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Ecologi[tii au constatat, \ns`, c` [i reprezenta]iile vedetelor au generat poluare
De la Sydney [i Johannesburg p#n` la Londra [i Bucure[ti,
aproape dou` miliarde de oameni
au asistat \n weekend la concertele
PEOPLE

celor mai buni arti[ti din lume. |n
mod ironic, concertele au [i un
nepl`cut efect secundar, constat`
ecologi[tii: va fi nevoie de plantarea

a 100.000 de copaci pentru neutralizarea emisiilor de dioxid de carbon care au fost degajate cu ocazia
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La Londra, Madonna a fost
protagonista unui show de excep]ie
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precizeaz` c` are „alt` viziune” asupra
patrimoniului universal
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Record de afluen]`
la Marea Neagr`
Peste 60.000 de turi[ti rom#ni [i str`ini
au fost \nregistra]i \n weekend pe
litoralul autohton
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Munca la domiciliu,
tot mai popular`
14% dintre rom#ni lucreaz` acas`,
dezv`luie un studiu realizat de un portal
de recrutare
Pag. 12

Foto: Mediafax

LOTO ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

6609975
ULTIMA OR~ ... 21:35 ... Pre[edintele Traian B`sescu a cerut CSM s` sanc]ioneze erorile judiciare...
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Încu un scuter a fost
câtigat

na¡ionalu din Italia, specializatu
în dezvoltarea unor solu¡ii globale
de telefonie mobilu. Detalii despre
concurs, pe www.creathead.it.

Record de cusutorii
în sectorul 2

PREMIU
Câtigutorul unui
nou scuter oferit
de „Compact” i Euro Motor
este ION CORNELIU, din Bucureti.
Ii tu po¡i parcurge oraul în aua
unuia dintre cele cinci scutere care
au rumas în concurs! Tot ceea ce ai
de fucut este su te înscrii în cursa
pentru un premiu pe www.compact.
info.ro. Eti deja înscris? Verificu în
fiecare vineri, pe site, i luni, în ziar,
dacu eti câtigutor.

Competi¡ie on-line
pentru tineri
cu imagina¡ie
CREATIVITATE Creathead.it, comunitate care reunete peste 3.000 de
art-creativi din toatu lumea, propune un nou concurs on-line, cu premii în valoare de 3.000 de euro. În
concurs se pot înscrie artiti, designeri, fotografi sau programatori, cu
condi¡ia su completeze formularul
de înregistrare, pentru a avea acces
la brieful de crea¡ie. Noua provocare
este realizarea graficu a unui e-mail
pentru lansarea campaniei de direct
marketing. Clientul este o multi-
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NUNKI Primuria sectorului 2 a
înregistrat, sâmbutu, un numur
record de cununii. Într-o singuru
zi, la sediul institu¡iei, aproximativ
800 de miri i-au unit destinele.
Edilul sectorului, Neculai On¡anu, i
institu¡ia pe care o conduce au intrat
în „Cartea Recordurilor 2008” pentru
organizarea „celei mai mari ceremonii din lume de reînnoire a jurumintelor matrimoniale”, pentru 305 de
cupluri cusutorite mai mult de 50 de
ani, care i-au surbutorit „Nunta de
aur”. On¡anu le-a oferit perechilor
în cauzu certificatele de reînnoire a
jurumintelor, în timp ce oaspe¡ii au
primit certificate de participare.

Selec¡ie de proiecte
coregrafice
PROGRAME Centrul Na¡ional al
Dansului Bucureti lanseazu cea
de a doua selec¡ie de programe i
proiecte coregrafice din acest an.
Selec¡ia se va desfuura între 12-15
august, iar termenul limitu de depunere a dosarelor este 10 august.
Competi¡ia se adreseazu profesionitilor care activeazu în domeniul
dansului contemporan, persoane fizice sau juridice: coregrafi,
dansatori, profesori, teoreticieni,
critici, operatori culturali, funda¡ii i
asocia¡ii de profil. Detalii, pe www.
cndb.ro sau la telefon: 318.86.67.

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
Voteazv fotografia preferat`!

{i prichindeii rom#ni se pot distra
\n stil american

Concurs cu biciclete
pentru m`mici [i t`tici
FAMILIE - „Bicicleta este sntoas!”
- Sub acest slogan, Radio Itsy Bitsy
lanseaz, de astzi, o campanie de
promovare a bicicletei ca mijloc de
deplasare, \n stil american. În cadrul
acestei campanii va fi organizat un
concurs dotat cu premii în biciclete.
Concursul nu se adreseaz în mod
direct copiilor, ci prin¼ilor, care trebuie s rspund la o întrebare din lumea pove¹tilor. Dac odraslele au fost

cumin¼i, mmica sau tticul trebuie s
trimit un sms care s con¼in textul
„Bicicleta este sntoas!”, numele ¹i
vârsta copilului, la numrul 1265, în
timpul orelor de program la radio Itsy
Bitsy.
Vor primi un numr de înscriere în
func¼ie de ora de primire a sms-ului.
În momentul concursului, DJ-ul roag
un asculttor s aleag un numr cuprins între 1 ¹i numrul de sms-uri pri-

mite pân în acel moment. Va fi sunat,
în direct, cel înscris la numrul ales.
Mmica sau tticul în cauz trebuie
s rspund la o întrebare despre personaje de basm. Dac rspund corect,
câ¹tig o biciclet. Organizatorii au
pregtit peste 300 de biciclete.
Câ¹tigtorii vor intra în posesia
premiilor la o petrecere „de basm”, ce
va fi organizat, pe 4 august, într-un
||||
parc din capital.

Deep Dish, mixaj cu lasere
[i peste 4.000 de spectatori
Trupa Deep Dish a sus]inut,
s#mb`t` sear`, un concert cu
proiec]ii de lasere la Arenele
Romane. Cei doi DJ americani
de origine iranian`, Dubfire
[i Tayebi, au \ncins platanele
al`turi de trei dintre cei mai
cunoscu]i DJ rom#ni, Pagal,
Rosario Internullo [i Livio.
CONCERT - Peste 4.000 de spectatori
s-au str#ns, s#mb`t` sear`, la Arenele Romane, pentru a dansa pe muzica tandemului Deep Dish. Ali Dubfire Shirazinia [i Sharam Tayebi, cei
doi DJ americani n`scu]i \n Iran, au
venit pe scen` dup` miezul nop]ii [i
au continuat spectacolul \nceput de
Pagal, Rosario Internullo [i Livio.
De[i, la \nceput, publicul nu a fost
at#t de numeros, odat` cu l`sarea
nop]ii, spiritele s-au \ncins pe ritmurile DJ-lor rom#ni, care au mixat
at#t separat, c#t [i back2back.

Afterhours
Anun]at de proiec]ii cu lasere, show-ul Deep Dish a \nceput
cu Tayebi [i piesa „Say Hello”,
continu#nd cu Dubfire. Cei doi DJ
au mixat at#t \mpreun`, c#t [i separat, pred#ndu-[i unul altuia [tafeta.
Publicul a c#ntat refrenurile unor

Foto: Rompres
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DJ-ul iranian Ali Dubfire a \ncins publicul de la Arenele Romane
hituri cunoscute ca „Another Brick
in the Wall” [i „Runaway”.
Spectacolul a fost continuat, la
ora 6 diminea]a, cu o petrecere afterhours la Studio Martin, unde au
mixat din nou Pagal, Rosario Internullo [i Livio. Potrivit revistei www.
nights.ro, cei trei sunt cota]i \ntre
primii 12 DJ din Rom#nia.
Trupa Deep Dish s-a f`cut remarcat` \nc` de la primul album, „Junk

Science”, lansat \n 1998. De-a lungul
timpului, cei doi DJ au mixat nume
grele ale muzicii interna]ionale,
printre care Madonna, Cher, Dido,
Tina Turner, Depeche Mode, Pet
Shop Boys [i Justin Timberlake.
Concertul de la Arenele Romane a
fost concurat de chilienii Luciano
[i Ricardo Villalabos, care au f`cut
back2back la Politehnic`.
Bianca St`nescu ||||

Întreruperi în alimentarea cu energie electricu

Soarele apune \n cap`tul str`zii

Text [i foto: Angelica L.

TEMPORAR - Electrica Muntenia Sud
va întrerupe astzi, între orele 9.00 13.00, alimentarea cu energie electric,
pentru revizii, în Tos. Berceni, iar între
orele 9.00 – 14.00, în zonele strzilor
Ctinei, Strigturii, Prosperit¼ii, Pdurarilor, Albi¼ei, Televiziunii ¹i Schiorilor. De asemenea, vor rmâne fr
curent electric, între orele 9.00 – 16.00,

unii consumatori din jude¼ul Ilfov, din
comuna Vidra, strada Principal ¹i din
satul Sinte¹ti, str. Grii, iar din Comuna
Cornetu, pe strada Zvoiului.
Mâine, între orele 9.00 – 14.00, va
fi întrerupt alimentarea cu energie
electric pe strzile Valea Lung, Gândacului, Topora¹i cu intrrile laterale,
între Prelungirea Ferentari ¹i str. Toma

Constantin, Prelungirea Ferentari cu
intrrile laterale, între bd. Pieptnari ¹i
strzile Iacob Andrei, Marc Aureliu cu
laterale ¹i Ttaru Petre, iar între orele
12.00 – 13.00, în perimetrul strzilor
Gheorghe Manea, Ion Voinescu, Matache Dobrescu, în Calea Dude¹ti între
str. Gheorghe Manea ¹i str. Vlad Jude¼ul ¹i în str. Bârsei.
D.L. ||||
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Videanu: „Nu pot interveni legal”
Conflictul politic i administrativ declan at de decizia de
retrocedare a Parcului Bordei se acutizeazv pe zi ce trece, iar
schimbul de replici se poartv, acum, la televizor.
din spatele Palatului Victoria, am încercat s gsim o form de compensare, am încercat s restituim chiar
¹i terenul din Satul Francez. Nu am
reu¹it”, a sus¼inut edilul ¹ef.

DISPUT~ - Primarul general al capitalei, Adriean Videanu, a sus¼inut,
ieri, o conferin¼ de pres, exact în
timp ce, în fa¼a Parcului Bordei, câteva sute de oameni manifestau împotriva distrugerii acestuia. Actul care
a declan¹at scandalul este o decizie
a instan¼ei care-l certific pe post de
proprietar al terenului din parc pe
omul de afaceri Costanda.
Adriean Videanu a declarat rspicat c, în timpul mandatului su, nu
a ini¼iat, nu a semnat ¹i nu a sus¼inut
vreo ini¼iativ, dispozi¼ie sau proiect
de hotrâre de consiliu care s duc
la distrugerea Parcului Bordei.
El sus¼ine c încearc de doi ani
s gseasc o solu¼ie legal în ce prive¹te Parcul Bordei. „Am încercat s
dm terenul pe care se afl depoul

Miting în fa£a parcului

Dana Lascu ||||

Probleme i în Drumul Taberei
COPACI Primarul general, Adriean Videanu, a declarat ieri cv va dispune
amplasarea unei svli de sport pe actualul teren de educa]ie fizic` al Icolii
Generale nr. 191, fvrv sv fie nevoie de sacrificarea arborilor existen£i în
zona Aleea Poiana Muntelui, din cartierul Drumul Taberei. Aceastv dispozi£ie va determina costuri suplimentare pentru constructor i beneficiar.
Declara£ia vine dupv ce, sâmbvtv, peste 100 de locuitori din zonv au ie it
în stradv pentru a protesta fa£v de distrugerea spa£iului verde din Aleea
Poiana Muntelui. Ac£iunea lor a fost sprijinitv de pre edintele Asocia£iei
Na£ionale pentru Protec£ia Cetv£eanului, Cristian Popescu-„Piedone”, care
i-a exprimat dezaprobarea fa£v de inten£ia primvriei de a tvia 110 copaci,
pentru a construi o salv de sport.

Foto: Rompres

Partidul Verde a organizat, ieri,
un miting de protest în fa¼a Parcului
Bordei. Aproximativ 350 de persoane s-au adunat în fa¼a parcului s-¹i
strige nemul¼umirea fa¼ de decizia
primriei generale de a respecta o
hotrâre definitiv ¹i irevocabil a
instan¼ei. S-au alturat mitingului,
intens mediatizat, Marian Vanghelie,
senatorul Ion Iliescu, avocazul Paula
Iacob ¹i senatorul PD Marius Marinescu.

Din nefericire, situa£ia spa£iilor verzi din Bucure ti
a devenit o temv de luptv politicv interesatv. Marele
luptvtor de la sectorul 5 este într-un conflict deschis
cu avocatul domnului Costanda legat de magazinul
„Bucure ti” i are un interes strict politic de a intra în
aceastv competi£ie, dar nu a fvcut absolut nimic
pentru spa£iile verzi din sectorul 5
Adriean Videanu,
primar general al capitalei

PUBLICITATE

|ntrecere
de cu¡urat,
la piscinu

PUBLICITATE

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

Foto: Mediafax

DISTRACKIE - Bucure¹tenii care au
rmas, în acest weekend, în ora¹,
au avut ocazia s participe la o petrecere-concurs inedit. Totonne a
organizat, sâmbt, un concurs de
bouldering (n.r., c¼rat) în piscin. Dis-de-diminea¼, pân dup
miezul nop¼ii, amatorii de c¼rat
pe panou ¹i-au încercat for¼ele pe
marginea unei piscine din Pipera.
În pauzele concursului, publicul a avut posibilitatea s încerce
panoul de bouldering pentru ca, în
final, amatorii chiar s se întreac
într-o competi¼ie. Evenimentul a
fost completat de un moment artistic, o pies` de pantomim interpretat de Richard Bovnoczki ¹i Dana
Cavaleru. Seara s-a încheiat cu o
superpetrecere în stil american, pe
||||
marginea piscinei.

