
[i un mijloca[ de 21 de ani.

Cost` patru milioane
de euro
Secretos \n ceea ce prive[te
numele achizi]iilor, Becali n-a
adoptat aceea[i pozi]ie \n ceea
ce prive[te sumele de transfer.
Pre]urile anun]ate de latifundiar sunt m`ricele pentru c#t se
investe[te de obicei \n echipele
din Rom#nia (un milion pentru
v#rf [i trei milioane pentru mijloca[), dar Becali a dat asigur`ri
c` cei \n cauz` sunt fotbali[ti de

Foto: Eduard Zelgin (Libertatea)

H`nescu
\n sferturi
la Amersfoort

avans de dou` minute [i 35 de
secunde, fa]` de Alejandro Valverde (Caisse d’Epargne).

|nt`riri pentru Steaua
Foto: Rompres

MONITORIZAT Fundaul
australian Jon McKain (foto) va fi urmurit de
antrenorul echipei Werder
Bremen, Thomas Schaaf,
la partida amicalu dintre
forma¡iile Poli Timioara i
AC Fiorentina, care va avea
loc, duminicu, pe stadionul
„Dan Pultinianu”. „Werder
îl monitorizeazu pe McKain
de mai bine de un an i
jumutate. Ei ar fi interesa¡i su-l transfere chiar în
acestu varu, însu rumâne de
vuzut dacu el va confirma”,
a declarat reprezentantul
juc`torului, Dan Stulinescu.

Danezul Rasmussen
r`m#ne \n galben
TURUL FRAN}EI - Cea mai grea
etap` montan` a „Marii Bucle”
s-a desf`[urat, ieri, \ntre Vald’Isere [i Briançon, pe distan]a
de 160 de kilometri.
Cu dou` c`]`r`ri de categorie special`, etapa I l-a adus
la ramp` pe columbianul Juan
Mauricio Soler Hernandez, de la
Barloworld. Acesta a c#[tigat etapa \naintea danezului Rasmussen, purt`torul tricoului galben,
\ns` cu o diferen]` de doar 38 de
secunde, insuficient pentru a trece pe primul loc, la general. Aici,
danezul conduce ierarhia, cu un

McKain, urm`rit
de Werder Bremen

Miercuri, 18 iulie 2007

Foto: Mediafax

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

Neaga (la minge), a jucat pentru prima
dat` \mpotriva lui Rivaldo (\n dreapta)

valoare, mai ales c` au fost ale[i
de Hagi [i Adrian Ilie, oameni
care [tiu ce \nseamn` calitatea.
O alt` achizi]ie va fi portarul
columbian Zapata, cu care negocierile sunt foarte avansate.
Steaua va reveni m#ine \n ]ar`,
pentru meciul de prezentare
a lotului (vineri, ora 20.30, cu
Charleroi), ast`zi av#nd programat ultimul amical din stagiul
olandez \mpotriva echipei Willem II Tilburg.
Ciprian Voiculescu ||||

Manchester City, dup` Marica

Foto: Mediafax
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INTERES - VfB Stuttgart, campioana Germaniei, dore[te s îl
transfere pe Ciprian Marica (foto)
de la Tahtior Done¼k, dar acum
trebuie s lupte ¹i cu Manchester City, care s-a artat interesat
de român. „Financial Times Deutschland” sus]ine c` negocierile
dintre VfB [i {ahtior dureaz foarte mult. „Nu au nevoie de banii pe
care îi oferim, ceea ce complic
mult lucrurile. Dar juctorul vrea
s plece de la Done¼k”, a precizat
Horst Heldt, managerul celor din
Stuttgart. City, locul 14 \n edi]ia
trecut` a Premier League, este antrenat de Sven-Goran Eriksson.
Pentru Marica, „minerii” solicit`
||||
9 milioane de euro.

Mi-au prezentat
Hagi i Adi Ilie ni te
jucvtori i am ales un
coordonator i un vârf.
Dacv v tia nu vor fi
jucvtori de clasv, nu
mai vorbesc niciodatv
despre fotbal. De 20 de
ani, Steaua nu a avut un
coordonator i un
atacant ca ace tia
Gigi Becali

Bilete pentru
Charleroi
UTIL Vineri, de la ora 20.30,
Steaua \[i prezint` echipa
\ntr-un amical cu belgienii de
la Charleroi. Tichetele de acces
la aceast` partid` se scot la
v#nzare, azi, la casele de bilete
ale stadionului „Steaua”, care
vor fi deschise zilnic, \ntre
orele 10.00 [i 18.00. Un bilet va
costa: 5 lei, la peluze, 10 lei, la
tribuna a II-a, 15 lei, la tribuna
I, [i 20 de lei, la tribuna 0.

