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Inter s-a retras,
Chivu spre Madrid

ECONOMIE

Inter a anun]at c` renun]` la transferul rom#nului, singura \n curs` r`m#n#nd Real
Ieri, apele s-au mai limpezit \n ceea ce prive[te viitoarea
echip` a lui Cristian Chivu. Astfel,
\n timp ce Inter Milano a anun]at
SPORT

clubul AS Roma c` nu mai
dore[te s`-l transfere pe funda[ul
rom#n, Real Madrid a trimis o
ofert` clar` clubului din capitala

Italiei. Madrilenii sunt dispu[i s`
achite 18 milioane de euro plus
\ncas`rile unui meci amical \ntre
Pag. 11
cele dou` echipe.

Cre[te consumul
de ap` mineral`
|n medie, fiecare rom#n va bea
anul acesta 53 de litri de ap`
mineral`
Pag. 6
COMPACT ON-LINE

Natura capitalei,
\n imagini
Participan]ii la concursul
„Fii artistul zilei” au surprins
instantanee inedite
Pag.
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INTERNA}IONAL

La plaj`, cu
averea pe tine

Un picnic pentru fiecare buzunar
BANII T~I

„Compact” \]i propune trei co[uri cu alimente, dup` buget

Pag.

8-9

|n Japonia a fost prezentat un
costum de baie aurit, valor#nd
83.000 de dolari
Pag. 5

ULTIMA OR~ ... 21:50 ... Fiul fostului vicepre[edinte american Al Gore, arestat pentru posesie de droguri...
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Elve¡ienii de
la Q3, în fa¡a
bucuretenilor
CONCERTE Capitala i Braovul
vor guzdui, în intervalul 9 - 13
iulie, concertele de promovare a trupei elve¡iene Q3. Cu
un repertoriu ce reprezintu o
mixturu de jazz i elemente de
drum’n’bass, membrii trupei,
fra¡ii Brian, Nolan i Simon,
vor concerta luni, 9 iulie, de la
ora 19.00, la Libruria Curtureti,
mar¡i, de la ora 20.00, la clubul
Lucky 13, iar la Braov, pe 11
iulie, la Rossignol Pub, i pe 12
iulie, la Scottish Pub. Turneul
se va încheia la Bucureti, pe 13
iulie, de la ora 20.00, în clubul
Green Hours.

Se oprete apa

Ghica Tei, între str. Jude¡ului
i str. Maica Domnului, Cartier
Galvani Tei, vor avea presiune
scuzutu.

Icoalu de varu
în domeniul IT&C
WEBDESIGN Esprit Consulting
organizeazu, în perioada 3-9
septembrie, coala interna¡ionalu de varu „Webdesign: un
job pentru viitor". Pe parcursul
celor apte zile, organizatorii
îi propun su ofere celor 50
de tineri participan¡i pasiona¡i
de domeniul IT&C, în general,
i de webdesign, în particular,
capacitatea de a-i demonstra
talentul în fa¡a unor specialiti importan¡i din domeniu.
Condi¡iile de participare i
înscriere sunt disponibile pe
site-ul www.espritconsulting.
ro/dl/it/mapa.pdf.

Tinerii care vor s`-[i petreac` \ntr-un mod pl`cut
timpul, \n aceast` var`, se pot \nscrie la cursuri de dans.
Speciali[tii spun c` dansul este comparat cu sportul,
ajut#ndu-i pe oameni s` se dezvolte armonios.
EDUCA}IE - Cei care vor s` se
simt` bine, s`-[i fac` prieteni
noi [i s` se specializeze \ntr-un
stil de dans se pot \nscrie la una
dintre [colile din ora[. Copiii,
juc`u[i [i plini de energie, sunt
candida]ii ideali pentru ringul
de dans.
Indiferent dac` prefer` salsa,
cha-cha sau un dans „serios”,
precum tangoul, tinerii se vor
sim]i excelent pe scen`.
Majoritatea cluburilor de
dans ofer` tinerilor prima
[edin]` gratuit`, [i asta pentru
c` nimeni nu rezist` s` nu vin`
din nou la curs! Pre]urile vari-

Remember Dorin
Liviu Zaharia

ÎNTRERUPERI Apa Nova oprete
apa în câteva zone din capitalu.
Mâine, \ntre orele 8.30-20.30,
nu vor avea apu consumatorii
din perimetrul struzilor: Bd.
Lacul Tei nr. 63 - 69, str. Pustorului nr. 1 - 4, str. Kepler nr.
2 - 4, str. Jude¡ului. Tot mâine,
locuitorii din str. Alegoriei, Bd.

IN MEMORIAM Clubul Kuranului i Doru Ionescu vu invitu,
mâine, de la ora 21.00, la un
remember Dorin Liviu Zaharia.
La dou` decenii de la dispari¡ia
lui Chubby i în ateptarea unui
CD cu operele... incomplete, vor
veni la Clubul Kuranului, de la
Muzeul Kuranului Român, Florian Pitti, Mircea Vintilu, Dan C.
Mihuilescu, Doru Stunculescu,
Florin Silviu Ursulescu, Dana
Papadima, Stelian Tunase, Ioan
Carmazan, Corneliu Medvedov,
Andrei Oiteanu i Mircea Florian. Intrarea este 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
Voteazv fotografia preferat`!

az` \n func]ie de c#te genuri de
dans sunt predate, intensitatea
cursurilor [i nivelul elevului.
Cei mai buni merg mai departe, particip` la spectacole, la
concursuri na]ionale [i chiar
interna]ionale.
Coregrafiile au ca efect dezvoltarea fizic`, perfec]ionarea
calit`]ilor motrice de baz`, a
sim]ului echilibrului, a ritmului [i a orient`rii \n spa]iu [i
contribuie la educarea voin]ei, curajului, perseveren]ei, la
dezvoltarea creativit`]ii [i, nu
\n ultimul r#nd, a spiritului de
echip`. Alexandra Du]ulescu ||||

Owww.cursuridedans.ro

Adresa: str. Marin Popa nr.
2, telefon: 0724.984.993,
0788.630.737. Tarife cursuri:
abonament standard (2 [ed./
s`pt.) – 49 de lei/lun`;
O www.scoaladans.ro
Adresa: str. Soldat Ghi]` {erban
nr. 38, telefon: 0722. 580.610.
Tarife cursuri: pentru copii, un
abonament cost` 50 de lei/lun`
(2 [edin]e/s`pt`m#n`), pentru
adul]i, abonamentul cost` 70
de lei;
O www.lectiidedans.ro
|nscrieri la 0723. 575.857;
O www.giuliana.ro
Str. Cire[ului nr. 27, telefon:
330.55.04, 0721.498.174,
0722.285.018;
O www.dansuri-latino.
ro/copii.php Adresa: str. Doctor
Lister nr. 37 (Complexul Sportiv
BNR), telefon: 0726.718.293.