Mii de absolven]i de liceu s-au \nghesuit \n fa]a avizierelor s` vad` rezultatele

Foto: comunicatemedia.ro

Promovabilitate de 80%
la examenul de bacalaureat
ABSOLVEN}I - Aproximativ 80% dintre candida¼ii care au sus¼inut examenul de bacalaureat la liceele din
capital au fost declara¼i promova¼i,
a declarat ieri, pentru Rompres, inspectorul Marian Banu, responsabil
de imagine al Inspectoratului Tcolar
al Municipiului Bucure¹ti.
Potrivit sursei citate, sâmbt,
pân la ora 20.00, au fost depuse, pe
raza capitalei, aproximativ 5.000 de
contesta¼ii, majoritatea la disciplina
limba ¹i literatura român. Fa¼ de
anul trecut, numrul contesta¼iilor
este mai mic cu circa 2.000. „În urma

rezolvrii contesta¼iilor depuse de
elevii care au dat bacalaureatul, procentul de promovabilitate va cre¹te cu
aproximativ o unitate, nu mai mult”, a
declarat inspectorul Banu.
Anul acesta, în Bucure¹ti, s-au
înscris la examenul de bacalaureat
24.000 de candida¼i. Pentru examenul de bacalaureat au fost organizate,
în capital, 91 de centre de examen
¹i evaluare.
În 2006, în Bucure¹ti au promovat
aproximativ 66% dintre candida¼ii
care au sus¼inut examenul de bacala||||
ureat.

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
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M`suri speciale
pe Autostrada Soarelui

Vin al]i americani
MISIUNE Aproape 1.000 de militari
americani vor sosi, în cursul
acestei luni, la baza militaru de
la Mihail Kogulniceanu, jude¡ul
Constan¡a, anun]` Realitatea TV.
Publica¡ia militaru americanu
„Stars and Stripes” informeazu cu
acetia vor participa la un exerci¡iu militar menit su preguteascu
viitoare deplasuri de trupe, mult
mai consistente, în România i
Bulgaria.

CARIER~ Absolven¡ii de facultate
sunt mul]umi¡i de ansele care
li se oferu în România, considerând cu acestea le fac mai
uoaru ascensiunea profesionalu,
anun]` Realitatea TV. 80% dintre
studen¡ii i absolven¡ii la nivel
na¡ional consideru c` le este mult
mai uor su avanseze în carieru,
având în vedere oportunitu¡ile
curente din ¡aru, conform unui
studiu realizat de Catalyst Solutions, \n parteneriat cu Synergize
Consulting.

Filmul lui Mungiu,
\n [colile franceze

R~ZG^NDIRE Ministrul francez
al educa¡iei, Xavier Darcos, a
anun¡at, sâmbutu, cu a hoturât
su-i suspende propria decizie,
de a nu difuza \n [coli filmul lui
Cristian Mungiu (foto), „4 luni, 3
s`pt`m#ni [i 2 zile”, ce a câtigat
Palme d’Or i un premiu al educa¡iei, anun]` NewsIn. Ini]ial, Darcos declarase c` filmul este prea
dur pentru a fi difuzat \n [coli.

Terapie prin muzicu
TIMI{OARA Cei care vor su scape
de stres apeleaz`, \n Timi[oara,
la o edin¡u de terapie prin
muzicu, informeaz` Realitatea
TV. Sute de timioreni au devenit,
în ultimii ani, adep¡i ai relaxurii
prin muzicu, mai ales cu edin¡ele
sunt gratuite. Muzica ambientalu
sau sunetele din naturu sunt
doar douu dintre leacurile cu care
Gheorghe Iovu, meloterapeut, î[i
ajutu pacien]ii su fie mai calmi i
mai relaxa¡i.

Banca Mondial`
analizeaz` domeniul
s`n`t`]ii
STUDIU Indicatorii de sunutate în
România au înregistrat o îmbunutu¡ire constantu, dar procesul
trebuie su continue, conform
unui studiu al Buncii Mondiale.
Rom#nia trebuie su realizeze
patru obiective fundamentale:
acces sporit la servicii medicale,
reducerea cheltuielilor de sunutate pentru popula¡ie; orientarea
cheltuielilor cu musurile preventive, îmbunutu¡irea performan¡ei
spitalelor i a calitu¡ii serviciilor
de asisten¡u medicalu.

Diminea]a, la plimbare, seara, la atac!
ALBA IULIA Pre[edintele Traian B`sescu, \mpreun` cu so]ia, a vizitat, ieri, municipiul Alba Iulia. {eful statului a participat, asear`, la manifestvrile oficiale
||||
prilejuite de Ziua Justi£iei, ocazie cu care l-a criticat pe ministrul Chiuariu.

PREVEN}IE - Teful Poli¼iei Române,
chestorul principal Valentin Ftuloiu, a introdus, ieri, 20 de autoturisme
de poli¼ie care s previn eventuale
incidente pe Autostrada Soarelui, informeaz` NewsIn. De asemenea, pe
ruta Bucure¹ti–Constan¼a se afl 20
de echipaje de patrulare, care pot fi,
la nevoie, suplimentate. Acestea beneficiaz de sprijinul unor echipe de
cercetare, care vor ac¼iona în caz de
accidente de circula¼ie.
Un elicopter survoleaz în permanen¼ autostrada, pentru a urmri
modul în care se desf¹oar traficul
rutier ¹i pentru a transmite imediat
informa¼ii utile echipajelor de la sol,
pentru interven]ie prompt` în caz de
necesitate sau alte dificult¼i în trafic.
Msuri pentru desf¹urarea în condi¼ii de siguran¼ a traficului au fost
luate pe toate arterele mari de circula¼ie, respectiv drumuri na¼ionale, jude-

¼ene, interjude¼ene, în special pe cele
ce deservesc traseele turistice.

Demiteri \n Poli]ia Rutier`
Ministrul internelor ¹i reformei administrative, Cristian David, a dispus,
sâmbt, eliberarea din func¼ie a ¹efului Direc¼iei Poli¼iei Rutiere, comisar
¹ef Dumitru Jianu, ¹i a ¹efului Poli¼iei
Autostrzi – comisar ¹ef Axente Mihai,
din cauza modului defectuos de ac¼iune în cazul accidentului de vineri, de
pe Autostrada Soarelui. David pune la
îndoial ac]iunea responsabil` a Poli¼iei Autostrzii, anun]` NewsIn. „Stângcia demonstrat de poli¼i¹ti, reac¼ia
întârziat a acestora ¹i interven¼ia
tardiv sunt de neconceput, în special
atunci când sunt în joc vie¼i omene¹ti”,
a precizat el. O persoan a decedat pe
loc, ¹apte persoane au fost rnite ¹i 14
ma¹ini au fost avariate, \n cele dou`
||||
accidente \n lan], de vineri.

Michael Bolton a cântat
din Sinatra pentru braoveni
Cea de a doua vizitv în
România a cântvre£ului
american Michael Bolton a avut
ca destina£ie Bra ovul. Ora ul
de la poalele Tâmpei a fost
gazda unui concert de excep£ie,
gvzduit de Arena Sportivv
„Ion Liriac”, la care au luat
parte aproximativ 5.000 de
persoane.
CONCERT - Bolton a venit la Bra¹ov
cu o zi înainte de concert. A cinat la
Coliba Haiducilor, renumit pentru
bucatele pregtite din vânat, de¹i
el este vegetarian. La conferin¼a de
pres organizat sâmbt, cu câteva ore înainte de concert, Michael
Bolton a spus c s-a distrat bine în
Bra¹ov, c îi pare ru c nu a ajuns s
viziteze ¹i Castelul Bran, unde ar fi
vrut s aib parte „de o mu¹ctur”,
dar c a reu¹it s se relaxeze înainte
de concert jucând o partid de golf.
Cât prive¹te România, artistul spune c se simte foarte bine de fiecare
dat` c#nd ajunge aici. Întrebat care
a fost cel mai greu moment din via¼a
sa, Michael Bolton, câ¹tigtor al mai
multor premii Grammy, posesor al
unei stele pe Walk of Fame din Hollywood ¹i cu peste 53 de milioane
de albume vândute la activ, a f`cut
dezvluiri: „În anii ’90, eram foarte
aproape de succes. Eram cstorit
¹i aveam trei copii. Atunci mi s-a
întâmplat cel mai cumplit lucru. A
sunat la u¹a casei mele administratorul s-mi spun c cecurile mele nu
mai au acoperire ¹i c eu ¹i familia
mea trebuie s prsim casa în 30 de
zile”.
„Bolton Swings Sinatra”, albumul
pe care artistul l-a promovat pe scena
de la Bra¹ov, este o colec¼ie de melodii ale celebrului ¹i regretatului cântre¼ Frank Sinatra, adaptate. „Am
auzit piesele lui Frank Sinatra peste
tot în lume. Sinatra cânt pretutindeni”, a spus artistul. Pentru realizarea melodiilor, interpretul a muncit
alturi de o trup format din 52
de muzicieni, la butoane aflându-se

Fotografii: Dana Lascu

{anse pentru
absolven]ii
de facultate

Foto: Mediafax

Surbutoarea Iancului
CLUJ Peste trei mii de persoane
au participat, ieri, în comuna
Muriel, jude¡ul Cluj, la „Surbutoarea Iancului”, festivitatea
anualu a mo¡ilor, ce aminte[te de
faptele de vitejie ale luptutorilor
lui Avram Iancu. Participan]ii la
s`rb`toare au venit din toate
jude¡ele mun¡ilor Apuseni.

Luni, 9 iulie 2007

Michael Bolton [i muzica lui Frank Sinatra au \nc#ntat, s#mb`t` sear`, publicul bra[ovean
Al Schmitt, un sunetist care a lucrat
cu Frank Sinatra. Bolton a cântat la
Bra¹ov câteva dintre melodiile de pe
acest album, „New York New York” ¹i
„Night and Day”, dar ¹i hiturile care
l-au consacrat: „ When a Man Loves
A Woman”, „Georgia”, „How Am I
Supposed To Live Without You”, „To
Love Somebody” ¹i „Said I Loved
You, But I Lied”.
Publicul a cântat alturi de el. Celor peste 4.000 de fani care au cumprat bilete la concert li s-au adugat câteva sute, care au privit gratis
concertul, de pe gardul complexului
sportiv. La plecare, Michael Bolton
a spus c abia a¹teapt s revin în
Dana Lascu ||||
România.

Paula Seling a deschis concertul
RECITAL Pentru deschiderea concertului
lui Michael Bolton,
organizatorii au avut
oferte pentru cinci
arti ti români. A fost
aleasv Paula Seling,
pentru cv vocea i repertoriul acestei artiste
se muleazv cel mai bine
pe ideea spectacolului.
Interpreta rom#nc` a
cântat live, acompaniatv de o trupv condusv
de so£ul ei, care este
bra ovean.

INTERNA}IONAL

Luni, 9 iulie 2007
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Cele [apte noi Minuni ale Lumii moderne
CONCURS - Marele Zid Chinezesc ¹i Mausoleul Taj Mahal, din India, au fost incluse, sâmbt sear`, la Lisabona, printre noile Minuni ale Lumii moderne. Cele
[apte situri au fost votate de circa 100 de milioane de persoane, care au participat la un concurs organizat în acest scop. Ele au fost proclamate \n timpul unei
||||
ceremonii organizate pe stadionul „Da Luz” din Lisabona, Portugalia.

Taj Mahal (India)

Colosseumul din Roma (Italia)

Ruinele inca e ale ora ului Machu Picchu (Peru)

Fotografii: Mediafax

Cetatea de la Petra (Iordania)

Fosta cetate maya de la Chichen-Itza (Mexic)
OPINIE UNESCO are altv viziune a restaurvrii i protejvrii patrimoniului mondial,
fa]` de organizatorii concursului organizat de cineastul elve£ian Bernard Weber,
care a desemnat, sâmbvtv, „cele apte noi Minuni ale Lumii”, prin intermediul
votului popular pe internet, a declarat, pentru AFP, purtvtoarea de cuvânt a
organiza£iei. „Aceastv campanie a rvspuns altor criterii i altor obiective decât
cele ale UNESCO în domeniul patrimoniului”, a declarat Sue Williams, purtvtoarea de cuvânt de la Paris a organiza£iei ONU. „Toate aceste minuni meritv sv fie
pe listv, dar ceea ce ne întristeazv este faptul cv aceastv listv se limiteazv la
apte”, a declarat, la rândul svu, Christian Manhart, eful departamentului de
comunicare, parteneriat i proiecte educative din cadrul Centrului patrimoniului
mondial al UNESCO, care a subliniat latura „foarte mediaticv” a opera£iunii.
PUBLICITATE

Statuia lui Iisus Hristos Mântuitorul (Cristo Redentor),
de la Rio de Janeiro (Brazilia)

Foto: Rompres

UNESCO: Sunt mult mai multe Minuni!