Dans haka pentru Africa de Sud
VERSIUNE Echipa de rugby a Africii de Sud î i pregvte te propria
variant` a haka, ce se va baza pe un dans al rvzboinicilor zulu.
Antrenorul echipei Springboks, Jake White, a declarat cv a cerut
permisiunea federa£iei na£ionale de a reinterpreta un dans rvzboinic
utilizat, în trecut, de jucvtori, pentru a se încuraja. El a advugat cv
jucvtorii lui executv deja de patru ani acest dans zulu, dar numai în
vestiar. Dansul haka al neozeelandezilor este inspirat dintr-un dans
utilizat de maori pentru a- i sfida du manii [i face parte de multv
||||
vreme din ritualul echipei All Blacks, dinaintea meciurilor.

Venezuela vrea [i Mondialul
DEROGARE }ara care a gvzduit edi£ia din acest an a Copei America va
solicita FIFA o derogare pentru a se putea înscrie în cursa organizvrii
Cupei Mondiale din 2014, având în vedere cv termenul limitv a expirat
pe 16 aprilie, a anun£at ministrul venezuelean al sporturilor, Eduardo
Alvarez. Pre edintele FIFA, Joseph Blatter, se va întâlni în curând cu
pre edintele Hugo Chavez, care va cere derogarea, astfel încât Venezuela sv devinv adversara Braziliei, singura înscrisv oficial în cursa pentru
organizarea competi£iei din 2014. FIFA va desemna, în luna noiembrie,
||||
£ara organizatoare a Cupei Mondiale din 2014.
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Cele mai comercializate m`rci
de automobile \n Rom#nia
AVEO

Automobilele din import sunt din ce \n ce mai numeroase
pe [oselele din ]ara noastr`, \ns` marca autohton` Dacia
este \n continuare cea mai comercializat`.
PROCENTE - Pia]a auto din
Rom#nia este, de la an la an, tot
mai dinamic`. V#nz`rile de autoturisme noi, \n primul semestru
al acestui an, au crescut cu aproximativ 25 de procente, conform
Asocia]iei Produc`torilor [i Importatorilor de Automobile. |n
timp ce importurile de autoturis-

me s-au majorat cu 53,3 procente
fa]` de anul trecut, m`rcile autohtone Dacia [i Daewoo au \nregistrat o sc`dere a v#nz`rilor cu 3,7
procente. Pe segmentul ma[inilor
str`ine, cele mai cump`rate modele apar]in produc`torului francez Renault, care a comercializat,
\n primele [ase luni ale acestui

an, 13.481 de unit`]i. Pe locul doi
se claseaz` marca ceh` Skoda, cu
11.347 de exemplare, urmat` de
Volkswagen, cu 10.391 de automobile.
Cele mai v#ndute modele
sunt Renault Clio, Renault Megane, Chevrolet Aveo, Opel Astra Classic, Skoda Fabia [i Skoda
Octavia Tour. Chevrolet a avut
cea mai important` cre[tere \n
primele [ase luni, cu peste 122%,
fiind comercializate 6.115 unit`]i

Expozi¡ie auto pe litoral
PREMIER~ - Revista de ma[ini modiGra¼ian Sonu, CEO 4TuningRO. Expozi]ia
ficate „4TuningRo” organizeaz`, \n
de automobile va fi deschis` non-stop.
perioada 20–22 iulie, \n complexul
Pe durata evenimentului, vor face atHanul Pira]ilor din N`vodari, evemosfer` mai mul]i DJ, printre care
nimentul auto intitulat „4Tuning
se num`r`: DJ Adrian Eftimie, DJ
Fever”. Peste 50.000 de persoane
Elf [i DJ Vali Brbulescu.
sunt a[teptate la N`vodari pentru a
Pre]ul unui bilet este de 10
admira, pe viu, \n jur de 250 de aulei, iar pre]ul unui abonatomobile, cu modific`ri integrale
ment pentru toate cele
la interior, la exterior, la motor
trei zile cost` 20 de lei.
Bogdan Biszok ||||
[i la sistemul audio.
Organizatorii vor oferi premii
participan]ilor la diverse sec]iuni,
precum: „Best car of show - cea
mai frumoas ma¹in a evenimentului”, „Best exterior
- cele mai reu¹ite modificri
exterioare”, „Best interior
– se premiaz acurate¼ea
modificrilor la interior”,
„Best paintjob - concurs
de painting”, „Best
engine – ma¹ina
cu cele mai multe modific`ri la
motor”.
Segmentul
acesta de pia¼ este unul
care se mi¹c
foarte repede, iar faptul c anul
acesta s-au
\nfiin]at
multe companii interna¼ionale de
tuning în România
face ca pia¼a autohton de profil
s fie una dintre
cele mai avansate din EuroVizitatorii vor avea parte, \n afara expozi]iei,
pa”, a declarat
de concursuri de bikini [i tricouri ude