„Su descoperim
Bucuretiul”

Trafic reluat pe
B`neasa, din august

ISTORIE Muzeul de Istorie al Municipiului Bucure ti i
Clubul „Kiwanis” organizeazv, în luna septembrie,
Icoala de varv intitulatv „Sv descoperim Bucure tiul”.
Durata cursurilor este de douv svptvmâni, acestea
desfv urându-se în zilele de luni, miercuri i vineri,
sub forma unor pelerinaje istorico-culturale ghidate
de muzeograful Dan Falcan. Participv grupuri de câte
10-15 elevi din clasele IV-VII. Pentru fiecare serie,
cursurile se încheie cu un concurs, care se desfv oarv
la Palatul Mogo oaia, copiilor fiindu-le oferite premii
puse la dispozi£ie de sponsori. Informa£ii suplimenta||||
re, la Muzeul de Istorie al Municipiului Bucure ti.

UTIL - Traficul aerian pe Aeroportul „Aurel Vlaicu”,
din Bneasa, va fi reluat la începutul lunii august,
dup ce vor fi finalizate lucrrile de reabilitare pe
un tronson de pist care s permit decolarea ¹i
aterizarea în siguran¼ a aeronavelor. „Vom termina, pân \n august, trei sferturi din lucrrile la piste, astfel încât aeronavele s poat decola ¹i ateriza pe Bneasa în condi¼ii de siguran¼”, a declarat,
ieri, pentru Mediafax, directorul de comunicare al
aeroportului, Ttefan Mladin. Lucr`rile vor fi gata
p#n` la sfâr¹itul acestui an.
A.D. ||||

Foto: Mediafax

Statele Unite ale Americii, la a 231-a aniversare

P`l`rie de ocazie la Universitate!

Text [i foto: {tefan Imbrea

Ambasadorul SUA Nicholas Taubman \mpreun` cu pre[edintele
B`sescu, la festivit`]iile organizate cu ocazia Zilei Americii

FESTIVITATE Statele Unite ale Americii (SUA) au aniversat, ieri, 231 de
ani de independen£v. Momentul a
fost marcat i la Bucure ti printr-o
svrbvtoare în aer liber, a cvrei
gazdv a fost ambasadorul SUA,
Nicholas Taubman. La eveniment
au luat parte sute de persoane,
printre care s-au numvrat pre edintele Traian Bvsescu i premierul
Cvlin Popescu Tvriceanu. Taubman
s-a declarat onorat cv a gvzduit
serbarea de 4 iulie într-o Românie
membrv a UE, amintind cv SUA
au promovat acest lucru de multv
D.L. ||||
vreme.
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„Cum i de ce au dispurut
Sprijin pentru tinerii sportivi
- MOL România, alturi de nume celebre din sportul româdinozaurii”, la Muzeul de Geologie ÎNSCRIERI
nesc, sprijin tinerii sportivi cu aptitudini excep¼ionale, care au vâr-

ÎNTÂLNIRE Muzeul Na£ional de Geologie organizeazv, sâmbvtv, ultima
întâlnire din cadrul proiectului Era dinozaurilor: „Cum i de ce au dispvrut dinozaurii”. Dispari£ia dinozaurilor este încv un mare mister, motiv
pentru care i concluziile oamenilor de tiin£v sunt pu£ine. Programul
încearcv sv rvspundv unor întrebvri, precum: Când au tr`it i când au
dispvrut dinozaurii? De ce au dispvrut? Cum se poate explica dispari£ia
altor grupe de plante i animale? Participarea se face prin rezervare la
numvrul de telefon 212.89.52, iar pre£ul unui bilet este de 2,5 lei. D.L. ||||

ste cuprinse între 8 ¹i 18 ani. Cei care doresc s beneficieze de acest
sprijin trebuie s se înscrie, pân pe 18 iulie, iar un juriu format din
personalit¼i ale lumii sportive va evalua dosarele lor. Se pot înscrie
echipe de elevi de la ¹coli generale, licee ¹i cluburi sportive ¹colare din
România, care au ob¼inut rezultate bune la concursuri sportive na¼ionale ¹i interna¼ionale. Documenta¼ia este disponibil pe site-ul www.
molromania.ro.
D.L. ||||

Carreras, la „Gala Charity Dinner”
Sala Unirii a Palatului
Parlamentului a gvzduit,
mar£i searv, gala de
caritate organizatv de
United Way România.
CARITABIL - Peste 500 de bilete
s-au vândut la „Gala Charity Dinner”, în condi¼iile în care pre¼ul
unei mese pentru zece persoane
a fost de 5.000 de euro. Au participat la eveniment, printre al¼ii,
Ion Wiriac, Ionu¼ Lupescu, Malvina ¹i Bogdan Cervenschi, Amalia
¹i Ilie Nstase.
Jose Carreras a sus¼inut un
concert care a durat mai mult de
o or, urmat de patru bisuri, la
cererea publicului, chiar dac la
început au existat mici probleme
cu sonorizarea, din cauza slii
care nu are o acustic bun.
Amfitrioana serii, Mihaela
Rdulescu, a condus o licita¼ie
în urma creia s-au strâns peste 30.000 de euro. Ion Wiriac a
achizi¼ionat un stilou donat de
Jose Carreras ¹i un tablou semnat de Marcel Chirnoag. Pe

Amenzi în sistem
„Easy Payments”
SECTORUL 1 Pentru achitarea
amenzilor de circula¡ie, a
amenzilor RATB i a amenzilor aplicate de Corpul
Gardienilor Publici, Direc¡ia
Impozite i Taxe Locale a pus
la dispozi¡ia celor interesa¡i
i serviciul de încasare „Easy
Payments” (EAPY), care este
un dispozitiv automat i interactiv de încasare a plu¡ilor
în numerar.

On]anu avertizeaz`
Inspectoratul
{colar

Celebrul tenor a acordat patru
bisuri la concertul de la Palatul
Parlamentului

SECTORUL 2 Blocarea nejustificat` de c`tre Inspectoratul {colar al Municipiului
Bucure[ti a fondurilor
necesare reabilit`rii [colilor va
pune în dificultate strategia
Ministerului Educa]iei [i a
ministrului Cristian Adomni]ei
[i va am#na programul de
reabilitare a unit`]ilor de
înv`]`m#nt, informeaz` un
comunicat de pres` remis de
prim`ria sectorului 2.