Marele Zid Chinezesc

6

ECONOMIE

www.compact.info.ro

Luni, 9 iulie 2007

PE SCURT ||||||||||||||||||||||||||||| EURO ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| USD |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ALTE CURSURI |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Alian]` pentru turism
\n Mun]ii Alpi

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

2,29 LEI

4,61 LEI
1,26 LEI
0,18 LEI

1 franc elve]ian
1 dolar canadian
1 gram de aur

1,88 LEI
2,17 LEI
47,81 LEI

Foto: Mediafax

COLABORARE Elve]ia, Germania
[i Austria vor s`-[i fac` publicitate \mpreun`, pentru a promova turismul alpin, relateaz`
Rompres. Astfel, prin aceast`
alian]`, autorit`]ile din cele trei
state vor ca Mun]ii Alpi s` devin`
o destina]ie [i mai apreciat`
de turi[ti, mai ales \n afara
continentului. Cele trei ]`ri ar
putea s` fie prezente \mpreun`
la Expozi]ia Universal` 2010 din
Shanghai.

3,12 LEI

Se scumpe[te p#inea

MAJORARE |n urm`toarele zece
zile, pe rom#ni \i a[teapt` o
nou` scumpire a p#inii, cauzat`
de cantitatea redus` de gr#u
de pe pia]a rom#neasc` [i a
pre]ului de achizi]ie, a declarat,
pentru Rompres, Aurel Popescu,
pre[edintele Patronatului din
Industria de Mor`rit [i Panifica]ie
– Rompan. Popescu sus]ine,
\ns`, c` nu poate estima exact
procentul de cre[tere a pre]ului.

Murdoch a cump`rat
firma Dow Jones

Dreamliner devine realitate
Produc`torul de aparate de zbor Boeing urma s` lanseze
noaptea trecut` Dreamliner 787, un avion dintre cele mai
prietenoase cu mediul \nconjur`tor. Fuzelajul [i aripile avionului
de pasageri sunt f`cute din fibr` de carbon, f`c#ndu-l mult mai
u[or [i mai economic.

TRANZAC}IE Mogulul media Rupert Murdoch, proprietarul News
Corporation, a achizi¡ionat, dupu
mai multe luni de negocieri,
compania Dow Jones, publisherul „Wall Street Journal”, pentru
cinci miliarde de dolari, anun]`
Mediafax. Dow Jones a finalizat
negocierile cu Murdoch, \ns`
încheierea oficialu a contractului
se va face suptumâna viitoare, cu
acceptul ac¡ionarilor majoritari ai
companiei.
Foto: Mediafax

Planuri m`re]e
la Skoda

Boeing a prezentat, zilele trecute, imagini din interiorul avionului

BANCA

Este, probabil,
cel mai ambi]ios proiect
pe care cineva l-a dus
la bun sf#r[it
Erick Van Houtte, director
Dassault Systemes

cient. Weber condamn` [i crima organizat, corup¼ia ¹i splarea de bani
din cele dou ¼ri, care, \n opinia lui, ar
trebui sanc]ionate.
|n replic`, un europarlamentar bulgar, Evgheni Kirilov, a declarat agen¼iei
FOCUS News c solicitarea lui Manfred
Weber nu este rezonabil ¹i nici nu are
ecouri la Bruxelles, unde nu este agreat ideea impunerii de sanc¼iuni ¹i penalit¼i pentru impulsionarea reformelor
||||
din România ¹i Bulgaria.

TOP 5 CREDITE DE NEVOI PERSONALE ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. ING
2. Banca Rom#neasc`
3. BCR
4. ABN AMRO
5. Alpha Bank

Otilia Cristea ||||

Record de turi[ti pe litoral

Un europarlamentar german
cere s` fim sanc]iona]i
NEMUL}UMIRE - Europarlamentarul
Manfred Weber, membru al Uniunii
Cre¹tin-Sociale, insist` ca Rom#nia [i
Bulgaria s` fie sanc]ionate cu blocarea
fondurilor europene, din cauza lipsurilor înregistrate în sistemul de distribu¼ie a pl¼ilor destinate agriculturii,
transmite NewsIn.
|ntr-un interviu acordat revistei germane Focus, acesta sus]ine c`
finan]area de la UE ar trebui oprit`
pân când administra¼ia va deveni efi-

sus]ine c` deja a primit mai mult de
600 de comenzi, de la 46 de companii, pentru noul Dreamliner, al c`rui
pre] de catalog oscileaz` \ntre 146 [i
200 de milioane de dolari.
Boeing ]inte[te construirea a
2.000 de aeronave 787, \n urm`torii
20 de ani.
Primul zbor al Dreamlinerului
va avea loc, anul acesta, \n luna
august sau septembrie [i va intra
\n produc]ie anul viitor. Primul s`u
client va fi compania japonez` All
Nippon Airways, care a f`cut o comand` de 50 de astfel de avioane.

DAE

RATA DOB^NZII

RATA LUNAR~

GRAD MAXIM DE |NDATORARE

15,21%
15,48%
15,54%
15,63%
16,29%

13,00% variabil`
8,50% fix` 1 an
9,00% fix`
9,50% variabil`
12,25% variabil`

227,53 lei
235,17 lei
232,34 lei
239,02 lei
223,71 lei

30%
30%
30%
30%
65% pentru venituri mai mari
de 1.500 euro sau 55%
pentru venituri mai mici

Credite de nevoi personale f`r` garan]ii: moneda – lei; valoarea creditului – 10.000 de lei; perioada - 5 ani
DAE = costul total al creditului (dob#nd` + comisioane)
Surs`: www.finzoom.ro

Foto: Rompres

OBIECTIV Compania Skoda vrea
su dubleze produc¡ia la un milion
de maini pe an, pânu în 2012,
potrivit directorului general al
diviziei din Cehia a grupului
german Volkswagen (VW), Detlef
Wittig. „Misiunea noastru se
numete un milion”, a afirmat
acesta. Wittig a declarat, în luna
iunie, cu Skoda urmurete majorarea produc¡iei la 616.000 de
unitu¡i în 2007 i la 800.000 de
unit`]i în 2008.

PREMIER~ - Dup` mai mult de un
deceniu de la ultimul model lansat
pe cer, compania Boeing avea programat` noaptea trecut`, la fabrica
Everett (Washington), dezv`luirea
pre]iosului s`u model, Dreamliner
787, un avion capabil s` str`bat`
rute lungi folosind cu 20% mai pu]in
combustibil dec#t predecesoarele.
Boeing 787 aduce mai multe caracteristici de design revolu]ionare,
cea mai important` dintre ele fiind utilizarea materialelor plastice
high-tech \n locul aluminiului. Mai
mult de jum`tate din structura de
baz` a avionului este realizat` din
materiale precum fibra de carbon,
care reduce drastic greutatea aparatului.
Perspectiva unui avion care promite un consum redus de combustibil, \ntr-o perioad` \n care pre]ul petrolului atinge noi maxime, a st#rnit
repede aten]ia juc`torilor de pe
pia]a aerian`. Compania american`

Plaja din Neptun a fost atrac]ia principal` a litoralului rom#nesc
CONCEDIU - Peste 60.000 de turi[ti
rom#ni [i str`ini au dat n`val`, la
sf#r[itul s`pt`m#nii, pe litoralul M`rii
Negre, cu 10.000 de persoane mai
multe dec#t la sf#r[itul s`pt`m#nii
precedente, relateaz` NewsIn. Aceast`
cifr` reprezint` un record al acestui
sezon. De[i mai mereu a fost sta]iunea
cea mai asaltat` de iubitorii de valuri,
Mamaia a fost dep`[it` de Neptun,

unde ieri se aflau 16.513 de turi[ti,
conform datelor furnizate de Inspectoratul Jude¼ean de Poli¼ie Constan¼a.
|n sta]iunea cu tax` de intrare au ajuns
13.791 de persoane.
|n schimb, plajele din Techirghiol [i
din municipiul Constan]a au fost cam
pustii. Str`inii au fost [i ei prezen]i pe
litoralul nostru, aproximativ 4.000 de
||||
persoane.

SPORT

Brazilia, \n semifinalele Copei America

Foto: Rompres

CALIFICARE - Dup` un \nceput mai
greu (0-2 cu Mexic \n primul meci din
grup`), na]ionala Braziliei a reu[it s`
ajung` \n semifinalele Copei America,
dup` ce a zdrobit, s#mb`t`, \n „sferturi” selec]ionata statului Chile cu scorul de 6-1. Pentru selec]ionata „carioca” au marcat Juan, Baptista, Robinho
(dou`), Josue [i Vagner Love, \n timp
ce pentru Chile a \nscris Suazo.
|ntr-un alt sfert de final`, selec]ionata Uruguayului a trecut de echipa gazd`, Venezuela, cu scorul de
4-1. Forlan, de dou` ori, Garcia [i
Rodriguez au marcat pentru Uruguay,
golul de onoare al gazdelor fiind
C.M. ||||
\nscris de Arango.

Mul]umim, Allah!
CUPA ASIEI Fotbali[tii Omanului se bucur`, dup` ce au deschis scorul \n partida cu Australia din cadrul Cupei Asiei. P#n` la final, scorul a fost egal, 1-1,
Cahill egal#nd \n minutul 90. Cele dou` echipe fac parte din grupa A, al`turi
de na]ionalele Thailandei [i Irakului.
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Kliciko [i-a p`strat
titlul IBF

Gloria [i O]elul
aproape de calificare
INTERTOTO Echipele rom#ne[ti
angrenate \n Cupa UEFA Intertoto,
Gloria Bistri]a [i O]elul Gala]I, sunt
foarte aproape de a se califica \n
turul trei al competi]iei. S#mb`t`,
Gloria a reu[it s` \nving` \n deplasare pe Maccabi Haifa, cu scorul
de 2-0, prin golurile marcate de
Tilinc` [i Zaharia, iar O]elul Gala]i a
remizat la zero \n Bosnia, cu Slavija
Sarajevo. Dac` se vor califica \n
ultimul tur, Gloria va \nfrunta pe
Atletico Madrid, \n timp ce O]elul
va da piept cu \nving`toarea dintre
Trabzonspor (Turcia) [i Vllaznia
(Albania).

Foto: Rompres

Ciprian Marica,
spre Stuttgart?
BOX Pugilistul ucrainean Vladimir Kliciko (foto) i-a pustrat
titlul mondial la categoria grea,
versiunea IBF, dupu ce l-a învins,
s#mb`t` sear`, pe americanul
Lamon Brewster. Acesta a rezistat doar [ase reprize puternicelor
lovituri ale lui Kliciko, ucraineanul reu[ind s`-[i p`streze, astfel,
pentru a treia oar`, titlul mondial
cucerit \n 2006. Victoria de s#mb`t`
este a 49-a, din 52 de meciuri
disputate de Kliciko \n circuitul
profesionist.

Andrade, la Juve,
Grosso, la Lyon
MERCATO Funda[ul portughez
Jorge Andrade s-a transferat de
la forma]ia spaniol` Deportivo La
Coruna la Juventus Torino. Italienii
au pl`tit spaniolilor 10 milioane de
euro, iar juc`torului i-au preg`tit
un salariu de 2,5 milioane de
euro pe sezon. Dup` un sezon la
Inter, interna]ionalul italian Fabio
Grosso s-a transferat la campioana
Fran]ei, Olympique Lyon, care s-a
desp`r]it de brazilianul Caçapa,
ajuns la Genoa.

DORIT Atacantul rom#n al lui
{ahtior Done]k a intrat \n vizorul campioanei Germaniei, VfB
Stuttgart. Managerul nem]ilor,
Horst Heldt, l-a luudat pe atacantul
român, despre care a spus cu este
un jucutor rapid, pe care gruparea
germanu îi du toatu osteneala su-l
transfere. „Este un fotbalist foarte
bun \n zona careului, are vitez` [i
[tie s`-[i foloseasc` foarte bine
corpul. Suntem \ncrez`tori c` vom
reu[i s`-l transfer`m”, a declarat
Heldt.

Locul [ase pentru
na]ionala de polo
TURNEU Na¡ionala de polo a României a fost învinsu, ieri, de
campioana mondialu en-titre,
reprezentativa Croa¡iei, cu scorul
de 14-11, în ultimul meci disputat
la Budapesta, la primul turneu al
Ligii Mondiale. Poloi[tii rom#ni au
terminat turneul cu o victorie [i trei
\nfr#ngeri. Cel de-al doilea turneu
din cadrul Ligii Mondiale va avea
loc \n Spania la Portugalete, \ntre
18-22 iulie, iar tuneul final este
programat la Berlin \n luna august,
din fiecare turneu preliminar
urm#nd s` se califice primele dou`
clasate.

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

156.333

de suporteri cotizan]i la Barça
Gruparea FC Barcelona a stabilit un nou record în ceea ce prive te numvrul de
„socios” (membri), ajungând la cifra istoricv de 156.366 la data de 30 iunie
2007. Barcelona este pe primul loc în lume în privin£a numvrului de suporteri
membri, clubul catalan fiind urmat de Bayern Munchen (120.000 de membri)
Sursa: Mediafax
[i Real Madrid (85.000 de membri).