PUBLICITATE

ale m`rcii. Dacia r`m#ne, \ns`,
cea mai v#ndut` marc` din ]ara
noastr`, cu v#nz`ri de 47.641 de
unit`]i, \n primele [ase luni ale
anului. Constructorul de la Mioveni de]inea, la jum`tatea anului,
o cot` de pia]` de 32,6 procente. Marca Dacia face furori [i \n
str`in`tate. Astfel, grupul Renault-Nissan estimeaz` c` va ajunge s` v#nd` pe pia]a german`
25.000 de ma[ini Logan, \n 2009,
iar pe termen mediu num`rul

automobilelor comercializate \n
aceast` ]ar` va fi de 30.000 de
exemplare, potrivit „Forbes”.
|n Germania, \n primele [ase
luni ale acestui an, Dacia a fost comercializat` \n 8.357 de unit`]i,
cifr` ce reprezint` o cre[tere cu
aproape 200% fa]` de prima
jum`tate a lui 2006. Modelul
Logan este prezent de cur#nd [i
\n Mexic, unde se comercializeaz` sub denumirea Nissan
Bogdan Biszok ||||
Apria.
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CONCERT &
PARTY

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

21.00

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

FILME

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

AKEELAH II CUVINTELE

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

19.00

Party pentru cei r`ma[i pe-acas`
El Comandante
Str. Sfântul Ttefan nr. 13
Telefon: 0724.396.043

21.00

Party Zone cu MC Stevie Bass
Cafeneaua Actorilor
Bd. Nicolae Blcescu nr. 2
Telefon: 0721.900.842

21.30

22.30

Take me out tonight!
Revenge
Str. {elari nr. 9-11
Telefon: 0722.331.226

21.00

Vamayoth Party

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

SUA, comedie, 2007
Regia: Michael Lehmann
Cu: Diane Keaton, Mandy Moore,
Piper Perabo
Premier
Hollywood Multiplex 16.30, 19.00, 21.30
Movieplex
13.15, 15.45,
18.00, 20.00, 22.15
CinemaPro 14.15, 16.30, 19.00, 21.30

CALIFORNIA DREAMIN’
(NESFÂRIIT)

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

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

12.45
12.45, 18.15

AIA VREAU EU!

Selectro Every Wed
Expirat
Str. Brezoianu nr. 4
Telefon: 0726.804.142

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

21.00

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

CEI PATRU FANTASTICI:
ASCENSIUNEA LUI SILVER
SURFER

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

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

COMEDIE FANTASTIC~

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

DUP 28 DE S PT MÂNI
Anglia, horror, 2007
Regia: Juan Carlos Fresnadillo
Cu: Robert Carlyle, Rose Byrne,
Jeremy Renner
Premier
Hollywood Multiplex 14.15, 20.30, 22.45
Movieplex
14.45, 17.15, 19.45, 21.45

GAICA NEBUN
SUA, comedie, 2007
Regia: Walt Becker
Cu: Tim Allen, John Travolta,
Martin Lawrence
Glendale Sudio

CURIERUL

Hollywood Multiplex
Movieplex

URSS, comedie, 1986
Regia: Karen {ahnazarov
Cu: Fiodor Dunaievski, Anastasia
Nemoliaeva
Cinema Eforie

18.00, 20.30

SUA, ac£iune, 2007
Regia: Len Wiseman
Cu: Bruce Willis, Timothy Olyphant,
Je¬rey Wright
15.30

20.00

CURSA

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

I SE SPUNE ZODIAC
SUA, thriller, 2007
Regia: David Fincher
Cu: Jake Gyllenhaal, Robert
Downey Jr, Anthony Edwards
Cinema Patria 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Rom#nia, dram`, 1975
Regia: Mircea Danieliuc
Cu: Mircea Albulescu, Constantin
Diplan
Cinema Union

19.00

DOMNUL BROOKS
13.30

Cu: Kevin Costner, Demi Moore,
William Hurt

GREU DE UCIS 4

Rom#nia, comedie, 1975
Regia: Ion Popescu-Gopo
Cu: Horia Cr`ciulescu,
Cornel Coman
Cinema Eforie