Construc]iile
ilegale se d`r#m`

lista de licita¼ie au mai figurat
un tablou de Ion Pacea, o sticl
de ¹ampanie de colec¼ie Veuve
Clicquot, un weekend petrecut
în apartamentul preziden¼ial de
la hotelul JW Marriot din Bucu-

re¹ti, un weekend la Viena, tot la
un hotel din lan¼ul Marriot, ¹i o
excursie la fabricile Maserati din
Italia. Cel mai disputat a fost tricoul cpitanului na¼ionalei, Cristian Chivu, care a costat 9.500
PUBLICITATE

„Evadeazu din jungla traficului
cu RATB i Compact”
500 autobuze, 100 tramvaie ¹i 100 troleibuze), ¹i managementul traficului, ce
va conduce la fluidizarea
traficului prin facilit¼i de
acordare a priorit`]ii în intersec¼ii pentru vehiculele
RATB, urmrirea traficului
prin sistem GPS ¹i crearea
de culoare dedicate vehiculelor RATB, salvare, sau
pompieri.
„Toate aceste activit¼i
au ca scop crearea unei
atitudini pozitive, noi, fa¼
de Regie, care, în final, s
conduc la atragerea de
noi categorii de cltori
¹i la cre¹terea gradului de
satisfac¼ie fa¼ de serviciile
noastre”, a declarat Mihai

Vldru, [ef Serviciu Rela¼ii Publice RATB.
„Având în vedere c o
parte important din tirajul zilnic de 160.000
de exemplare al ziarului
«Compact» este distribuit
în sta¼ii de transport în comun, asocierea cu RATB
este fireasc. Sloganul
campaniei implic faptul
c to¼i pot contribui la calitatea vie¼ii de ora[, folosind
transportul în comun, ¹i,
în plus, pot ajunge la destina¼ie mai relaxa¼i ¹i mai
informa¼i, datorit RATB ¹i
«Compact»”, a spus Marco
Stettler, Director Executiv,
Free Newspaper Division,
||||
Ringier România.

Foto: Ruxandra Ol`ra[u

CAMPANIE - „Compact”
Bucure¹ti ¹i Regia Autonom de Transport Bucure¹ti
(RATB) au lansat o nou
campanie de imagine,
„Evadeaz din jungla traficului cu RATB ¹i Compact”,
care va dura pân la sfâr¹itul anului ¹i care are ca
obiectiv principal încurajarea cltorilor de a utiliza
transportul în comun.
Efortul RATB ¹i al Primriei Capitalei, de îmbunt¼ire a serviciilor oferite,
se concretizeaz în modernizarea infrastructurii cii
de rulare a tramvaielor,
achizi¼ii de noi mijloace de
transport, cu grad foarte
redus de poluare (respectiv

3
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de euro. Banii strân¹i în urma
evenimentului vor fi redirec¼iona¼i de United Way România ctre funda¼ii implicate în sus¼inerea caselor de copii ¹i a azilurilor
Dana Lascu ||||
de vârstnici.

SECTORUL 6 Prim`ria continu` ac]iunile de dezafectare
a construc]iilor neautorizate.
Astfel, 16 proprietari ai unor
construc]ii provizorii tip garaj
au fost soma]i s` le dezafecteze, deoarece fuseser`
amplasate f`r` autoriza]ie de
construire pe domeniul public. Doar patru dintre ace[tia
s-au conformat soma]iilor.

4
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90.000 de vizitatori la
Muzeul Brukenthal, \n 2007

Taubman
avertizeaz`
RECOMANDARE Ambasadorul
SUA la Bucureti, Nicholas
Taubman, le recomandu politicienilor români, \ntr-un interviu acordat pentru Realitatea TV, su ¡inu cont mai mult
de interesul cetu¡enilor decât
de cel propriu, atunci când
iau decizii importante pentru
¡aru. Taubman recunoate cu
oricine se gândete, în primul
rând, la binele personal, dar
o func¡ie publicu implicu responsabilitu¡i fa¡u de cetu¡eni,
care trebuie su primeze.

Dansul, vedetu la Sibiu
MANIFESTARE Festivalul de dans contemporan „Sibiu Dans 2007”, organizat de Proiect DCM în cadrul programului „Capitalv Culturalv Europeanv”, va debuta pe 17 august la Sibiu cu douv spectacole: „CC Cushion”,
sus£inut de Compania austriacv Kabinett ad CO, i „Bang.Dance”, al
companiei italiene MotoMImetico&Majaze. „Sibiu Dans 2007” va avea
ca temv „Corpul” i se va desfv ura la Sibiu în perioada 17 – 31 august.
Acest festival este unul dintre cele mai interesante proiecte de la Sibiu,
||||
întrucât are cei mai mul£i parteneri i cei mai mul£i arti ti invita£i.

TIMI{OARA Muzeul de Artu
din Timioara va guzdui,
începând de luni, 9 iulie,
timp de trei s`pt`m#ni, cea
mai importantu expozi¡ie de
la deschidere i pânu acum,
semnatu de celebrul artist
Salvador Dali (foto). Vor fi
expuse 129 de lucruri, cele
mai multe fiind litografii
i câteva colaje foto. Pe
perioada expozi]iei sunt asigurate m`suri de securitate
deosebite.

F`r` viz` \n Serbia
FACILITATE Românii care
vor su culutoreascu ori su
tranziteze Serbia, începând
de ieri, nu mai au nevoie
de vizu. Decizia a fost luatu
\n condi]iile \n care România a devenit membru a
Uniunii Europene. Pentru cu
Serbia nu este în UE, cetu¡enii
acesteia au, \n continuare,
nevoie de vizu pentru a intra
\n Rom#nia.

„Corup]ia, mod de
via]` \n Rom#nia”
ANALIZ~ Rom#nia [i Bulgaria
mai au cale lung` p#n` s` fie
considerate ]`ri „cu adev`rat
europene”, sus]ine un articol
ap`rut \n edi]ia electronic`
a „International Herald
Tribune”, citat de Hotnews.
„Pentru noul statut de
membru al UE, \n Rom#nia,
corup]ia este ceva obi[nuit,
chiar un mod de via]`”, concluzioneaz` articolul citat.

Foto: Rompres

Lucr`rile de la Brukenthal au atras un num`r record de vizitatori
RECORD - Mai mult de 90.000
de oameni au vizitat Muzeul Na¼ional Brukenthal din capitala
cultural` european`, în primele
¹ase luni ale anului. Aceasta este
o cifr record, cea mai mare din
ultimii 20 de ani, potrivit directorului muzeului, Sabin Luca, informeaz` NewsIn. Din numrul
total de vizitatori, peste 60.000
au preferat expozi¼iile din Palatul
Brukenthal, iar în cele mai aglomerate perioade au fost chiar ¹i
5.000 de vizitatori pe zi. Luca

a explicat c datele nu includ
vizitele delega¼iilor strine.
Anul acesta, Muzeul Brukenthal a fost închis pentru public
de trei ori pentru vizita ambasadorilor acredita¼i în România, a
participan¼ilor la forumul ¹efilor
de stat din sud-estul Europei ¹i
a celei prilejuite de reuniunea
consulilor onorifici ai României.
Prin compara¼ie, pe tot parcursul
anului 2006, Muzeul Na¼ional
Brukenthal a fost vizitat de apro||||
ximativ 95.000 de oameni.