Luni, 9 iulie 2007

Foto: Mediafax
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Robinho (nr. 11) e golgeterul competi]iei cu [ase reu[ite

Federer, la fel ca Borg
Elve]ianul Roger Federer a
reu[it, ieri, s` trimfe pentru
a cincea oar` consecutiv la
Wimbledon. |n final`, Federer
l-a \nvins pe spaniolul Rafael
Nadal \n cinci seturi, cu scorul
de 7-6, 4-6, 7-6, 2-6, 6-2.
WIMBLEDON - Dup` cum arat` [i
scorul, partida a fost foarte echilibrat`, Rafael Nadal pun#ndu-l
deseori \n dificultate pe Federer.
Mai mult ca nociodat` presiunea
meciului a fost foarte mare pentru
Federer, un eventual success al s`u
egal#nd recordul de victorii consecutive al lui Bjorn Borg.
Dup` patru seturi pe care cei
doi [i le-au \mpar]it egal, a urmat
setul decisiv. Cheia meciului s-a
jucat \n game-ul 5, c#nd Nadal a
avut dou` mingi de break pentru
3-2, dar nu a reu[it s` le fructifice. Imediat, Federer a profitat de
c`derea spaniolului [i a c#[tigat
tot p#n` la final, reu[ind a cincea
victorie consecutiv` la Wimbledon.
Cine \l va opri?
Cristian Marcu ||||

Foto: Rompres
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Roger Federer are \n palmares 11 trofee de Mare {lem

Fiecare succes al meu
aici, pe iarb`, este unul
special. Am avut un meci
dificil ast`zi cu Rafael, care a
progresat mult pe iarb`. Este
o onoare pentru mine c` am
reu[it s` c#[tig [i s` egalez
acest record de]inut de un a[a
mare juc`tor. |mi pare r`u c`
nu pot s`-i transmit lui Bjorn
Borg ceva \n suedez`

Venus,
a patra oar`
FEMININ Nici \n finala feminin` nu am
avut parte de o surpriz`, americanca
Venus Williams reu[ind s` se impun` cu
scorul de 6-4, 6-1 \n fa]a fran]uzoaicei
Marion Bartoli, aflat` la prima final`
din carier`. Victoria de s#mb`t` este a
patra pentru Venus Williams pe iarba
londonez`, dup` succesele din 2000,
2001 [i 2005. Ea a c#[tigat [i la Australian Open, \n 2000 [i 2001.

Roger Federer

|n a[teptarea lui Golanski
este liber de contract [i ar fi tentat
de o aventur` \n Rom#nia, mai ales
dac` nu \[i g`se[te un contract bun
\n Spania.
„Ruben Pulido este pe punctul de

TRANSFERURI - |n lotul pe care Gheorghe Hagi \l va deplasa \n Olanda, \n
cel de-al treilea turneu de preg`tire,
ar putea ap`rea polonezul Pawel Golanski, acesta fiind a[teptat noaptea
trecut` s` soseasc` \n Rom#nia.
Golanski a jucat ultima dat` la Korona Kielce [i este titularul postului
de funda[ dreapta al na]ionalei Poloniei. Pentru transferul s`u, Steaua
urmeaz` s` pl`teasc` le[ilor aproximativ 1,2 milioane de euro. „Mi-ar
pl`cea s` joc la Steaua, este un club
mare, cu tradi]ie \n Europa. Nu mi-e
fric` s` joc \n Rom#nia”, a declarat
presei poloneze viitorul stelist.

Vine [i Pulido?
Un alt fotbalist care ar putea ajunge \n Ghencea este funda[ul spaniol
Ruben Pulido. Funda[ul lui Getafe

a ajunge la Steaua Bucure¹ti, iar dac
duminic nu are contraoferte de la
Deportivo sau Espanol, atunci va merge s joace în România”, scrie cotidia||||
nul spaniol „La Voz de Galicia”.
Golanski (\n dreapta) poate
evolua [i funda[ central

Foto: Mediafax
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De ce nu s-a \n]eles
Cristi Chivu cu Real Madrid?

Revenirea lui Kimi

PRECONTRACT - „Telenovela Chivu” scoate la iveal` un nou episod.
La \nceputul s`pt`m#nii trecute, AS
Roma [i Real Madrid se \n]eleseser`
asupra
transferului
juc`torului
rom#n la gruparea madrilen`. Urma
doar semn`tura lui Chivu. Numai c`
funda[ul rom#n a refuzat salariul de
3,8 milioane de euro.
De aici urmeaz` \ntrebarea: De ce
a refuzat Chivu oferta Realului?

Kimi Raikkonen este la al treilea succes din acest sezon
CLASAMENT PILO}I
Lewis Hamilton
Fernando Alonso
Kimi Raikkonen
Felipe Massa

(McLaren) 70p.
(McLaren) 58p.
(Ferrari) 52p.
(Ferrari) 51p.

CLASAMENT CONSTRUCTORI
1.
2.
3.
4.

McLaren
Ferrari
BMW
Renault

128p.
103p.
56p.
31p.

Foto: Rompres

1.
2.
3.
4.

Chivu ia \n calcul [i varianta r`m#nerii la AS Roma

Foto: Mediafax

McEwen a triumfat
\n prima etap` a Turului

celor 203 kilometri. Totu[i, tricoul
galben, al liderului cursei, se afl tot
în posesia elve¼ianului Fabian Cancellara (CSC), care a c#[tigat, s#mb`t`,
prologul Turului Fran]ei. Azi are loc a
doua etap, care se va desf¹ura între
||||
Dunkerque ¹i Gand (168,5 km).

CICLISM - Rutierul australian Robbie
McEwen (foto) a câ¹tigat, ieri, prima
etap a Turului Fran¼ei, disputat în
Anglia, între Londra ¹i Canterbury.
McEwen (35 de ani) i-a devansat, la
sprint, pe norvegianul Thor Hushovd
¹i belgianul Tom Boonen, la finalul

Foto: Mediafax

Bratu, \n form` maxim`
DINAMO |n prima partid` de verificare
din cadrul turneului de preg`tire din
Austria, Dinamo a \nvins ieri forma]ia
german` SV Burghausen (liga a III-a)
cu scorul de 3-0. Pentru dinamovi[ti
au marcat Florin Bratu (foto), dou`
goluri (’38, ‘84), [i Ianis Zicu, dintr-un
penalty ob]inut tot de Bratu (‘48).
Antrenorul Mircea Rednic a trimis pe
teren urm`torul unsprezece: Romanovs (Posteucv ‘75) - Blay (Scarlatache
‘46), V. Nvstase, It. Radu (Mo£i ‘46),
Mu at (Pulhac ‘46) - Mvrgvritescu (Ropotan ‘46) - Bratu, Fernandes (Chiacu
‘46), Zicu - Niculescu (Adr. Cristea ‘46),
||||
Dvnciulescu (Predescu ‘60).

Cotidianul spaniol „Sport” a dat,
\n num`rul s`u de ieri, un poten]ial
r`spuns. Autorul articolului, Jose
Luis Carazo, sus¼ine c rom#nul are
deja semnat un precontract cu Inter
Milano, iar acesta se poate rupe doar
dac alt grupare ar prezenta o ofert
financiar mai mare decât 4,5 milioane de euro pe sezon, at#t c#t i-ar oferi
clubul italian.

Foto: Rompres

Pilotul finlandez Kimi
Raikkonen a c#[tigat, ieri,
Marele Premiu al Marii Britanii,
reu[ind a doua victorie consecutiv`, dup` succesul din Fran]a.
FORMULA 1 - |n urm` cu dou`
curse, finlandezul era, practic, ie[it
din lupta pentru titlu, afl#ndu-se la
26 de puncte \n spatele lui Hamilton.
|n Fran]a reu[ea s` treac` primul linia de sosire, dup` o curs` pe care
a dominat-o categoric. Un simplu
foc de paie pentru Kimi? Nu! Ieri, la
Silverstone, a confirmat forma excelent` pe care o are, reu[ind s` c#[tige
Marele Premiu al Marii Britanii dup`
un duel cu Fernando Alonso, sosit pe
doi. Cele dou` victorii l-au ajutat pe
Raikkonen s` recupereze opt puncte
fa]` de Hamilton [i s` revin` pe podium. De[i a plecat din pole-position,
liderul la zi, Hamilton, s-a mul]umit
doar cu locul trei. Englezul a ajuns
la al nou`lea podium, din tot at#tea
curse la care a participat.
Locul patru i-a revenit polonezului Kubica, în timp ce pe locul cinci a
sosit Felipe Massa, de la Ferrari, care
a luat startul ultimul, din cauza unor
probleme tehnice. Cristian Marcu ||||
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130 de ¡uri au urmurit

Sute de arti ti celebri, precum Madonna, Sting,
Bon Jovi, Shakira, au cântat, sâmbvtv, în cadrul
concertului planetar „Live Earth”, desfv urat în
peste 130 de £vri, inclusiv în România. Arti tii
i-au dat concursul pentru o cauzv ecologicv:
lupta împotriva încvlzirii globale.

ECOLOGIE - Megaconcertul la nivel planetar, „Live
Earth”, organizat la ini¼iativa fostului vicepre¹edinte
american Al Gore, a durat 22 de ore. Show-ul maraton
s-a derulat \n mari metropole ale lumii: Sydney, Tokio,
Hamburg, Johannesburg, Londra, Washington. Manifestarea a debutat la Sydney ¹i s-a încheiat cu concertul
de pe plaja Copacabana din Rio ¹i cel organizat în New
Jersey. Mii de oameni s-au adunat pe stadionul Wembley din Londra pentru a-i asculta pe Madonna, Duran
Duran sau Red Hot Chili Peppers. În cadrul concertului
londonez, Madonna a cântat piesa „Hey You”, scris special pentru acest eveniment. La Hamburg, pe Stadionul
AOL Arena, atmosfera a fost înclzit de starurile latino Shakira ¹i Enrique Iglesias. Cei doi au fost urma¼i pe
scena din Germania de Sash ¹i Snoop Dogg. Plaja de la
Copacabana, Rio de Janeiro, a fost asaltat de un public
numeros, dornic s-i urmreasc pe cântre¼ii locali, dar
¹i pe rockerul american Lenny Kravitz. Sting ¹i trupa
The Police au fcut show pe stadionul Giants din New
Jersey.
Paradoxal, de¹i manifestarea a militat împotriva înclzirii globale, efectul imediat al concertelor a fost ridicarea temperaturii globale. În urma show-urilor mondiale, au fost eliberate în aer peste 74.500 de tone de
dioxid de carbon, conform washingtonpost.com. Pentru
neutralizarea acestui nedorit efect secundar, ar trebui
planta¼i 100.000 de arbori, conform calculelor fcute de
||||
organiza¼iile ecologiste.

Concertul Sting a avut

i un mesaj politic

Canicula a compromis Live Earth-ul românesc
BUCURE{TI - Participan¼ii la „Live
Earth-ul” românesc au sim¼it pe
pielea lor efectul înclzirii globale.
Doar câteva sute de spectatori au

fost prezen¼i, sâmbt dup amiaz, la Complexul Romexpo, unde
s-au ¼inut concertele, ¹i nu 4.000 de
persoane, cum preconizau, ini¼ial

Eva Longoria a spus „Da”
EVA LONGORIA s-a cununat religios, sâmbutu, la Paris, cu baschetbalistul
TONY PARKER. Atât presa, cât i admiratorii vedetei, care s-au strâns la fa¡a
locului, au fost ¡inu¡i la distan¡u. Cuplul a vândut drepturile de difuzare ale
imaginilor surprinse la cusutoria civilu i cea religioasu revistei „OK!”, pentru
dou` milioane de dolari.
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Epilog cu Robert Plant

„California Dreamin’“, premiat la Bruxelles
Pelicula „CALIFORNIA DREAMIN’ (NESFÂRIIT)”, a regretatului regizor Cristian
Nemescu, a fost premiatu cu trofeul „Iris” la categoria „Cel mai bun film”
în cadrul Festivalului Filmului European de la Bruxelles. Pe lângu marele
premiul, filmul s-a ales cu Premiul Publicului i premiul „TV Canvas”, potrivit
site-ului manifesturii.



Stela i Arinel, într-o comedie romanticu
Popularul cuplu comic de actori format din STELA POPESCU i ALEXANDRU ARIINEL va filma, în aceastu varu,
pentru un proiect al Acasu TV. Cei doi vor interpreta douu
personaje carismatice într-o comedie plinu de umor.
„Mi-am dat seama dupu primele probe cu voi întâlni
aici o echipu de profesioniti i ateptum cu interes su
începem filmurile”, a declarat Alexandru Arinel.


Valentino, 45 de ani de carieru
Renumitul creator de modu VALENTINO i-a lansat, sâmbutu sear`, ultima
colec¡ie, prin care a surbutorit cei 45 de ani de carieru în domeniul modei,
informeazu Reuters. Prezentarea colec¡iei în stil „dolce vita” s-a desfuurat
într-o bazilicu din secolul al XII-lea de lângu Vatican. La eveniment au participat vedetele Uma Thurman, Sarah Jessica Parker, dar i colegii de breaslu ai
designerului, Giorgio Armani, Karl Lagerfeld, Tom Ford i Donatella Versace.