Miercuri, 18 iulie 2007

SUA, thriller, 2007
Regia: Bruce Evans

PUBLICITATE

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

15.15, 17.45, 20.00, 22.15

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

18.45, 22.15

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

CONCURS

15.00
15.15

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

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

13.30, 16.00, 18.30, 21.00

MASCUL NECRUK TOR

MONSIEUR KLEIN
Fran]a, dram`, 1976
Regia: Joseph Losey
Cu: Alain Delon, Jeanne Moreau
21.00

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

16.00, 18.15, 20.30

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

17.00

SUA, comedie, 1978
Regia: Blake Edwards
Cu: Peter Sellers, Claudine Longet
Cinema Eforie

18.00

PIRAKII DIN CARAIBE:
LA CAP TUL LUMII
SUA, ac£iune, 2007
Regia: Gore Verbinski
Cu: Johnny Depp, Orlando Bloom,
Marcel Iure
Hollywood Multiplex
17.45, 21.15
Movieplex
14.45, 18.30, 21.45
Cityplex
15.00, 18.15, 21.30
Festival
13.30, 16.30, 19.30
Studio
10.00, 13.00, 16.15, 19.15
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Fran£a, ac£iune, 2007
Regia: Julien Seri
Cu: Clovis Cornillac, Francis
Renaud, Karole Rocher
Premier
Hollywood Multiplex
17.15, 21.45
Movieplex
13.15, 20.30, 22.30

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

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

14.15

TRANSFORMERS – R ZBOIUL
LOR ÎN LUMEA NOASTR
SUA, S.F., 2007
Regia: Michael Bay
Cu: Michael Clarke Duncan, Jon
Voight
13.45, 16.45,
19.45, 22.30
13.45, 16.30, 19.15, 22.00
14.15, 17.00, 19.45, 22.30
13.00, 15.30, 18.00, 20.30

VIS TORII
Coproduc£ie, dramv, 2003
Regia: Bernardo Bertolucci
Cu: Eva Green, Louis Garrel, G.
Georgiev-Gec
Glendale Studio

15.00

TEATRU
DRAGOSTEA DUREAZ~
TREI ANI
De: Frederic Beigbeder
Regia: Chris Simion
Cu: Cristi Iacob, Adriana Trandafir,
Mara Nicolescu
La Motoare
Telefon: 315.85.08

21.00

De: Evgheni Gri[kove]
Regia: Mihaela Triboi
Cu: Alexandru Nedelcu
La Scena
Telefon: 320.35.67

20.00

EVENIMENTE
APARI}II NOI DE CARTE

Editura Rao
Pre]: 24,99 lei

Editura Polirom
Pre]: 32,95 lei

Expozi£ie de picturv
De: Elena Seserman
Galeria Simeza
Bd. Magheru nr. 20
Telefon: 659.75.80
Ultima zi - 16 iulie

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

Expozi£ie de picturv
De: Adrian Stoenic`
Cercul Militar Na¼ional
Galeria Artelor
Bd. Regina Elisabeta nr. 20
Telefon: 313.86.80
Ultima zi - 19 iulie

Expozi]ie de pictur`
De: Mircea Tudor Popescu
Institutul Irecson
Calea Victoriei nr. 2
Telefon: 314.18.90
Ultima zi – 20 iulie

Expozi£ie de graficv i picturv
De: Ion Drugan i Petre Gheorghe
Galeria Orizont
Bd. Nicolae Blcescu nr. 23A
Telefon: 315.89.22
Ultima zi – 25 iulie

Expozi£ie de picturv
„Spleen & Ideal”
De: Ana Maria Micu
Anaid Art Gallery
Str. Slobozia nr. 34
Telefon: 337.11.87
Ultima zi - 28 iulie

Expozi£ie de instala£ie nocturnv
i sonorv
„Night”
De: Diana Gomez
Anaid Art Gallery
Str. Slobozia nr. 34
Telefon: 337.11.87
Ultima zi - 30 iulie