TOP V^NZ~RI DIVERTA JOCURI PC |||||||||||||||||||||||||||
25 – 30 iunie
Pozi]ie
Jocuri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

World of Warcraft
World of Warcraft: The Burning Crusade
The Sims 2: Celebration Stu¬
Ice Age 2: The Meltdown
Civilization IV
The Sims Life Stories
Spider-Man 3: The Movie
Command & Conquer 3: Tiberium Wars
Need for Speed Carbon
The Da Vinci Code
Clasament realizat de

„Mi-ar fi imposibil su-l
am rudu pe Hrebenciuc”
|ntr-un interviu acordat,
mar]i sear`, la Realitatea
TV, pre[edintele Traian
B`sescu a vorbit, printre
altele, despre majorarea
pensiilor, capii mafiei
politice, dar [i despre
posibilitatea de a-l
avea cuscru pe Viorel
Hrebenciuc.
INTERVIU - Pre¹edintele Traian Bsescu a declarat, mar¼i
sear`, într-o emisiune la Realitatea TV, c i-ar fi imposibil
s îl aib rud pe Viorel Hrebenciuc. {eful statului fusese
întrebat dac este dispus s îi
devin cuscru liderului deputa¼ilor PSD, Viorel Hrebenciuc.
„Mi-ar fi imposibil s-l am rud,
mcar ¹i prin alian¼, pe acest
Hrebenciuc, pentru care am un
dispre¼ profund fa¼ de modul
cum în¼elege via¼a”, a rspuns
Bsescu.
Presa a relatat recent c fiica
cea mic a pre¹edintelui, Elena
Bsescu, ar avea o rela¼ie cu Andrei Hrebenciuc, fiul liderului
deputa¼ilor PSD.
Viorel Hrebenciuc a refuzat
s comenteze afirma¼iile pre¹edintelui la adresa sa. „Doresc s
precizez c, din respect pentru
prietena fiului meu, refuz si dau replica pe care o merit
tatl ei”, a afirmat Hrebenciuc
într-o declara¼ie transmis, ieri,

Foto: EVZ

Expozi¡ie
Salvador Dali

Rom#nii dau pe medicamente
c#te 70 de euro pe an
STATISTIC~ Fiecare român a cheltuit anul trecut 70 de euro pentru
medicamente, fa£v de unguri, care au cheltuit pentru doctorii, în
medie, 377 de euro fiecare, a declarat, ieri, vicepre edintele Colegiului Farmaci tilor din România, Clara Popescu, informeaz` NewsIn.
Potrivit acesteia, consumul de medicamente în România este foarte
scvzut comparativ cu £vrile europene. Astfel, Polonia consumv 186
de euro pe cap de locuitor, Marea Britanie - 326 euro, Spania - 404
euro, Italia - 426, iar Fran£a - 500 de euro pe an pe cap de locuitor.
În plus, Clara Popescu s-a plâns de deficitul de farmaci ti pe pia£a
româneascv, adicv o medie na£ionalv de 2,1 farmaci ti per farmacie,
||||
pe care o considerv insuficientv.

Diploma]i
pe lista neagr`
LONDRA Angaja]i ai Ambasadei Rom#niei din Londra se
afl` pe o list` cu diploma]i
str`ini care au s`v#r[it
infrac]iuni pe teritoriul Marii
Britanii, dar nu s-au supus
legii locale, relateaz` „The
Daily Mirror”. |n replic`,
ministrul rom#n de externe,
Adrian Cioroianu, a declarat,
ieri, c` diploma¡ii români
nu au creat probleme în
struinutate, ci au existat
doar probleme la consulate,
de exemplu tergiversuri de
eliberare de documente sau
trafic de influen¡u.

Joi, 5 iulie 2007

Rela]ia Elenei B`sescu cu Andrei Hrebenciuc (\n medalion) nu e pe placul pre[edintelui
agen¼iei Mediafax.
|n aceea[i emisiune, B`sescu
a precizat c Viorel Hrebenciuc,
Verestoy Attila ¹i Bogdan Olteanu sunt artizanii încercrii de
înlturare a sa. Întrebat dac
cei trei sunt capii mafiei politice, ¹eful statului a rspuns c
ace¹tia sunt artizanii construc¼iei legate de suspendarea sa
¹i principalii negociatori ai demersului.
Mihaela R`ileanu ||||

B`sescu vrea s` [tie sursele
SOLICITARE Pre edintele Bvsescu a declarat cv va cere Guvernului
sv prezinte sursele de finan£are din care va fi sus£inutv cre terea pensiilor prevvzutv de legea recent adoptatv de Parlament.
Întrebat dacv va refuza sv promulge legea de cre tere a pensiilor,
Bvsescu a rvspuns: „Nu am spus asta”. Potrivit efului statului,
o solu£ie pentru rezolvarea problemei pensionarilor ar fi fost ca
ace tia sv plvteascv energia electricv la pre£ul la care o prime te
patronul companiei Energy Holding. |n replic`, premierul Cvlin
Popescu Tvriceanu a declarat, ieri, cv nu va renun£a sub nicio
formv la decizia de majorare a pensiilor, precizând cv aceasta nu
va afecta stabilitatea macroeconomicv.
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Corespondentul BBC rupit
în Gaza a fost eliberat

Concurs Yahoo!
pentru noi
emoticonuri
SUA Yahoo! a lansat, recent,
un concurs, pentru a-[i \nnoi
colec]ia de emoticonuri. La
EmotiContest 2007 se poate
\nscrie oricine trimite o fotografie \n care are o expresie
originalu. Pozele vor fi, apoi,
votate de cutre internau¡i, iar
câtigutorul îi va putea regusi
chipul în noua colec¡ie de
emoticonuri Yahoo!.

Jurnalistul britanic Alan Johnston, corespondent al
postului de televiziune BBC, rvpit la 12 martie, în Gaza, a
fost eliberat, în noaptea de mar£i spre miercuri, dupv ce a
petrecut peste patru luni în captivitate.

Nicio recompens`
Gruparea Hamas a exercitat
presiuni asupra rpitorilor lui
Johnston de la preluarea controlului asupra Fâ¹iei Gaza, la
15 iunie, cerând eliberarea sa
necondi¼ionat.