„Pira¡ii din Caraibe“, pe HBO

Partea a doua a seriei de succes „Pira¡ii din Caraibe”,
„PIRAKII DIN CARAIBE-CUF RUL OMULUI MORT”, va
fi difuzatu, pe 29 iulie, de la ora 20.00, pe postul de
televiziune HBO. Conform scenariului, cupitanul Jack
Sparrow este din nou prins într-o intrigu supranaturalu.
De aceastu datu, popularul personaj se va înfrunta cu
Davey Jones, stupânul infam al adâncurilor oceanului i
cupitanul corabiei-fantomu Olandezul Zburutor.

organizatorii. Sâmbt, în prima zi
dedicat manifestrii, au cântat trupele române¹ti Direc¼ia 5, Compact,
Voltaj, Iris, Holograf ¹i Phoenix. În
România, organizatorii au încercat
s contribuie la combaterea înclzirii
globale prin mediatizarea fenomenului cu ajutorul unor clipuri pe acest
subiect, proiectate pe ecranul de pe
scen. Printre organiza¼iile care au
fost prezente la Romexpo s-au remarcat „Greenpeace” ¹i cei de la funda¼ia
Prais, care a ini¼iat campania „Milioane de oameni, milioane de copaci “

Phoenix au fvcut un show de excep£ie, în ciuda temperaturii ridicate

Live Earth-ul autohton urma s se
încheie, ieri sear, cu recitalul fostului membru al trupei Led Zeppelin,
Robert Plant. Legendarul rocker era
programat s urce pe scen la ora
21.00, dup concertul celor de la
||||
Taxi, care au cântat la 20.30.
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Akon - Don't Matter
Dei „Don't Matter” e încu number one în mai multe ¡uri, Akon pregutete deja un nou single!
 ATB feat. Heather Nova – Renegade
O super-veste: ATB va concerta la Arenele Romane, pe 14 iulie!
 Rihanna feat. Jay-Z – Umbrella
La Premiile BET, Rihanna a fost regina serii, eclipsând-o pânu i pe Beyoncé!
 Outlandish - Callin' U
Edi¡ia DeLuxe a albumului „Closer Than Veins” con¡ine dou` bonus track-uri superbe!
 Mandinga feat. Alex – Când sunt cu tine
Acest clip, în regia lui Iulian Moga, a fost filmat la clubul Cabaret, din zona veche a Bucuretiului.
Enrique Iglesias – Do You Know (The Ping Pong Song)
Edi¡ia specialu pentru Europa a acestui LP con¡ine un remix la super-hitul „Hero”...
 Bob Sinclar feat. Gary Pine, Dollarman & Cutee B – Soundz of Freedom
Un interviu exclusiv cu Bob Sinclar te ateaptu în noul numur BRAVO!
 DJ Project – Douv anotimpuri
Cel de-al aselea album DJ Project aduce un sound elaborat i un nou look pentru cei trei!
¡ Andreea Bvnicv – Rendez-vous
Andreea plunuiete o vacan¡u de vis în Grecia, împreunu cu iubitul ei, Lucian...
¢ Gwen Stefani – 4 In The Morning
Acest cântec este favoritul lui Gwen de pe albumul „The Sweet Escape”.
Top realizat de

ATB
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Foto: Rompres

CURS - Vedetele din lumea
showbizului, sportului ¹i a politicii s-au întrecut în „cai-putere”, ieri, pe ¹oseaua dintre
Saturn ¹i Mangalia, la Cursa
„Auto Vip 2007”. Câ¹tigtorul
raliului a fost Dani O¼il, de la
Na¼ional TV. Prezentatorul a
câ¹tigat raliul cu un automobil
Subaru Forrester, pus la dispozi¼ie de organizatori. Locul doi
a fost ocupat de Andrei Ionescu,
iar Victor Ponta s-a consolat cu
locul trei, \n timp ce Daciana
Sârbu a plecat acas fr niciun
trofeu.
Concursul auto s-a desf¹urat în trei etape: slalom, parcarea lateral ¹i mers cu spatele
printre jaloane. Alte vedete care
¹i-au etalat îndemânarea la volan au fost Dan Negru, Ctlin
Botezatu, Aurelian Temi¹an,
Monica Davidescu ¹i Mihai
Mrgineanu. Competi¼ia a avut
parte ¹i de un moment amuzant: Ctlin Botezatu, care ¹i-a
afi¹at ultima bijuterie auto, un
Maserati ro¹u, a ratat startul.
Motivul: designerul înc nu
stpâne¹te prea bine caii-putere. Spre norocul lui, ni¹te ¹oferi
i-au indicat ce manevre s fac
pentru a reu¹i s termine cursa. Cople¹it de situa¼ie, Ctlin
a renun¼at s mai concureze la
celelalte dou probe.
Laura Dudvu ||||

Madonna i-a mul£umit lui Al Gore pentru ini£iativa pe care a avut-o

Iris, în deschidere la Rolling Stones
constituit o inspira¼ie pentru noi”, a declarat
Cristi Minculescu, solistul trupei.
Ultimele bilete rmase în vânzare sunt cele
pentru categoriile Gazon B, la pre¼ul de 87 de
lei, ¹i pe peluz, la pre¼ul de 97 de lei. Biletele
pentru concert pot fi achizi¼ionate de pe site-ul
www.ticketpoint.ro ¹i din magazinele Diverta
||||
din Bucure¹ti.

Foto: Rompres

Recitalul Iris va
începe la ora 18.00
i va dura o jumvtate
de orv

Începe festivalul „Callatis 2007”
ritele prin SMS, prin telefon ¹i
pe adresele www.missdiaspora.ro ¹i www.antena1.ro. Mâine, sub titlul „Iubirile Verii”,
vor urca pe scen arti¹tii care

Foto: Mediafax

MUZIC
- „Callatis 2007”,
festivalul românilor de pretutindeni, debuteaz astzi, pe
scena-vapor din Mangalia. Sub
tema „Euro-Callatis”, telespectatorii vor putea urmri, în direct, de la ora 20.45, pe postul
Antena 1, prima sear de festival, în care vor evolua soli¹ti ¹i
trupe precum Alb Negru, Anna
Lesko (foto), 3 Sud Est, Benone
Sinulescu & Millenium. Odat
cu deschiderea festivalului va
începe concursul de frumuse¼e
„Miss Diaspora”. În fiecare sear a spectacolului, transmis de
Antena 1, cele mai frumoase
românce din diaspora vor putea fi admirate de spectatori.
Câ¹tigtoarea concursului va
fi desemnat, duminic, la festivitatea de rmas–bun. Anul
acesta, în competi¼ie s-au înscris 23 de concurente, din 14
¼ri. În toate zilele concursului,
publicul î¹i va putea vota favo-
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Dani O¡il a câtigat Raliul „Auto Vip”

„Live Earth”

ONOARE - Trupa rock Iris va cânta în deschiderea concertului Rolling Stones, care va avea loc
pe 17 iulie, la Bucure¹ti. „Faptul c vom cânta
în deschiderea concertului The Rolling Stones
este cel mai frumos cadou pe care îl puteam
primi la marcarea a 30 de ani de carier. Am
crescut cu muzica The Rolling Stones. Modul
lor de interpretare ¹i atitudinea, în special, au

www.compact.info.ro

î¹i vor disputa titlul „Hitul verii”. În a doua sear de festival,
Paula Seling va sus¼ine un recital împreun cu trupa 2 Unli||||
mited.
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Orae americane de fucut carieru
IERARHIE - Revista „Forbes” a realizat
o cercetare complex, pentru a observa care sunt ora¹ele americane care
î¼i ofer cele mai bune oportunit¼i
de carier.
Dac e¹ti tânr, cu studii universitare, vrei s po¼i valorifica toate oportunit¼ile, dar ¹i s duci o via¼ antrenant, atunci, cu siguran¼, trebuie
s alegi New Yorkul, când î¼i cau¼i un
serviciu.
Cercetarea s-a axat pe dou domenii: în primul rând, clasificarea ora¹elor în func¼ie de cre¹terea numrului
de joburi, a venitului pe cap de locuitor, costurile medii ale unei afaceri,
costurile de trai, oportunit¼ile de
educa¼ie ¹i siguran¼a.
A doua parte a cercetrii a constat
în analizarea carierei absolven¼ilor
din ultimele 10 promo¼ii ale universit¼ilor americane de top ¹i a locului
ales de ace¹tia pentru a-¹i desf¹ura
activitatea profesional.
|n clasament sunt prezentate primele 10 ora[e americane \n care este
||||
cel mai bine s` lucrezi.

IERARHIA ORAIELOR DIN SUA
ÎN CARE S LUCREZI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

New York
San Francisco
Atlanta
Los Angeles
Washington
Boston
Seattle
Minneapolis
Philadelphia
Denver
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Europenii, încuraja¡i
su-i schimbe locul de muncu
STATISTIC~ - Mai mult de trei sferturi dintre suedezi (78,5%) sunt
adep¼i ai schimbrii locului de munc, urma¼i de danezi ¹i cehi, arat
câteva date publicate de Comisia
European, cu ocazia anun¼rii strategiei de flexibilitate ¹i securitate în
munc.
Din cauza schimb`rii repetate a
locului de munc`, exist`, la nivel
european, o tendin]` de sc`dere a
protec]iei sociale.
Modelul exemplar pentru Europa, din punctul de vedere al Comisiei Europene, este cel al Danemarcei,
care „combin o mare mobilitate în
domeniul muncii cu o consistent
re¼ea de securitate social pentru
¹omeri”.
Wrile în care angaja¼ii î¹i schimb
rar sau deloc serviciul sunt Estonia,
unde doar 21,2% din popula¼ia activ
este tentat de schimbarea jobului,
urmat de Austria ¹i Germania. Media european, \n acest domeniu, este
||||
39,4%.

Du-te la serviciu acasu!

|n propor]ie de 14%, românii lucreazv de acasv, relevv un studiu
realizat de portalul de recrutare BestJobs.ro. Dacv, în anii trecu£i,
cei care aveau posibilitatea sv lucreze la domiciliu fvceau parte,
în majoritate, din categoria micilor întreprinzvtori, acum biroul
de acasv apar£ine i programatorilor, consultan£ilor i chiar
managerilor.
SONDAJ - Domeniul IT ofer, prin
defini¼ie, posibilitatea de a-¼i desf¹ura cel pu¼in o parte din munc
în fa¼a calculatorului, care poate
fi amplasat ¹i în propriul dormitor.
De acas pot lucra ¹i traductorii,
contabilii sau cei care se ocup de
tehnoredactarea textelor.
Dintre cei 1.500 de vizitatori
chestiona¼i de bestjobs.ro, mai mult

de o treime (36%) ¹i-ar dori s
aib posibilitatea s munceasc de
acas.
Munca de acas este ideal pentru tinerele mame, care, astfel, reu¹esc s nu se rup total de carier,
dar s petreac ¹i câteva luni cu
micu¼ul. Printre joburile care se pot
desf¹ura din „headquarterul” de
acas, se numr ¹i cele de agent

imobiliar, graphic designer sau
scriitor.
Un sondaj realizat de site-ul Careerbuilder.com relev c, la nivel
global, angaja¼ii care muncesc de
acas au rareori un program de opt
ore.
Un sfert dintre ei petrec mai pu¼in de 60 de minute muncind, pentru 53% o zi de munc se reduce la
trei ore ¹i doar 14% au un program
normal, 9.00-17.00.
Acela¹i studiu interna¼ional
g`se[te cele mai des întâlnite motive de „întrerupere” a activit¼ii
pentru cei care muncesc la domiciliu: 22% sunt deranja¼i de copii,

17% primesc telefoane personale
sau viziteaz site-uri care nu au legtur cu munca lor, 15% prefer
somnul sau uitatul la televizor, 11%
se ocup de rezolvarea problemelor administrative ale gospodriei,

iar 9% fac curat sau gtesc. În ciuda
acestor date, s-a demonstrat c angaja¼ii care lucreaz de acas sunt
mai productivi ¹i... „absenteaz”
mai pu¼in.
Laura Nica ||||

Fii eficient când munceti de acasu
1. Explicv familiei i prietenilor cv, de i e ti acasv, e ti în timpul serviciului.
2. Stabile te-£i un program de lucru i anun£v-l apropia£ilor.
3. Amplaseazv-£i biroul într-o parte lini titv a locuin£ei, astfel încât sv
minimalizezi factorii de distragere.
4. Când £i-ai terminat programul de muncv, pvrvse te spa£iul „biroului”!
5. Încearcv sv ai pe cineva care sv rvspundv la telefon i sv deschidv u a,
cât timp munce ti, dacv nu, activeazv-£i robotul telefonic.