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

Expozi£ie de fotografie
„Exhibition”
De: Alexandru Paul

„Drumul spre fericire. Misterul
Testamentului”
De: Cristian Gava

„Iubirea omeneasc`”
De: Andrei Makine

SUA, ac£iune, 2007
Regia: Mennan Yapo

REDAC}IE

SCORPION

CUM AM M^NCAT UN C^INE

PETRECEREA

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

EXPOZI}II

Hollywood Multiplex
15.45, 20.45
Movieplex
13.30, 17.45, 22.00

Movieplex
Cityplex
Corso
16.15

Cinema E-Uranus

Cu: Sandra Bullock, Julian
McMahon

Hollywood Multiplex

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

Cristian Gava are 16 ani
[i este cel mai t#n`r
membru al Uniunii Scriitorilor, afirm#ndu-se ca
poet de la o v#rst` foarte
fraged`. |n primul s`u
roman, intitulat „Drumul
spre fericire. Misterul
testamentului", autorul
Cristian Gava ne invit`
\ntr-o c`l`torie ini]iatic`
prin Europa medieval`.
Dar pe c#t de pl`cut` este
pentru cititori, pe at#t de
periculoas` se dovede[te
a fi pentru personajele sale, dispuse s` lase
totul \n urm` ca s` ating`
fericirea.

SPIDER-MAN 3

LUNETISTUL

Scala

C`l`torie ini]iatic`

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

LISTA NEAGR

Hollywood Multiplex
Movieplex

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

H'Art Gallery
Str. Mihai Eminescu nr. 105-107
Telefon: 210.83.51
Ultima zi - 31 iulie

Expozi]ie de pictur`
De: Cornelia Victoria Dedu
Palatul CEC
Calea Victoriei nr. 13
Telefon: 311.11.19
Ultima zi – 31 iulie
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TVR 1

21.50

Neveste disperate

11.30 Deliciile bucuturiei
12.00 Nocturne (r)
12.50 Integrame dupu 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 cuutarea iubirii (s,
Venezuela)
17.50 Integrame dupu integrare (r)
18.00 Justi¡ie militaru (s,
Germania/SUA)
19.00 Jurnalul TVR
20.20 Tinere¡e i la butrâne¡e
21.15 Poporu' zice!
21.50 Neveste disperate (s, SUA)
22.45 Jurnalul TVR
23.20 Harold & Kumar merg la
White Castle (comedie,
coproduc¡ie)
1.10 Justi¡ie militaru (s, Germania/
SUA)

TVR 2

PRO TV

ANTENA 1

13.45 Marea curs`

17.00

7.00 Itirile PRO TV
9.10 Omul care aduce cartea
9.15 Tânur i nelinitit (s, SUA) (r)
10.00 Hibernatus (comedie,
Fran¡a/Italia) (r)
11.45 Zâmbi¡i, vu rog
12.15 Emmerdale - Afaceri de
familie (s, Anglia) (r)
13.00 Itirile PRO TV
13.45 Marea cursv (comedie, SUA)
16.00 Tânur i nelinitit (s, SUA)
17.00 Itirile PRO TV
17.45 Mesaje de dincolo (s, SUA)
18.50 Itirile sportive
19.00 Itirile PRO TV
20.30 Bombu în San Francisco
(thriller, SUA)
22.30 Itirile PRO TV
23.15 CSI: New York - Criminalitii
(s, SUA/Canada)
0.30 Bombu în San Francisco
(thriller, SUA) (r)
1.55 Omul care aduce cartea (r)

ACAS~

12.00 Doctor Who (s, Anglia) (r) 13.00
Spellbinder: tur#mul dragonilor (s)
13.30 ABC... de ce? 14.30 Jobbing
15.00 Împreunu în Europa! 16.00
Jurnalul TVR (r) 16.20 Descoperu
românii 16.30 Autostrada TVR
18.00 Jurnal regional 18.30 Replay
19.00 Bugetul meu 19.30 Uli¡a
spre Europa (s) 20.00 Celebritu¡ile
timpului tuu 20.10 Farmece (s, SUA)
21.00 Ora de tiri 22.10 Culutorie
spre începutul lumii (dramu,
Portugalia/Fran¡a) 23.50 American
Gothic (s, SUA) (r)

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

9595 - Te \nva]`
ce s` faci!

5.00 Vivere - A trui 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);
Cu: Ioan Isaiu, Maria
Dinulescu
13.00 Observator
13.45 Tablou de nuntu (r)
16.00 Observator
17.00 9595 - Te înva£v ce sv faci!
19.00 Observator
20.30 Spartanul (thriller, SUA/
Germania); Cu: Val Kilmer,
Tia Texada, Derek Luke
23.00 Observator
0.00 V.I.P. (s, Germania/SUA);
Cu: Pamela Anderson, Molly
Culver
2.00 Concurs interactiv