{ef de stat f`r`
\ndatoriri oficiale

Alan Johnston (45 de ani) a petrecut \n captivitate 113 zile
„El a fost eliberat în urma
unui acord cu rpitorii”, au
precizat purt`torii de cuv#nt ai
grup`rii Hamas. Potrivit purttorului de cuvânt al lui Haniyeh,
Razi Hamad, „Guvernul Hamas
a fcut o ofert important pentru a asigura eliberarea lui Alan
¹i a întoarce pagina acestei rpiri”.
Alan Johnston a fost eliberat
în urma unui edict emis de unul

dintre cei mai importan¼i lideri
religio¹i din Fâ¹ia Gaza, fr
ca rpitorii s primeasc vreo
rscumprare, a declarat, ieri,
un oficial implicat în negocierile de eliberare a jurnalistului,
conform Reuters. Mai mul¼i oficiali ai Hamas au precizat, sub
acoperirea anonimatului, c`
r`pitorii lui Johnston nu vor fi
ac¼iona¼i în justi¼ie de mi¹carea
Anca Petrache ||||
islamist.

PARIS Peste 30 de automobile vechi de cel pu]in 100 de ani au participat, ieri, la un raliu comemorativ, pe distan]a Bordeaux – Paris. |n
ciuda v#rstei lor \naintate, automobilele nu au dat de furc` [oferilor,
doar un autoturism av#nd nevoie, la un moment dat, s` fie \mpins.
Cursa s-a vrut a fi o comemorare a raliului din 1895, primul concurs \n
||||
care ma[inile s-au \ntrecut pe distan]a dintre dou` ora[e.

C`scatul, disecat de
speciali[tii din SUA
WASHINGTON - Cscatul este o
form de alertare a organismului, pentru ca acesta s se men¼in în starea de veghe, ¹i nu un
semn premergtor somnului,
potrivit unui studiu realizat de o
echip de cercettori americani.
În momentul în care o persoan casc, aerul inhalat reduce
temperatura vaselor sangvine
din cavitatea nazal, permi¼ând
ca sângele rece s ajung la
creier. Atunci c#nd creierul se
rce¹te, organismul intr într-o
stare de alert ¹i poate func¼iona
la capacitate maxim, conform
cercettorilor de la Universitatea
de stat din New York. Persoanele
care respir mai mult pe nas au

mai pu]ine [anse s` ca[te, pentru
c vasele sangvine din cavitatea
nazal sunt deja reci.
Cercettorii au mai descoperit c fenomenul de „cscat în
grup”, numit ¹i „cscat contagios”, este un mecanism de protec¼ie evoluat, care face ca un
grup de persoane s devin mai
alert.
Speciali¹tii spun c, pentru a
evita momentul jenant al cscatului în public, trebuie s se aplice pe frunte ceva rece.
Speciali[tii de la Universitatea
de stat din New York au realizat
studiul pe un e[antion reprezentativ de 44 de subiec]i, de v#rste
||||
[i sexe diferite.

TOKIO - Faptul c` aurul refuz`
s` pice \n dizgra]ii, fiind mereu
pe val, l-au demonstrat dou`
manechine nipone, ieri, dup` ce
au luat ochii publicului venit la o
prezentare de mod`, \ntr-un hotel din capitala Japoniei. Tinerele modele au \mbr`cat ve[minte
realizate integral din aur: un
costum de baie (foto) „cotat” la
83.000 de dolari [i, respectiv, o
rochie de o jum`tate de milion
de dolari.
At#t costumul de baie aurit,
c#t [i rochia dotat` cu [al, ambele purt#nd marca celebrului
bijutier nipon Tanaka Kikinzoku,
vor fi scoase ast`zi la licita]ie. Organizatorii evenimentului
sper` c` celebrit`]ile \[i vor trimite reprezentan]i care s` liciteze pentru cele dou` minun`]ii
||||
aurite.

LONDRA Premierul britanic,
Gordon Brown, a anun£at,
ieri, cv modul de recrutare a
personalului din Sistemul Na£ional de Svnvtate va fi revizuit
urgent, dupv descoperirea faptului cv to£i cei opt suspecta]i
de terorism aresta£i la Londra
i Glasgow lucrau în sistemul
sanitar public britanic, relateazv „Sky News”. Cabinetul britanic are în vedere o verificare
mai amvnun£itv a trecutului i
originilor imigran£ilor cu studii
înalte, care vin sv lucreze în
Marea Britanie. Patru dintre
cei opt suspec£i re£inu£i figurau în baza de date a serviciului britanic de informa£ii
||||
interne MI5.

BERLIN De ast`zi [i p#n` la
\nceputul lunii septembrie,
\n localitatea german` Luebeck-Travemuende, b`rba]ii
care au f`cut istorie, de-a
lungul timpului, vor putea fi
admira]i \n toat` m`re]ia lor,
prin intermediul sculpturilor
\n nisip care \i \nf`]i[eaz`.
Fizicianul Albert Einstein
(foto) sau \mp`ratul Napoleon
Bonaparte sunt doar c#teva
dintre „modele”.

SANA’A Câ¡iva elevi din
Yemen au încercat su treacu
ultimul examen aduugând
muselari¡u, o plantu cu proprietu¡i anestezice, în ceaiul
examinatorilor, într-o coalu
din provincia Lajah. Surse din
departamentul de educa¡ie au
afirmat cu drogul a avut, probabil, scopul de a-i adormi pe
profesorii care monitorizeazu
dacu se copiazu la examene.
PUBLICITATE

Sistemul
sanitar britanic,
revizuit urgent

Einstein, din nisip

{i-au drogat
profesorii

Foto: Mediafax

Foto: Mediafax

Costum de baie de 80.000 $

Raliu comemorativ \n Fran]a

LJUBLJANA Preedintele
Sloveniei, Janez Drnovsek,
devenit celebru pentru cu
a renun¡at la luxul palatului preziden¡ial pentru un
trai simplu, într-o cabanu
de munte, a anun¡at cu nu
va mai participa la nicio
ceremonie oficialu pânu la
finalul mandatului. Drnovsek
a declarat ca nu va candida
pentru un nou mandat.

Foto: Mediafax

te recunosctor tuturor, unui
numr impresionant de persoane, care au colaborat cu palestinienii, din cadrul guvernului
britanic, din BBC, precum ¹i asculttorilor BBC”, a adugat el.
Johnston, care a ob¼inut mai
multe premii pentru activitatea
sa jurnalistic ¹i care, în urm cu
trei ani, se stabilise \n Gaza, i-a
mul¼umit în special lui Haniyeh
¹i gruprii Hamas. „Ei au încercat s ob¼in înc de la început
eliberarea mea”, a explicat el.
Jurnalistul a precizat c nu
a fost supus la torturi, c a fost
]inut „în locuri întunecate” ¹i
c a fost hrnit, în principal, cu
pâine.