INTERNET
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Google a pierdut
e-mailul \n Germania

PROCES Google nu va putea
folosi marca Gmail \n Germania,
deoarece tribunalul din Hamburg
a stabilit c` un \ntreprinz`tor
german a \nregistrat brandul cu
patru ani \naintea companiei
de]in`toare a celui mai mare
motor de c`utare pe internet.
Gmail este numele serviciului de
po[t` electronic` al Google, \ns`,
\n Germania, numele apar]ine
\ntreprinz`torului german Daniel
Giersch, relev` wall-street.ro.

|n Bucure[ti se poart`
shoppingul pe eBay
Cump`r`turile pe internet au devenit „un sport“ ce se practic` [i la
noi tot mai intens, ele fiind alternativa ideal` pentru internau]ii
gr`bi]i, comozi [i familiariza]i cu spa]iul virtual.
STUDIU - Rom#nii au \nceput s`-[i
umple co[urile virtuale cu o gam`
din ce \n ce mai diversificat` de bunuri, \ns` electronicele [i produsele
IT r`m#n \n topul preferin]elor, c#nd
vine vorba de shopping on-line, fie c`
e vorba de bucure[teni ori de cei din
provincie.
La capitolul magazine virtuale, \n
Bucure[ti, cel mai „c`lcat” prag virtual este cel al prestigiosului site de
licita]ii on-line eBay, cel mai mare din
lume, care, anul trecut, a \nregistrat
venituri de peste [ase milioane de dolari. |n schimb, \n provincie, gigantul
ebay.com este devansat de autohtonul emag.ro.

Mul]i rom#ni au net acas`
Un motiv pentru care cump`r`turile virtuale se bucur` de o tot
mai mare popularitate pe pia]a autohton` este faptul c` internetul este
la \ndem#n` pentru o bun` parte dintre rom#ni. Un studiu prezentat de
revista financiar` „Capital” arat` c`

72% dintre bucure[teni [i 62% dintre
locuitorii din celelalte zone ale ]`rii
au acces la internet, cei mai mul]i
navig#nd de acas`.
C#t despre suprema]ia produselor IT [i a electronicelor \n
preferin]ele rom#nilor, autorii
studiului au explicat fenomenul: „Faptul c` produsele IT se
afl` \n topul cump`r`turilor
nu ne mir`, deoarece persoanele care le caut` sunt, \n
general, buni cunosc`tori ai
calculatoarelor, [tiu s` utilizeze foarte bine internetul [i
au o mare deschidere c`tre
tehnologia modern`”, a afirmat L`cr`mioara Laura Voinea, managing director al
MEDNET Marketing, citat`
de „Capital”.
De[i articolele IT&C
sunt vedetele comer]ului
on-line, speciali[tii sus]in
c` zona produselor alimentare [i cea a rezerv`rilor
[i achizi]iilor de bilete la
concerte prezint` un mare
poten]ial, pe viitor.
Otilia Cristea ||||

PERICOLE BitDefender a \ntocmit lista du[manilor celor mai
de temut ai calculatoarelor, aferent` lunii care a trecut. Unii
viru[i, prezen]i \n clasamentul din iunie, \[i fac loc \n list`
lun` de lun`, ceea ce \nseamn`, potrivit speciali[tilor, c`
mul]i utilizatori nu au luat \nc` m`suri de protec]ie \mpotriva lor. Lider la infect`ri \n topul realizat de produc`torul
rom#n de solu]ii antivirus este Puge.G, o variant` a unui
virus mai vechi. Acesta infecteaz` fi[iere transmise prin
||||
site-urile de file-sharing.
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CEI MAI PERICULO{I VIRU{I DIN LUNA IUNIE
Pozi]ie
Virus
Infect`ri

BitDefender atrage aten]ia asupra pericolelor de pe net

win32.worm.p2p.puce.g
worm.rjump.k
win32.netsky.p@mm
win32.worm.vb.ymeak
win32.worm.vb.dz
win32.worm.rjump.b
win32.wukill.e@mm
worm.seduobot.a
win32.worm.vb.nei
win32.brontok.a@mm

CE CUMP~R~ ROM^NII
DE PE NET

Electronice
Produse IT
C`r]i
Produse de \ngrijire
Haine
Articole menaj [i uz casnic
Electrocasnice
Cadouri
Telefoane
Birotic`-papet`rie
|nc`l]`minte
Bilete de avion
Produse alimentare
Flori
Auto
Juc`rii
Articole sportive
Articole v#n`toare [i pescuit
Suplimente alimentare
Produse medicale
Bilete concert
Altele
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Cei 10 malefici, by BitDefender

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Al]ii

SONDAJ |||||||||||||||||||||||||||||||||||

9,57%
8,21%
4,17%
3,68%
3,22%
3,16%
2,10%
1,99%
1,95%
1,70%
60,25%

25,2%
23,9%
15,9%
14,1%
14,1%
10,7%
5,6%
4,6%
4,4%
3,9%
3,4%
2,7%
2,0%
1,7%
1,7%
1,4%
1,3%
1,3%
1,3%
1,3%
1,1%
5,5%

Site rusesc de
download, \nchis
CONTROVERSE Site-ul rusesc de
desc`rcat muzic`, allofmp3.com,
care a v#ndut melodii cu pre]uri
mult mai mici dec#t celelalte
pagini web, a fost \nchis, anun]`
PC World. |n ciuda numeroaselor
controverse pe care le-au creat,
proprietarii site-ului MediaServices sus]in \n continuare c` siteul este legal [i, de aceea, pun la
punct un nou serviciu, denumit
mp3Sparks.com.

Distrac]ie
cu fotografii \n 3D

JOAC~ Pe site-ul www.gizmoz.
com, utilizatorii pot transforma o fotografie cu chipul lor
\ntr-un mic avatar 3D, care se
mi[c` [i vorbe[te, relev` revista
„Descoper`”. Nu trebuie dec#t
s`-]i creezi un cont [i s` \ncarci
poza respectiv` pe site, care va
fi procesat` \n c#teva secunde.
Avatarului rezultat \i po]i
face ce vrei, \i schimbi tunsoarea,
\mbr`c`mintea, adaugi
accesorii etc.
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GHID BUCURE{TI

www.compact.info.ro

CONCERT &
PARTY

Enjoy the Night

Schwarze Tanzen

DJ

El Comandante
Str. Sfântul Ttefan nr. 13
Telefon: 0724.396.043

DJ Bogdan
Club A
Str. Blnari nr. 14
Telefon: 313.55.92

Karaoke...cu DJ de ocazie
Spice Club
Calea Victoriei nr. 21-23
Telefon: 312.01.36

20.00

Atmosfer` Route 66 & Harley Davidson
The Jack Bar & Rock
Calea Grivi¼ei nr. 55
Telefon: 312.80.56

FILME

PARTY

20.30

Suburbia
Intrarea liber
Str. {elari nr. 19
Telefon: 0723.314.164

20.00

Hollywood Multiplex 13.45, 16.30, 19.15, 22.00
Movieplex
14.15, 16.45, 19.30, 22.00

Karola by N
Str. Valter Mrcineanu nr. 1-3
Telefon: 0723.113.113

21.30

Premier`
Hollywood Multiplex
14.00, 16.30, 19.00
Movieplex
13.30, 18.00, 20.15, 22.30

Fight For Your Right To Party
Utopia
Calea Victoriei nr. 16-18
Telefon: 0744.323.712

SUA, dram`, 2006
Regia: Doug Atchison
Cu: Laurence Fishburne, Angela Bassett,
Keke Palmer

18.00

ARTA VISELOR

Cesky Club
Str. Dianei nr. 11
Telefon: 314.14.79

Hollywood Multiplex
Cinema Studio

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

19.00

A{II DIN M^NEC~

Pub 18
Splaiul Independen¼ei nr. 290
Telefon: 0722.441.586

13.00, 15.00, 17.00, 19.00

CALIFORNIA DREAMIN’
(NESF^R{IT)

Oldies Party
Oldies Club
Calea Mo¹ilor nr. 91
Telefon: 0723.666.551

21.00

R & B Soulfood Music
ONX Club
Splaiul Independen¼ei nr. 290
Telefon: 311.95.83

21.00

Hollywood Multiplex
18.00, 21.00
Movieplex
13.15, 17.00
Cinema Scala
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

CAPCANA VIITORULUI

Remember, Blues, Ever Green
Terminus Pub & More
Str. George Enescu nr. 5
Telefon: 318.16.67

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

17.00, 19.45, 22.30
16.30, 19.00, 21.30

FAMILIA ROBINSON

15.00, 18.00, 20.30

SUA, ac]iune, 2007
Regia: Len Wiseman
Cu: Bruce Willis, Timothy Olyphant,
Je¬rey Wright
Hollywood Multiplex 14.30, 17.15, 20.00, 22.45
Movieplex
14.15, 16.45, 19.15, 21.4
Cinema Corso
13.00, 15.30, 18.00, 20.30

Cityplex

16.00

SUA, comedie, 2007
Regia: Steve Bendelack
Cu: Rowan Atkinson, Willem Dafoe
Hollywood Multiplex
Movieplex

SUA, thriller, 2006
Regia: Stephen Hopkins
Cu: Hilary Swank, David Morrissey,
Idris Elba
Cinema Festival

15.00, 17.00, 19.30

De: Lia Bugnar
Regia: Lia Bugnar
Cu: Tania Popa, Maria Buz`,
Antoaneta Cojocaru

21.30

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

Cinema Elvira Popescu

SUA, r`zboi, 2006
Regia: Paul Verhoeven
Cu: Carice van Houten, Sebastian Koch
17.30, 22.30
13.00, 15.45, 20.45

MASCUL NECRU}~TOR
SUA, dram`, 2006
Regi: Nick Cassavetes
Cu: Bruce Willis, Emile Hirsch,
Justin Timberlake
21.45
13.00, 15.45, 18.30

MOARTEA DOMNULUI
L~Z~RESCU
Rom#nia, dram`, 2006
Regia: Cristi Puiu
Cu: Lumini]a Gheorghiu,
Ioan Fiscuteanu
Cityplex

20.00

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

14.45, 17.00, 19.15, 21.45

PIRA}II DIN CARAIBE:
LA CAP~TUL LUMII
SUA, ac]iune, 2007
Regia: Gore Verbinski
Cu: Johnny Depp, Orlando Bloom

„Atentat”
De: Amelie Nothomb

„|n pa[i de dans”
De: Beatrice Masini

La editura Rao a ap`rut
recent o carte interesant`
pentru cei mici, intitulat` „|n
pa[i de dans”, a scriitoarei
Beatrice Masini. Personajul
principal este Zoe, o feti]`
de 10 ani care merge \nc` de
mic` la cea mai important`
[coal` de dans din ora[, una
dintre cele mai faimoase din
lume. Dar, nu-i deloc u[or
s` \nve]i s` dansezi, mai cu
seam` c#nd ai o directoare
sever` ca madame Olenska.
Din fericire, la [coal`, Zoe
are [i prieteni: pe simpatica
Leda, pe Lucas, cel pasionat
de dansul contemporan, [i pe
timidul Jonathan.
Colec]ia Rao pentru copii
Pre]: 13,99 lei

Telefon: 317.31.06
Ultima zi – 18 iulie

„Terapia destinului”
De: Vasile Andru

Expozi£ie de picturv
De: Adrian Stoenica

Editura Herald
Pre]: 15,1 lei

Cercul Militar Na¼ional
Galeria artelor
Bd. Regina Elisabeta nr. 20
Telefon: 313.86.80
Ultima zi - 19 iulie

EXPOZI}II
Expozi£ie de picturv
„Itinerare italiene“
De: Sorin Ilie
Institutul Italian de Culturã „Vito Grasso”
Aleea Alexandru nr. 41
Telefon: 231.08.87
Ultima zi – 12 iulie

Expozi£ie de afi e clubbing
În cadrul "Kiss 7 Festival Bucharest"
Test Point
Program:
Intrarea liber
Str. 11 iunie nr. 50
Ultima zi - 14 iulie

L-S: 11.00- 20.00

Expozi£ie de graficv i picturv
De: Ion Drugan i Petre Gheorghe
Galeria Orizont
Bd. Nicolae Blcescu nr. 23 A
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

Veroniki Art
Intr. Murmurului nr. 2-4
Telefon: 232.98.44
Ultima zi - 15 iulie

Anaid Art Gallery
Str. Slobozia nr. 34
Telefon: 337.11.87
Ultima zi - 30 iulie

Expozi£ie de picturv
De: Elena Seserman

Expozi£ie de artv modernv
contemporanv (graficv i picturv)

Galeria Simeza
Bd. Magheru nr. 20
Telefon: 659.75.80
Ultima zi - 16 iulie

Galeria Basil
Strada Dionisie Lupu nr. 46
Telefon: 0726.186.188
Ultima zi – 30 iulie

LANSARE DE CARTE
„Abisurile dragostei”
De: Kiril Hristov

Editura Rao

Muzeul Na¼ional Cotroceni
Program:
Ma-D: 10.00-16.00
Bd. Geniului nr. 1

PUBLICITATE

PUBLICITATE

Editura Rao
Centrul de Conferin]e al Societ`]ii Rom#ne de
Radiodifuziune
13.00
Str. Gen. Berthelot nr. 60-64

Supreme
Group
Distribuitor autorizat al
m`rcilor Primola, Novatini,
Ulpio

Angajeaz`
1. MANIPULANT
2. {OFER CATEGORIA C
(Atestat Profesional)
3. {OFER CATEGORIA B
Rela]ii la tel: 460.74.77,
031 805 4609 int 128 /
255 / 141, fax: 460.19.60
sau se pot adresa Departamentului de Resurse
Umane al societ`]ii aflate
\n B-dul Metalurgiei nr. 87
– sect. 4.