HALLMARK
6.00 Când tiin¡a devine o armu
(S.F., SUA) 8.00 Lumi diferite
(s, SUA) 9.00 Magica legendu a
spiriduilor (fantastic, coproduc¡ie)
11.00 Fiicele lui McLeod (s, Australia)
12.00 Jane Doe: o altu fa¡u (thriller,
SUA) 14.00 Doc Martin (s, Anglia)
15.00 Câmpul sulbatic (dramu,
SUA) 17.00 Fiicele lui McLeod (s,
Australia) 18.00 Doc Martin (s,
Anglia) 19.00 Hercule (s, SUA) 21.00
În umbra legii (s, Canada) 23.00
Aburii be¡iei (dramu, SUA)

FILMUL SERII |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIMA TV

20.00

POLI}IST

McBride: Crimu dupu miezul nop¡ii
Avocatul californian McBride (John
Larroquette) are ocazia unic de a vedea cum func¼ioneaz sistemul justi¼iei
americane, din cealalt parte a baricadei.
El este convocat pentru a face parte dintre jura¼ii care urmeaz s dea verdictul
într-un caz de tentativ de crim, în care
acuzarea este reprezentat de un vechi
rival al su, Brad Leyton. Victima este milionarul Craig Harriman, care este în stare
de com, dup ce a fost otrvit în re¹edin¼a sa de pe malul Pacificului. De tentativ
de crim este acuzat tânra ¹i frumoasa
sa so¼ie, Claire, care avea numai de câ¹tigat de pe urma mor¼ii vârstnicului ei so¼.
SUA, 2005; Regia: Kevin Connor; Cu: John
Larroquette, Marta DuBois, Matt Lutz
PUBLICITATE
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KANAL D

PRIMA

HBO

20.30 Evadare \n Texas

14.40 Un so] de \mprumut

18.15

6.30 Colierul de smaralde (s,
Argentina)
7.30 Familia Serrano (s) (r)
9.00 Cenuureasa (s, Argentina)
10.15 Vulul furat (romantic, India);
Cu: Ayesha Takia, Shreyas
Talpade
12.15 Vedete sub acoperire (r)
13.30 Noru pentru mama
15.45 Comando România
16.15 Z#mbi]i, se filmeaz`!
16.45 Familia Serrano (s)
18.30 D-Itiri
19.15 Noru pentru mama. Prezintu
Gabriela Cristea
20.30 Evadare în Texas (comedie,
SUA); Cu: Steve Zahn,
Jeremy Northam
22.30 Gaca
23.30 Bulevard (r)
0.15 Playboy (s)
1.00 Comedy Inc. (s, Canada)
1.30 Vulul furat (romantic, India)

SPORT.RO

PRO CINEMA

9.00 Itirile Sport.ro 10.05 Special
(r) 11.00 Itirile Sport.ro 11.05
Fotbal amical: Inter - China
(r) 13.00 Itirile Sport.ro 14.00
Itirile Sport.ro 14.05 Golden
League Roma (r) 16.00 Itirile
Sport.ro 17.00 Fotbal amical:
Dinamo - Ceske Budejovice 18.45
Itirile Sport.ro 19.00 Români în
Champions League 21.30 Itirile
Sport.ro 22.00 Special 23.00
Wrestling, RAW (r) 1.00 Itirile
Sport.ro

PRO TV

20.30

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
interactivu
14.05 Dragoste i putere (s, SUA)
14.40 Un so£ de împrumut
(comedie, SUA)
16.25 Al aptelea cer (s, SUA)
17.25 Trusni¡i în NATO (s) (r)
18.00 Focus
19.45 Camera de râs
20.00 McBride: Crimu dupu miezul
nop¡ii (poli¡ist, SUA)
22.00 Trusni¡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)

THRILLER

20.30

Annapolis

5.20 Pe platourile de filmare (s)
6.00 Annapolis (dramu, SUA)
7.45 Fiul pierdut (dramu,
Germania/SUA)
9.15 Complotul doctorului Fu
Manchu (comedie, SUA/
Anglia)
10.55 Vecinii (comedie, SUA)
12.45 So¡ia partenerului meu
(poli¡ist, Fran¡a)
14.15 Maria (dramu, coproduc¡ie)
15.45 Gaca de la IT (s, Anglia)
16.40 Albert cel gras (comedie,
SUA)
18.15 Annapolis (dramv, SUA)
20.00 New York Taxi (ac¡iune,
SUA/Fran¡a)
21.40 Hitch (comedie, SUA)
23.40 Ferici¡i pânu la adânci
butrâne¡i (dramu, Fran¡a)
1.20 Apu întunecatu (horror, SUA)
3.05 Trei (thriller, coproduc¡ie)