Foto: Rompres

LIBERTATE - Eliberarea lui Johnston, jurnalistul str`in care a
stat cel mai mult \n captivitate \
n Gaza, 113 zile, a fost anun]at`
\ntr-un comunicat al gruprii
Hamas, care de¼ine controlul
asupra acestui teritoriu.
|mbrcat în jeans ¹i o cma¹
albastr, Alan Johnston (45 de
ani) a aprut obosit, slbit, îns
zâmbind, în fa¼a re¹edin¼ei fostului premier, Ismail Haniyeh.
„Slav Domnului, sunt fericit.
A fost o perioad dificil. Mul¼umesc poporului palestinian.
Mul¼umesc mult”, a declarat
Johnston, în limba arab. „Sunt
foarte recunosctor”, a adugat
el [i \n limba englez, odat`
ajuns \n fa]a re[edin]ei premierului demis din cadrul grup`rii
Hamas.
„Cel mai grozav lucru este s
fii liber. A fost o experien¼ înfrico¹toare, a¹a cum v pute¼i
imagina, s fii de¼inut 16 sptmâni”, a explicat el. „Sunt foar-
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Salariu minim
asigurat \n toate
]`rile UE

3,13 LEI

2,30 LEI

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

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

1,89 LEI
2,17 LEI
48,40 LEI

DECLARA}IE Toate ]`rile
membre ale Uniunii
Europene ar trebui su
asigure un salariu minim
pe economie, a declarat
comisarul european pentru
afaceri monetare, Joaquin
Almunia. Dintre cele 27 de
state ale UE, 20 asiguru un
salariu minim legal, printre
care [i Rom#nia. Conservatorii cancelarului german
Angela Merkel resping ideea
unui salariu minim, întrucât
aceast` m`sur` ar conduce
la disponibilizuri.

Pia]a asigur`rilor
va cre[te cu 40%,
\n acest an
ESTIM~RI Anul acesta, pia¡a asigururilor generale i
de via¡u va crete cu aproximativ 40% [i va ajunge la
aproape 8 miliarde de lei,
fa]` de cele 5,73 miliarde
de lei de anul trecut, arat`
raportul Comisiei de Supraveghere a Asigururilor (CSA).
La începutul anului, CSA a
estimat cu pia¡a de profil
va depui douu miliarde de
euro, furu su specifice un
nivel estimat.

Foto: Mediafax

A5 [i S5 ruleaz`
[i \n Rom#nia

AUTO Porsche România a
lansat s`pt`m#na aceasta
modelele Audi A5 i S5 pe
pia]a rom#neasc`. Pre]urile
f`r` TVA pornesc de la
36.194 euro, pentru modelul
A5 Coupe, [i de la 48.500
euro, pentru modelul S5.
Porsche România, companie
care importu, de asemenea,
murcile Volkswagen, Skoda,
Porsche, Seat, Bentley i
Lamborghini, a revizuit în
urcare obiectivul de vânzuri
pentru acest an, la 53.000
maini.

Consum record
de ap` mineral`
Rom#nii beau cu 50% mai mult` ap` mineral` dec#t anul
trecut [i, fa]` de acum 14 ani, consumul a crescut de [ase
ori \n 2007. De aceea, produc`torii au \nceput s` lucreze
f`r` oprire pentru a acoperi cererea foarte mare.
ANALIZ~ - Fie c` e plat` sau carbogazoas`, apa mineral` \[i face
tot mai mult loc \n frigiderele
rom#nilor sau, dac` e vorba de
dozator, ocup` spa]iu \n birouri
sau chiar \n locuin]e. |ncuraja]i
de cererea mare din acest an,
produc`torii estimeaz` c` rom#nii vor consuma 1,2 miliarde
de litri de ap` mineral`, p#n` la
sf#r[itul acestui an, o cantitate
record pentru ]ara noastr`, reiese dintr-o analiz` realizat` de
DailyBusiness.ro.
Dac` \n anul 1990 consumul

anual de ap` mineral` era de
200 de milioane de litri, anul
trecut s-a ajuns la o cantitate
de 890 de milioane de litri, iar,
pentru anul acesta, produc`torii
se a[teapt` s` v#nd` cu 50%
mai mult dec#t \n 2006.

Suntem departe de UE
Un rom#n va bea anul acesta,
\n medie, 53 de litri de ap` mineral`, mult peste consumul mediu
din 1993, de [ase ori mai mic.
Cu toate acestea, rom#nii \nc`
nu pot bea ap` mineral` cot la

B`ncile, cele mai
c`utate pentru joburi
SONDAJ - Locurile de munc` din
sistemul bancar sunt joburile
printre cele mai „v#nate” de tinerii rom#ni. De asemenea, b`ncile,
pe m`sur` ce se extind, sunt [i ele
dornice s` pun` m#na pe for]a de
munc` t#n`r` [i specializat`.
Un sondaj realizat de www.
bankingjob.ro arat` c` majoritatea candida]ilor pentru astfel
de joburi caut` b`ncile cu cele
mai extinse re]ele. Astfel, cei mai
mul]i participan]i la sondaj au
r`spuns c` ar vrea s` lucreze la

cot cu europenii, ]in#nd cont c`
\n UE media este de 150 de litri
pe an. Un ungur consum` anual
61 de litri, un croat, 70 de litri,
[i un italian, 150 de litri, a explicat, pentru DailyBusiness.ro,
Mihai Ianas, directorul executiv
al Patronatului Apelor Minerale.
C#t despre preferin]e, rom#nilor
le plac bulele, ei consum#nd, \n
propor]ie de 70%, ap` mineral`
carbogazoas`, \n timp ce doar

30% cump`r` ap` mineral`
plat`. |n schimb, \n UE propor]ia
este invers`, \n unele ]`ri apa
plat` ajung#nd la 90% din consumul total.
C#nd cump`r`m ap` mineral`, cel mai mult pl`tim pe
sticl` [i pe transportul acesteia,
aceste cheltuieli reprezent#nd
70% din pre]ul apei. F`r` aceste
cheltuieli, pre]ul ar fi unul deriOtilia Cristea ||||
zoriu.

Consumul de ap` mineral` este str#ns legat
de situa]ia meteo, dar mai ales de puterea
de cump`rare. Cu c#t cump`r`torilor le vor cre[te
veniturile, cu at#t consumul [i, implicit, produc]ia
va cre[te
Mihai Ianas, director executiv al Patronatului Apelor Minerale

Se vinde Hilton

|N CE BANC~ VREI S~ LUCREZI?
1. BRD
17,36%
2. BCR
15,79%
3. Banca Transilvania 12,32%
4. Rai®eisen Bank
9,63%
5. Alpha Bank
8,40%
Sursa: www.bankingjob.ro

BRD, a doua institu]ie de credit
de pe pia]`, ca m`rime. Locul al
doilea a fost ocupat de BCR, care
are cele mai multe sucursale din
||||
]ar`.