REDAC}IE
Redactor-[ef: Horia Ghibu]iu
Redactor-[ef adjunct: Daniel Nanu
Editor coordonator: Cristina Dr`gulin
Bucure[ti: Alexandra Du]ulescu, Dana Lascu
Na]ional: Mihaela R`ileanu
Interna]ional: Anca Petrache
Economic: Otilia Cristea
Sport: Ciprian Voiculescu, Cristian Marcu
Monden: Laura Dud`u, Iulia Roman
Ghid Bucure[ti: C`t`lina {eitan, Anda Dinc`
Pagini Speciale: Bogdan Biszok,
Ioana Moldoveanu

Dansul, la 10 ani

Expozi£ie de picturv i obiecte
din plexiglas
„Mesajele culorii. Perpetuum”
De: Mihaela Munteanu Rîmnic

Editura Polirom
Pre]: 22,95 lei

22.30

Hollywood Multiplex
Movieplex

20.00

APARI}II NOI DE CARTE
18.00

LISTA NEAGR~

Hollywood Multiplex
Movieplex

ST~ S~ PLOU~

Teatrul Luni de la Green Hours
Telefon: 0788.452.485

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

Expozi£ie de ceramicv, graficv,
instala£ii
De: Eugenia Pop
„Pragul“

EVENIMENTE

Coproduc]ie, dramv, 2007
Regia: Olivier Dahan
Cu: Marion Cotillard, Sylvie Testud,
Clotilde Courau

Cityplex

Bd. Dimitrie Pompeiu 6,
20337 Bucure[ti 2
www.compact.info.ro
Tel: 021/201.27.70, Fax: 021/201.27.01

13.30
15.00

Hollywood Multiplex

Rom#nia, dram`, 2006
Regia: Tudor Giurgiu
Cu: Tudor Chiril`, Maria Popista[u

Itinerare italiene

Premier`
Hollywood Multiplex 13.45, 16.45, 19.45, 22.45
Movieplex
13.15, 16.15, 19.15, 22.15
Cinema Patria
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Cityplex
14.00, 16.45, 19.30, 22.00

TEATRU

LEG~TURI BOLN~VICIOASE

Institutul Italian de Cultur` „Vito Grasso” guzduiete, pânu pe 12
iulie, expozi¡ia de picturu a lui Sorin Ilie, „Itinerare italiene”. În
2004, artistul a executat o lucrare de restaurare a unui monument de patrimoniu na¡ional, „Divricean Art” (Târgovite), iar
din 1996 pânu în prezent el a realizat mai multe picturi murale
religioase i a expus icoane pe sticlu în diferite locuri. Sorin Ilie
„crede în satisfac¡iile pe care i le oferu bucuria de a aterne culori
pe paletu i de a terge tot pentru a reîncepe cu aceeai fidelitate
pentru pânza pe care nu o va cumpura nimeni”, precizeazu fostul
profesor al acestuia, Henry Mavrodin.

SUA, S.F., 2007
Regia: Michael Bay
Cu: Michael Clarke Duncan, Jon Voight

SUA, thriller, 2007
Regia: David Fincher
Cu: Jake Gyllenhaal, Robert Downey Jr,
Anthony Edwards

LA VIE EN ROSE

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

15.15

TRANSFORMERS – R~ZBOIUL
LOR |N LUMEA NOASTR~

ZECE SEMNE RELE

Rom#nia, ac]iune, 2006
Regia: Radu Muntean
Cu: Paul Ipate, Adi C`r`uleanu

Cinema Europa

14.45

Hollywood Multiplex 13.30, 15.30, 17.30, 19.30
Movieplex
14.45, 17.15, 19.30, 21.45

VACAN}A LUI MR. BEAN

I SE SPUNE ZODIAC

Rom#nia, dram`, 2007
Regia: Cristian Nemescu
Cu: Maria Dinulescu, R`zvan Vasilescu,
Armand Assante

SHREK AL TREILEA

Hollywood Multiplex

H^RTIA VA FI ALBASTR~

SUA, ac]iune, 2006
Regia: Joe Carnahan
Cu: Ben Aµeck, Andy Garcia, Ray Liotta
Cinema Gloria

Muzicv de colec£ie

16.00, 22.15
10.00, 12.00, 14.00,
16.00, 18.00, 20.00

14.15

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

SUA, anima]ie, 2007
Regia: Steve Anderson
Voci: Angela Bassett, Jamie Isaac Conde
Glendale Studio

Cityplex

SPIDER-MAN 3

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

GREU DE UCIS 4

Fran]a, fantastic, 2006
Regia: Michel Gondry
Cu: Gael Garcia Bernal,
Charlotte Gainsbourg

Happy Hours

17.45

Premier`
Hollywood Multiplex
Movieplex

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

SUA, anima]ie, 2007
Regia: Raman Hui, Chris Miller
Voci: Cameron Diaz, Eddie Murphy,
Mike Myers

Cityplex

AKEELAH {I CUVINTELE

Famous Bands

20.30

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

SUA, aventuri, 2006
Regia: Steven Soderbergh
Cu: Brad Pitt, George Clooney, Al Pacino

BrainLick cu Yazee

Cinema Elvira Popescu

CUM MI-AM PETRECUT
SF^R{ITUL LUMII

ACUM SUNT 13

Cotton Club
Calea Victoriei nr. 48-50
Telefon: 313.13.13

Hollywood Multiplex
13.00, 15.15, 20.30
Movieplex
13.00, 17.00, 19.15, 22.15

RYNA

COLONELUL

19.00

Chill out music

SUA, ac]iune, 2007
Regia: Mennan Yapo
Cu: Sandra Bullock, Julian McMahon

Fran£a-Belgia, dramv, 2006
Regia: Laurent Herbiet
Cu: Olivier Gourmet, Robinson Stévenin,
Cécile De France

VooDoo People's Night

15.30, 18.45, 22.15
15.15, 18.30, 21.45
15.30, 18.45, 22.00

PREMONI}IA

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

Expirat
Str. Brezoianu nr. 4
Telefon: 0726.804.142
www.expirat.org
Revenge
Str. Telari nr. 9-11
Telefon: 0722.360.005

EXPOZI}IE

19.00

Sear` Folk cu Sup` [i invita]ii!

KARAOKE

Hollywood Multiplex
Movieplex
Cityplex

CEI PATRU FANTASTICI:
ASCENSIUNEA LUI SILVER
SURFER

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

Luni, 9 iulie 2007

TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

21.25 Faimo[ii cu M`ru]` [i Moga

17.45

23.45

6.05 Universul credin¡ei (r)
7.00 Jurnalul TVR
7.30 TeleMatinal
10.00 Ne vedem la... TVR!
10.30 Pierdut printre ai sui (s, SUA)
11.00 Sunutate pentru to¡i!
11.30 Deliciile bucuturiei
12.00 Garantat 100%
12.55 Patrula de mediu
13.00 Hannah Montana (s, SUA)
13.30 Robin Hood (anima¡ie, SUA)
14.00 Jurnalul TVR
15.30 Krónika
17.00 Isabel, în cuutarea iubirii (s,
Venezuela)
18.00 Justi¡ie militaru (s, Germania/SUA)
19.00 Jurnalul TVR
20.20 Forsyte Saga (s, Anglia)
21.25 Faimo ii cu Mvru£v i Moga
22.35 Agendu Sibiu 2007 (r)
22.45 Jurnalul TVR
23.15 Nocturne
0.15 Modu i Muzicu sub stele (r)

TVR 2

Om s`rac, om bogat

7.00 Itirile PRO TV
9.10 Omul care aduce cartea
9.15 Tânur i nelinitit (s, SUA) (r)
10.15 Crimele din Midsomer (s, Anglia)
(r)
11.45 Meseriaii (r)
12.15 Emmerdale - Afaceri de familie
(s, Anglia)
13.00 Itirile PRO TV
13.45 În armatu (ac¡iune, SUA) (r)
16.00 Tânur i nelinitit (s, SUA)
17.00 Itirile PRO TV
17.45 Om svrac, om bogat (s, România)
18.50 Itirile sportive
19.00 Itirile PRO TV
20.30 Poveste de gelozie (thriller,
Canada)
22.30 Itirile PRO TV
23.00 CSI: New York - Criminalitii (s,
SUA/Canada)
0.15 Culutorii în necunoscut (s, SUA)
1.10 Omul care aduce cartea (r)
1.15 Itirile PRO TV

8.00 Daria, iubirea mea (s, România) (r)
9.00 Cupune cu zahur (s, Portugalia)
10.15 Gitanas (s, SUA/Mexic) 12.30
Inocen¡u furatu (s, Mexic/SUA) (r) 13.30
Prizoniera (s, Columbia/SUA/Mexic) 15.30
Ruzbunarea Victoriei (s, SUA/Venezuela)
17.30 Povetiri adevurate 18.30 Betty
cea urâtu (s, Columbia) 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)

FILMUL SERII |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TVR 2

22.10

4.30 Desene animate: Animax Proiectul G.e.e.k.e.r
5.30 7 zile (r)
6.00 În gura presei
7.00 Uraganul (ac¡iune, SUA)
9.00 În gura presei (r)
10.00 Concurs interactiv
11.00 V.I.P. (s, Germania/SUA)
12.00 Tinerii muchetari (s, SUA) (r)
13.00 Observator
13.45 Benny Hill (s, Anglia) (r)
14.15 Stuart Little - oricelul familiei
(comedie, Germania/SUA) (r)
16.00 Observator
17.00 9595 - te înva¡u ce su faci
19.00 Observator
20.30 Festivalul Callatis 2007
23.45 Callatis - Sentin£a de la miezul
nop£ii
2.00 Concurs interactiv
3.00 9595 - te înva¡u ce su faci (r)

HALLMARK

ACAS~

12.00 Poirot (s, Anglia) 13.00 Spellbinder:
Turâmul Dragonului (s) 13.30 ABC... de ce?
14.30 Tradi¡ie i meteug 15.00 Împreunu
în Europa! (r) 16.00 Jurnalul TVR (r) 16.20
Descoperu românii 16.30 Autostrada
TVR 18.00 Jurnal Regional 18.35 Replay
19.05 EU-RO Case 19.30 Campionatul
de comedie 20.00 Celebritu¡ile timpului
tuu 20.10 Farmece (s, SUA) 21.00 Ora de
tiri 22.10 Frankie i Hazel (comedie,
Germania/SUA) 23.50 Colec¡ionarul de
suflete (s, Canada) (r) 0.45 Oruelul
nostru drag (s, SUA)

Callatis - Sentin]a de la
miezul nop]ii

8.00 Lumi diferite (s, SUA) 9.00 Povestea
lui Rich Donato (dramu, SUA) 11.00
Fiicele lui McLeod (s, Australia) 12.00
În cuutarea lui Ernie (SUA) 14.00 Amy
(s, SUA) 15.00 Povestea lui Rich Donato
(dramu, SUA) 17.00 Fiicele lui McLeod (s,
Australia) 18.00 Amy (s, SUA) 19.00 Via¡u
de familie (dramu, SUA) 21.00 Lege i
ordine: Inten¡ii criminale (s, SUA) 23.00
Fru¡ia crimei (ac¡iune, SUA) 1.00 Lege i
ordine: Inten¡ii criminale (s, SUA) 3.00
Lumi diferite (s, SUA)

HBO

18.00

COMEDIE

www.compact.info.ro

KANAL D

PRIMA

HBO

20.30 Dragoste [i belele

22.00 Tr`sni]i \n NATO

13.10

6.30 Colierul de smaralde (s, Argentina)
7.30 Ana i cei 7 (s, Spania) (r)
9.00 Cenuureasa (s, Argentina)
10.15 Struinul (dram`, India);
Cu: Amitabh Bachchan,
Arjun Rampal
12.15 Stare de show (r)
13.30 Noru pentru mamu
15.30 Comando România
16.00 Falcon Beach (s)
17.10 Ana i cei 7 (s, Spania)
18.30 D-Itiri
19.15 Noru pentru mamu
20.30 Dragoste i belele (comedie,
SUA); Cu: Warren Beatty,
Diane Keaton
22.30 Vacan¡a Mare reloaded
23.30 Bulevard
0.15 Playboy
1.00 Comedy INC. (s, Canada)
1.30 Struinul (dram`, India) (r)
3.00 Vacan¡a Mare reloaded (r)

SPORT.RO

PRO CINEMA

9.00 Itirile Sport.ro 9.05 Fotbal, Copa
America, sfert de finalu 1 (r) 11.00 Itirile
Sport.ro 11.05 Fotbal, Copa America,
sfert de finalu 2 (r) 13.00 Itirile Sport.
ro 14.00 Fotbal, Copa America, sfert de
final` 3 (r) 16.00 Fotbal, Copa America,
sfert de final` 4 (r) 17.00 Fotbal amical,
CFR Cluj – Lokomotiv Moscova 18.45
Itirile Sport.ro 19.00 Români în Liga
Campionilor 21.30 Itirile Sport.ro 22.00
Special 23.00 Wrestling Smack 0.00
Itirile Sport.ro 1.00 Sexy Sport Clips