MTV

12.00 Teo (r) 13.15 Culutoriile lui
Sinbad (s) 13.45 Road Runner
- cea mai rapidu pasure (s, SUA)
14.15 Descoperu România (r) 14.45
Icstrim TiVi 15.15 Telefonul de la
miezul nop¡ii (s, SUA) (r) 16.15
Entertainment News (r) 16.30 Noi
to¡i (s, SUA) 17.30 Nuscut DJ (s, SUA)
(r) 18.00 Walker, poli¡ist texan (s,
SUA) 19.00 Terapie intensivu (s,
SUA) 20.00 Entertainment News
20.20 Jura¡ii 21.30 Nuscut DJ (s,
SUA) 22.00 Ruzboi la înul¡ime (SUA)
0.00 Point Pleasant (s, SUA)

ANTENA 1

15

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
SURS~ PROGRAME TV:

THRILLER

Spartanul
Bombu în
(Val Kilmer), alias „Spartanul”, este un agent seSan Francisco cretScott
american trimis pe urmele unei fete rpite. Împreun
Doi studen¼i pasiona¼i de
politic reu¹esc s construiasc o bomb - o adevrat
ma¹inrie nuclear - din dorin¼a de a demonstra autorit¼ilor c trebuie s existe
o schimbare în priorit¼ile
statului cu privire la securitatea na¼ional. Îns cei
doi sunt trda¼i de un coleg,
bomba ajunge în mâinile
unui terorist, iar studen¼ii
devin astfel singura speran¼ a Guvernului, care încearc s împiedice distrugerea
ora¹ului San Francisco.
SUA, 2003; Regia: Eric Laneuville
Cu: Katherine Heigl, Kerr Smith

cu noul su partener, Curtis, el descoper o re¼ea de trafican¼i de persoane. Îns, ¹efii lor le perturb investiga¼iile.
În acest moment, Scott se hotr¹te s ac¼ioneze pe cont
propriu.
SUA/Germania, 2004; Regia: David Mamet
Cu: Tia Texada, Derek Luke, Val Kilmer
PUBLICITATE

Dezleg`rile Sudoku
din edi]ia de ieri
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HOROSCOP
BERBEC

21 MARTIE - 20 APRILIE

Foarte irascibili din cauza volumului
mare de activitu¡i i a faptului cu nu
sunt lusa¡i su lucreze în linite, pot intra în conflict atât cu persoana iubitu,
cât i cu familia. Lipsa de energie
suficientu îi scoate parcu din min¡i!
S –W B –W N –V

TAUR

21 APRILIE - 20 MAI

Senzuali i foarte sensibili, sunt mul¡umi¡i de multitudinea de anse sentimentale. Starea de sunutate devine din
ce în ce mai bunu, aa cu nu este exclus su planifice tot felul de culutorii de
plucere. Deocamdatu, vise i speran¡e.
S –V B –W N –V

GEMENI

21 MAI - 22 IUNIE

Sunt nemul¡umi¡i de lipsa rela¡iilor
erotice, sentimentale. Via¡a li se pare
furu sare i piper, mai ales cu prietenii
i amicele lipsesc din diverse motive.
Apar anse pentru o aventuru, dar le
lipsete energia pentru a le exploata.
S –W B –V N –V

RAC

21 IUNIE - 22 IULIE

Mai sentimentali decât de obicei,
familitii vor avea discu¡ii foarte
„aprinse” cu persoana iubitu, deoarece nu mai pot sus]ine singuri
povara activitu¡ilor cotidiene. Sunt
nevoi¡i su facu multe drumuri, din care
multe furu rost.
S –V B –Q N –V

LEU

23 IULIE - 22 AUGUST

Au o sunutate problematicu, dar
sunt ajuta¡i în continuare de colegi.
Familitii trebuie su îi ajute copiii, iar
studen¡ii vor su schimbe pe neateptate
profilul studiilor. Majoritatea vor pleca
la drum furu organizare prealabilu.
S –WB –V N –V

FECIOAR~

Miercuri, 18 iulie 2007

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

23 AUGUST - 22 SEPTEMBRIE

Familitii sunt foarte contien¡i cu nu
pot fi ferici¡i furu persoana iubitu,
iar celibatarii, cu este necesar su
se cusutoreascu neapurat. Muncesc
singuri, dar cu real folos, pentru a
îmbunutu¡i confortul locuin¡ei proprii.
S –V B –QN –V

BALAN}~

23 SEPTEMBRIE - 22 OCTOMBRIE

Au pu¡ine motive su fie ferici¡i, dar
manifestu necontenit aceastu stare. Vor
planifica mici culutorii de plucere, probabil înso¡i¡i de persoana iubitu. Ar fi
de preferat su nu se destuinuiascu amicilor, care au propriile planuri.
S –WB –WN – W