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

DAE

1. ABN AMRO

6,13%

RATA
RATA
DOB^NZII LUNAR~

ASIGUR~RI

GRAD MAXIM CODEBITORI
DE |NDATORARE

5,75%
291,79 euro
variabil`
2. Banca
6,16% 5,90% 296,57 euro
Rom#neasc`
fix` 1 an
3. ING Bank
7,08% 6,75%
324,30 euro
fix` 1 an

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

35%

1 – so]/so]ie

35%

2 (so]/so]ie,
rude de grad I)
1 (so]/so]ie,
copil/p`rinte,
rud` de grad I
1 so]/so]ie
sau concubin/
concubin`
sunt acceptate
rude p#n`
la gradul IV

4. Domenia
Credit

7,98%

7,50 % 349,61 euro
variabil`

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

35%

5. BRD

8,27%

6,65% 369,69 euro via]` - obligatorie
variabil`
locuin]` - obligatorie

70%

35%

Credit ipotecar pentru renovarea locuin]ei: moneda – euro; valoarea creditului – 50.000 de euro; perioada – 30 de ani.
DAE = costul total al creditului (dob#nd` + comisioane)
Surs`: www.finzoom.ro

The Waldorf Astoria este colec]ia de lux a Hilton Hotels
TRANZAC}IE - Grupul Hilton Hotels a acceptat un acord prin care
este achizi]ionat de c`tre fondul
de investi]ii american Blackstone Group, contra sumei de 26 de
miliarde de dolari. Astfel, aceast`
tranzac]ie va pune cap`t statutului de companie public`, avut
timp de 60 de ani, al celebrului
lan] hotelier.
Conrad Hilton, str`bunicul
starletei Paris Hilton, este cel care
a \nfiin]at grupul, \n 1919. Barron
Hilton, fiul fondatorului [i unul

dintre pre[edin]ii companiei, va
primi 990 de milioane de dolari
pentru ac]iunile de]inute de el.
Blackstone va pl`ti pentru fiecare
ac]iune cu 40% peste cota]ia actual` a participa]iilor.
Achizi]ia include datoriile pe
care Hilton Hotels le-a acumulat,
de 7,5 miliarde de dolari. C#nd
vor bate palma, Blackstone va
intra \n posesia a \nc` 2.800 de
hoteluri, de]inute sau operate de
Hilton Hotels, care includ peste
||||
480.000 de camere.

Bucure[tiul
[i Natura

LOCUL II

LOCUL I

Câ¹tigtorii concursului
„Fii artistul zilei!”, alturi
de al¼i fotografi talenta¼i,
ne-au trimis instantanee cu
fragmente din natura bucure¹tean care, iat, poate fi la
fel de surprinztoare în ora¹
||||
ca ¹i în slbticie.

r Werner
Fluture - Ceza

UNIVERS - Natura e în apogeul
activit¼ii sale în aceste zile!
Verde, verde, verde! Sute de feluri de flori! Câteva albine, unul
- doi fluturi rtci¼i, ba chiar ¹i un
]#n]ar bâzâind singuratic. Toate
se gsesc în Bucure¹ti. Iar noi vi
le prezentm mai jos, sub form
de fotografii!
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Trimite]i imagini
artistice din Bucure[ti la:
fotoart@compact.info.ro

Close-up insect - Ungur
eanu Alexandru

e
Grass – Kerstin

Plant- Ungureanu
Alexandru

LOCUL III

Bucure ti 2101
- Ionu£-Florin
Negrilv

Contrast - Di
ana Cre]u

Rapsodie în verde i vio
let - Traian Lixandru

- Aurelian Galice
Mâna Maicii Domnului
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Cât te cost` un picnic
Te-ai s`turat s` stai \ntre patru pere]i, dar nu ai timp [i
nici prea mul]i bani de o vacan]` prelungit`? Ie[i la un
picnic relaxant, \n parc sau la p`dure! „Compact” a c`utat
pentru tine ingredientele picnicului perfect [i a alc`tuit trei
co[uri cu alimente, \n func]ie de bugetul de care dispui.
OFERT~ - Nu \]i trebuie
prea mul]i bani [i
nici m`car
nu tre-

buie s` ie[i din Bucure[ti, ca s`
\]i iei o pauz` de la serviciu. Te
po]i bucura de o mini-vacan]`
mergând la picnic cu cei dragi
\n Her`str`u sau la p`dure, \n
B`neasa. Las`-]i imagina]ia s`
zboare [i improvizeaz`!
Fie c` e romantic sau

familial, un picnic poate fi o
solu]ie mai bun` decât un gr`tar
cu zgomot [i fum de mici. Totul
]ine de preg`tire [i de atmosfer`.
Gânde[te-te mai \ntâi cu cine ai
vrea s` pleci. Mama, tata, copiii,
c`]elul [i purcelul sau doar partenerul de via]` – to]i sunt „ingredientele” reu[itei unui picnic,
\n func]ie de care \]i vei calcula [i
bugetul pentru acesta. Odat` ce
ai stabilit selec]ia, po]i pleca \n
„expedi]ie”, la cump`r`turi.
Alege cu grij` produsele pe
care le iei cu tine. Acestea nu trebuie s` se degradeze din cauza
c`ldurii [i nici când sunt transportate. G`se[te recipiente de
plastic pentru alimente

[i las` mezelurile, deja \ncepute,
din frigider.
De[i ai putea pleca la picnic
cu sandvi[uri f`cute de acas`, o
mas` preg`tit` \n natur` \]i ofer`
mai multe satisfac]ii. Ca s` nu te
treze[ti cu cioburi \n rucsac, ia
cu tine farfurii de plastic. Cafeaua, sucul [i ceaiul \[i p`streaz`
gustul mai bine \n recipientele
de sticl` sau de metal, a[a c` renun]` la paharele de unic` folosin]`. Nu uita de vin [i tirbu[on
[i \narmeaz`-te cu un pachet de
c`r]i de joc sau chiar cu romanul
pe care tot \ncerci s` \l termini \n
metrou.
Cât prive[te transportul ingredientelor, ai mai multe solu]ii. |n

magazine se g`sesc rucsacuri de
picnic cu tacâmuri, recipiente
termoizolante, solni]e [i p`turi
speciale. Pre]urile variaz` de la
câteva zeci, pân` la câteva sute
de lei, a[a c` o variant` mai la
\ndemân` este co[ul de picnic.
Po]i s` \l cumperi de la pia]`, din
supermarketuri sau, pentru o
atmosfer` cu adev`rat rustic`, \l
po]i g`si r`t`cit printre lucrurile
vechi ale bunicii. Din co[ nu trebuie s` lipseasc` nici condimentele. Adaug`-le lâng` tac#muri
[i [erve]ele, dar ai grij` ce recipiente folose[ti. Co[ul nu trebuie
s` devin`, la propriu, „sarea [i
piperul” picnicului.
Bianca St`nescu ||||

Pre]urile produselor, \n func]ie de care s-au
alc`tuit bugetele pentru picnic, sunt cele din
hipermarketul „Carrefour”.