PRO CINEMA

7.30 Dragoste i putere (s, SUA) (r)
8.00 Sport cu Florentina
8.25 Levintza prezintu (r)
9.45 Al aptelea cer (s, SUA) (r)
10.45 Tele RON
12.25 Quizzit - emisiune interactivu
14.05 Dragoste i putere (s, SUA)
14.40 Angus (dramu, coproduc¡ie)
16.25 Al aptelea cer (s, SUA)
17.25 Trusni¡i în NATO (s) (r)
18.00 Focus
19.30 Ciao TV (r)
20.00 Medium (s, SUA)
21.00 Curat, Murdar?
22.00 Trvsni£i în NATO (s)
22.30 Focus Plus
23.30 Totul despre sex (s, SUA)
0.00 Medium (s, SUA) (r)
1.00 Interviurile Cristinei Kopescu (r)
2.00 Focus (r)
3.00 Trusni¡i în NATO (s) (r)
3.30 Sunset Beach (s, SUA)

22.00

13.45 Road Runner - cea mai rapidu
pasure (s, SUA) 14.15 Entertainment
News (r) 14.30 Iubire în lumina
reflectoarelor (s, SUA) (r) 15.00 Rebel
în California (s, SUA) (r) 16.00 Seaquest
(s, SUA) 17.00 Seinfeld (s, SUA) (r)
18.00 Walker, poli¡ist texan (s, SUA)
19.00 Terapie intensivu (s, SUA) 20.00
Entertainment News 20.20 Ally McBeal
(s, SUA) 21.30 Doi burba¡i i jumutate
(s, SUA) 22.00 Legea mar¡ialu: Sub
acoperire (ac¡iune, SUA) 0.00 Pre¡ul
libertu¡ii (s, SUA/Canada)

Prima mea nunt`

6.00 Ini¡el Paradis (comedie, Olanda)
7.25 Copii în America (comedie, SUA)
8.55 Miracolul Cruciunului (comedie,
SUA)
10.20 Frumoasele de la lupturie
(aventuru, SUA)
11.50 Citete i plângi (comedie, SUA)
13.10 Prima mea nuntv (comedie,
Canada/Anglia)
14.40 Ruzboiul lui Nat Banks
(comedie, SUA)
16.20 Duma (aventuru, SUA)
18.00 Copii în America (comedie, SUA)
19.30 Pe platourile de filmare (s)
21.30 Studio 60 (s, SUA)
23.00 Calvarul (horror, coproduc¡ie)
0.35 Jocuri periculoase 3: Diamante
nelefuite (ac¡iune, SUA)
2.05 Stupânii struzilor 2 (dramu, SUA)
3.40 Blue Juice (comedie, SUA)

MTV
6.00 MTV Wake Up 9.00 Sunrise 11.00
Dance Life 11.30 Summer Hits 14.30 Next
15.00 Summer Hits 16.00 MTV News
16.30 Summer Hits 18.00 MTV Popular
Music 18.30 Pimp My Ride. X-zibit \]i
ia ma[ina cea veche [i \]i d` \napoi cea
mai tare combina]ie de culoare, putere,
audio [i video! 19.00 Summer Hits 19.30
Best Of... O or` plin` cu hiturile tale
preferate! 20.30 TRL Top 10 21.30 MTV
News (r) 22.00 You wanna come in?
22.30 Bam's Unholy Union 23.00 The
Rock Chart 0.00 Rock Music @ MTV! 1.00
After Hours

HALLMARK

AC}IUNE

15

23.00

AC}IUNE

Legea mar¡ialu: Sub acoperire

COMEDIE

Frankie i Hazel
Frankie (Mischa Barton)
¹i Hazel (Ingrid Uribe, foto
centru) sunt dou prietene
bune care, la cei 12 ani ai lor,
au scopuri bine definite în
via¼. Ele formeaz un duo
plin de dinamism, fiind hotrâte s cucereasc lumea
¹i s-¹i îndeplineasc visele.
Frankie vrea s devin prim
balerin, iar Hazel are aspira¼ii politice înalte: vrea - nici
mai mult, nici mai pu¼in - s

candideze la postul de primar
al ora¹ului. Într-un or¹el ca
Percaucus, unde acela¹i om e
primar de peste 28 de ani ¹i
a lsat ora¹ul s devin, treptat, o ruin, inten¼ia lui Hazel
încinge spiritele. Rmâne de
vzut dac cele dou fete î¹i
vor îndeplini dorin¼ele.
Germania/SUA, 2000
Regia: JoBeth Williams
Cu: Mischa Barton, Ingrid Uribe,
Joan Plowright

Fru¡ia crimei
Copii în
America
Filmul este o comedie inspirat dintr-o poveste adevrat
despre un grup de adolescen¼i
care se lupt pentru drepturile
lor cu o femeie care dore¹te s-i
priveze de libertate - directoarea Weller (Julie Bowen).
SUA, 2005
Regia: Josh Stolberg
Cu: Julie Bowen, Malik Yoba,
Gregory Smith
PUBLICITATE

Sean Thompson (Jeff
Wincott) ¹i partenerul s`u,
Billie, sunt doi poli¼i¹ti care
lucreaz sub acoperire. Sean
este transferat la o alt sec¼ie de poli¼ie, iar aici îl întâlne¹te pe Tony, fostul su
coleg din timpul academiei.
La scurt timp, Tony este descoperit mort, iar aparen¼ele
indic un accident de ma¹i-

PRO TV

20.30

n, provocat de ¹ofatul sub
influen¼a alcoolului. Sean
devine suspicios, deoarece
¹tie c Tony renun¼ase la butur cu foarte mult timp în
urm. Împreun cu Billie, el
încearc s descopere adevrul.
SUA, 1992
Regia: Kurt Anderson
Cu: Je¬ Wincott, Cynthia Rothrock
(foto), Billy Drago

THRILLER

Poveste de gelozie
Rezolvarea integramei din num`rul trecut
H-D-I-P-F-CUNEIFORME-LEMN-ZIAR-OI-OFENSIV-GENIU-ODE-VAL-GRASAN-NEDEIE-NT
Dezleg`rile Sudoku din edi]ia de vineri
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SURS~ PROGRAME TV:

Dup moartea tragic a surorii ei,
Laci Collins (Linda Purl, foto) se decide s-¹i sprijine cumnatul s dep¹easc situa¼ia dificil, mutându-se
împreun cu el ¹i cei doi copii ai si.
Lucrurile merg bine pentru toat lumea, pân în momentul când Richard
întâlne¹te o femeie de care se îndrgoste¹te fulgertor. Faptul c acesta a
reu¹it s dep¹easc pierderea dramatic a so¼iei ¹i chiar s se gândeasc la
o nou cstorie nu reu¹e¹te, \ns`, s o
bucure ¹i pe Laci.
Canada, 2006
Regia: Douglas Jackson
Cu: Linda Purl, Linden Ashby,
Shannon Sturges

Un tânr so¼ ¹i tat (William Baldwin, foto) nu mai are
mijloacele necesare pentru a-¹i
între¼ine familia. Treptat, acesta ajunge s se simt atras de
o grupare de rasi¹ti condu¹i de
un tip (Peter Gallagher) a crui obsesie este o „Americ a
albilor”. Totul merge bine pân
se ajunge la crime, moment
în care Baldwin î¹i d seama
c nu are nimic în comun cu
ace¹ti extremi¹ti.
SUA, 1999
Regia: Martin Bell
Cu: William Baldwin, Peter
Gallagher, Kelly Lynch
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HOROSCOP ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| SUDOKU
BERBEC

21 MARTIE - 20 APRILIE

Îi convinge¡i foarte uor pe colegi su participe de mâine la o activitate pentru care
primi¡i aprecieri i bani numai dv. Amâna¡i
o întâlnire, furu su cere¡i acordul persoanei iubite, i sunte¡i „penalizat” noaptea în
dormitor.
S –QB –W N –V

TAUR

21 APRILIE - 20 MAI

Nu mai dori¡i su depinde¡i de alte persoane i
sunte¡i gata su „întoarce¡i armele” împotriva
rudelor apropiate, doar pentru cu vu criticu
permanent cu sta¡i numai pe drumuri, furu a
rezolva, din punctul lor de vedere, nimic important.
S –V B – QN –V

GEMENI

21 MAI - 22 IUNIE

Vi se impune su lua¡i unele decizii de moment i vu este greu su vu hoturâ¡i, în primul
rând pentru cu trebuie su renun¡a¡i la o parte
din activitatea dv. preferatu. Vu respecta¡i
totui aproape toate promisiunile importante!
S –WB –VN –V

RAC

21 IUNIE - 22 IULIE

Vi se acordu func¡ii noi, mai importante, în
urma unor intrigi ¡esute de cei ce vu admiru
i vu invidiazu, totodatu. Responsabilitu¡ile
sunt mai mari i se anun¡u i mai multe,
în luna urmutoare. Ambi¡ie i încupu¡ânare
maxime.
S –V B –QN –V

LEU

23 IULIE - 22 AUGUST

Nu vre¡i su recunoate¡i fa¡u de amici, însu
evenimentele de la sfâritul suptumânii
trecute v-au obosit peste musuru. O micu
vacan¡u se dovedete absolut necesaru, chiar
dacu nu pleca¡i singur unde dori¡i sau unde
vede¡i cu ochii.
S –WB –VN –V

FECIOAR~

23 AUGUST - 22 SEPTEMBRIE

Planurile profesionale au fost date peste cap
de încupu¡ânarea unui nativ din Sugetutor,
posibil, rudu apropiatu. Nu vu rumâne decât
su accepta¡i situa¡ia i, mai ales, su nu vu
considera¡i lipsit de noroc. Seara, „bântui¡i”
prin pia¡u!
S –VB – QN –V
LEGEND~: S = Sex V sus; B = Bani Q mediu; N = Noroc W jos

BALAN}~

23 SEPTEMBRIE - 22 OCTOMBRIE

6
3 1

În locul unei admira¡ii necondi¡ionate sau a
unei recunotin¡e venice, primi¡i indiferen¡u
i replici cam dure din partea colegilor ori a
familiei. Vu revolta¡i, dar ac¡iona¡i cu brutalitate de abia la sfâritul zilei. Replici
dure!
S –WB –WN – W

SCORPION

23 OCTOMBRIE - 21 NOIEMBRIE

Iefii dv. comit abuzuri foarte mari, care vu pot
afecta pozi¡ia profesionalu actualu. Sunte¡i
pus într-o situa¡ie care pare furu ieire, dar
apar alia¡i neatepta¡i. Este posibilu o reconfirmare, pentru o promovare în trimestrul
urmutor.
S –WB –V N – Q

S~GET~TOR

CAPRICORN

V~RS~TOR

20 IANUARIE - 18 FEBRUARIE

Nu scupa¡i de drumurile programate de efi
i descoperi¡i cu deplasurile respective chiar
vu fac plucere. Prefera¡i su le povesti¡i tuturor cu lux de amununte „aventurile”
amoroase din ultimele culutorii! Fantezie i
extaz!
S –QB –V N – W

PE{TI
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22 DECEMBRIE - 19 IANUARIE

Nu reui¡i su vu convinge¡i partenerii cu ultimele evenimente nu v-au afectat capacitatea de decizie i energia vitalu. Pânu la
urmu, accepta¡i de bunu voie o perioadu de
relaxare for¡atu, dar trece¡i i la economii
drastice.
S –V B –Q N –V

19 FEBRUARIE - 20 MARTIE

Vi se recomandu multu micare. Cei dragi
sunt îngrijora¡i de aparenta dv. stare de
moleealu i fac tot posibilul s` v` antreneze
în activitu¡i care nu prea vu intereseazu. Ca
în fiecare searu, lipsa de energie vu ¡ine în
casu.
S –WB – WN – W

Rubric` realizat` de Tina Rizea
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9 8 1
4
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22 NOIEMBRIE - 21 DECEMBRIE

Ave¡i deja capacitatea de a modifica în
bine situa¡ia financiaru a familiei. Rudele
apropiate (inclusiv partenerul de via¡u) vu
oferu tot sprijinul lor posibil, dar se pare
cu nu este suficient pentru a vu limita
elanul.
S –WB –V N –V

7

7 4
1

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 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- John, du-te afar` [i ud` florile.
- Sir, dar afar` plou`.
- Nu-i nimic, ia-]i umbrela.



Un elicopter s-a pr`bu[it \ntr-un cimitir. Poli]ia a descoperit peste 500
de mor]i!
Timise de Adelina Vasiliu



|ntr-o sear`, to]i fra]ii Alinu]ei r#deau,
doar Alinu]a pl#ngea.
- De ce pl#ngi, Alinu]a? \ntreab` tat`l.
- Fra]ii mei au aruncat-o pe mama de la
balcon! spuse Alinu]a printre suspine.
- {i tu de ce pl#ngi?
- Nu am v`zut faza!...



- Dac` \notul sl`be[te, unde gre[esc balenele?



O profesoar` nou` \ncearc` s` predea lec]ii
de psihologie unor copii. Ea intr` \n clas`
spun#nd:
- Cine crede c` e prost s` se ridice \n picioare!
Dup` c#teva secunde, se ridic` \n picioare
Bul`.
Profesoara i se adreseaz`:
- Tu de ce crezi c` e[ti prost?
- Nu sunt prost, doamn`, dar \mi p`rea
foarte r`u s` sta]i \n picioare numai dumneavoastr`!

Timise de Alexandra Lupu

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

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