SCORPION

22 DECEMBRIE - 19 IANUARIE

Pot eua în rela¡ia cu persoana iubitu,
în favoarea unor aventuri erotice,
care recunosc cu sunt „interzise”.
Este posibil, de asemenea, ca toate
rela¡iile parteneriale su fie oarecum
în pericol (doar cele amicale rezistu cu
siguran¡u).
V

S –V B –Q N –V

V~RS~TOR

20 IANUARIE - 18 FEBRUARIE

Vor face declara¡ii belicoase i nu-i
vor pustra calmul nici în fa¡a amicilor
ori rudelor apropiate. Ioferii trebuie su
fie mai aten¡i decât pânu acum, pentru
a evita eventualele accidente! Ideile le
sunt apreciate de efi.
S –Q B –Q N – W

PE{TI

19 FEBRUARIE - 20 MARTIE

Familitii respectu sfaturile amicale
i îi educu cu mai multu severitate
copiii. Cu toate cu aproape to¡i au
realizuri profesionale excep¡ionale,
rumân cam nemul¡umi¡i i viseazu la
lucruri (i persoane) intangibile.
S –WB –W N – W

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

Rubric` realizat` de Tina Rizea
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22 NOIEMBRIE - 21 DECEMBRIE

Excesiv de optimiti, vorbesc mult i
nu este exclus ca persoana iubitu su
se simtu la un moment dat frustratu,
marginalizatu. Tandri i foarte diploma¡i,
îi ame¡esc pe to¡i cei din anturaj cu
armul lor cuceritor. Noapte de iubire!
V

S –W B –WN –V

CAPRICORN

4

23 OCTOMBRIE - 21 NOIEMBRIE

Cei mai mul¡i consideru cu li se du o
aten¡ie deosebitu din cauza banilor,
dar în realitate ruspândesc o atrac¡ie
greu de definit, inconfundabilu. Este
posibilu i apari¡ia unor probleme de
sunutate (hepatite ori pneumonii).
S –W B –VN – Q

S~GET~TOR
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8

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

BANCURI |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Bul`, po]i s`-mi spui ce
\nseamn` abstract? \ntreab`
profesorul.
- Da, domnule profesor. Ceea ce
nu se poate atinge.
- Bine, Bul`. Po]i s`-mi dai [i
un exemplu?
- Fierul înc`lzit.



[i 58 de ani. 8 - O duci \n pat
[i apoi \i spui o poveste. 18 - |i
spui o poveste [i apoi o duci \n
pat. 28 - Nu-i nevoie s`-i spui
o poveste ca s` o duci \n pat.
38 - Ea \]i spune o poveste [i
te duce \n pat. 48 - Tu \i spui o
poveste ca s` evi]i s` te duci \n
pat. 58 - Stai \n pat toat` ziua
ca s` nu-i ascul]i povestea.



Un t#n`r invit` o t#n`r` la
dans:
- Domni[oar`, se poate?
- Desigur, dar mai \nt#i s`
dans`m.
Trimise de Mircea Dobrescu

Bul`, câte porunci exist`? întreab` profesorul.
- Zece, domnule profesor.
- {i ce se înt#mpl`, dac` nu
respec]i una dintre ele?
- R`m#n nou`.
Se înt#lnesc dou` r#me:
„Unde ]i-e b`rbatul?”, întreab`
prima.
„Ah, cred c` azi este la pescuit.”
Trimise de Dan Petre



Care-i diferen]a dintre femeile
cu v#rst` de 8, 18, 28, 38, 48



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

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

PUBLICITATE

Rezerv`-]i ultimul volum \n limba englez` din seria „Harry Potter”! Completeaz`
talonul [i vino la Carrefour Militari \n zilele de 19 [i 20 iulie, la marea \nt#lnire a
fanilor Harry Potter!
Numai cu talonul de mai jos po]i cump`ra primul cartea [i participa la tombol`.

Nume:......................................................
Prenume:..................................................
Act identitate: serie............... nr...................
Telefon:....................................................
COMPACT BUCURE{TI, CARREFOUR MILITARI [i X PO NOI \]i preg`tesc un eveniment
de vis, care va culmina cu lansarea oficial` HARRY POTTER AND THE DEATHLY HALLOWS, \n noaptea de vineri spre s#mb`t`, 20-21 iulie, orele 2.00 diminea]a.
Te a[teapt` multe surprize [i concursuri cu premii Harry Potter!
Nu rata marea lansare de s#mb`t`, 21 iulie 2007, orele 2.00 diminea]a, la
Carrefour Militari!

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