99999 Picnic de circa 30 de lei 99999

99999 Picnic de cir

Croissant

1,55 lei

{unc`
Augusta +
vin gratuit

Brânz`
Almette

3,04 lei

Pate „Sibiu”
de porc

1,59 lei

Salam
uscat

13,49 lei/kg

Brânz`
topit` f

2,69

Salam de
Sibiu Angst

5,29 lei

10,94 lei

Ca[caval
Ruc`r

35,90 lei/kg

Pâ
p
Salat`
de icre

1,89 lei

Ro[ii

2,11 lei/kg

Pâine

0,99 lei

Ap` plat`
2L

1,66 lei

Pain au
chocolate

4,35 lei

Chipsuri
cu arom` de
pui la rotisor

2,75 lei
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Origine
fran]uzeasc`
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Dac` tot are origini occidentale, un picnic poate con]ine [i produse str`ine. „Compact” s-a gândit ce
ingrediente interna]ionale po]i ad`uga \n co[ul t`u de picnic, pentru a-i da o not` de culoare.

ISTORIC Picnicul are o istorie de peste
500 de ani. Cuvântul „picnic” provine
din limba francez`, din verbul „piquer”
(a ridica) [i substantivul „nique” („lucru
f`r` mare importan]`”). Acesta a fost
folosit pentru prima dat` \ntr-un text
din secolul al XVI-lea, \n care era descris`
o cin` a unor francezi care \[i aduseser`
vinul, de acas`, la restaurant! Dup`
Marea Revolu]ie din 1789, vechile gr`dini
regale au fost deschise publicului larg,
a[a c` picnicurile \n parc au \nceput s`
câ[tige \n popularitate printre francezi.
|n prezent, picnicurile sunt organizate
de obicei \n familie sau \n cuplu, dar [i
de companii sau de membrii aceleia[i
biserici. (Sursa: Wikipedia)

99999 Picnic interna]ional de circa 70 de lei 99999

Brânz`
cu mucegai
Bergablu

Pomelo
Turcia

8,99 lei/kg

Aperitive
provençale

10,69 lei

Pate de
ficat cu fructe
Hena®

16,90 lei

Salat`
Baltika somon

10,70 lei

Chorizo
Spania

5,19 lei

Saucisses
de Toulouse
Carrefour

10,49 lei

4,71 lei

Zacusc`
bulg`reasc`

3,84 lei

Piure de
mere (Compote
de pommes)

Aperitiv
mixt italienesc

3,39 lei

10,68 lei

NU UITA:
co[ de picnic
fa]` de mas`
p`tur`
tacâmuri
farfurii
[erve]ele
prosoape de buc`t`rie
tirbu[on
scobitori
sare [i piper
pungi de gunoi

rca 50 de lei 99999

Salat`
de icre

felii

lei

2,97 lei

!

99999 Picnic de circa 100 de lei 99999

Mu[tar

3,21 lei
Salam
Carpa]i

Brânz`
telemea

7,49 lei/kg

Ca[caval
Hochland

20,89 lei/kg

Chiftelu]e
de pui

29,90 lei/kg
Alune

28,90 lei/kg

2,59 lei

âine
pave 1 kg

Pâine
pave

1,39 lei
Vin alb
Bordeaux
0.75 L

7,99 lei

Ap`
mineral` 2 L

1,49 lei

Rulad`

2,29 lei

Nectarine
Grecia

2,89 lei/kg

1,39 lei/kg

Nectar de
piersici

8,21 lei

Vin alb
Riesling

9,99 lei
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Cineva se va tunde zero
PARIU - Juctorul portughez
Cristiano Ronaldo a fcut un nou
pariu cu antrenorul echipei Manchester United, conform cruia,
dac în viitorul sezon nu va înscrie 20 de goluri, se va rade în
cap, iar dac va ajunge la aceast
cifr, cel care se va tunde va fi
managerul sco¼ian, informeaz
„The Sun”. „Ronaldo a glumit cu
prietenii pe seama acestui lucru.
El este foarte încreztor. Petrece
mult timp având grij de prul
su, a¹a c nu va risca degeaba”,
a afirmat o surs apropiat juc||||
torului.

Foto: Mediafax
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Anul trecut, managerul a pierdut 400 de lire sterline, deoarece
portughezul a reu it sv marcheze mai mult de 15 goluri

Foto: Mediafax

|nc` o \nfr#ngere
„El Nino” [i-a luat adio
DESP~R}IRE Cel mai bun fotbalist al lui Atletico Madrid [i-a luat la
revedere de la fanii s`i, ieri, \ntr-o conferin]` de pres` \n care [i-a
anun]at plecarea la Liverpool. Dup` \nt#lnirea cu presa, emo]ionat,
Torres a dat zeci de autografe [i a plecat de la stadion str#ng#nd \n
m#ini tricoul lui Atletico.

Bayern, favorit`
\n Bundesliga

PARADOX Un meci de fotbal
programat su se desfuoare în oraul german Aachen,
sub sloganul „Sport în loc de
violen¡u”, s-a încheiat cu o butaie, un spectator fiind agresat
de cinci jucutori, informeazu
cotidianul „Marca”. Spectatorul
în vârstu de 24 de ani le-a cerut
jucutorilor, în timpul meciului,
su dea dovadu de fair-play pe
teren, moment în care unul
dintre fotbali[ti s-a îndreptat spre acesta i a început
su-l loveascu la cap cu pumnii.
Ulterior, patru coechipieri ai
jucutorului l-au luat la b`taie
pe spectator, de[i acesta era
deja la pumânt.

SONDAJ Bayern München este
marele favorit al campionatului Germaniei, în sezonul
2007/2008, conform unui
sondaj realizat de „Sport Bild”.
Circa 38 la sutu din persoanele
intervievate apreciazu cu Bayern va câtiga, în mai 2008, al
21-lea titlu de campioanu din
istorie. Clubul bavarez, care
i-a transferat pe Toni, Klose
i Ribery, devanseazu în acest
sondaj actuala campioanu
en-titre, VfB Stuttgart, care a
primit 10,6 la sutu din voturi.
Werder Bremen i Schalke 04
au primit 9,3, respectiv 9 la
sutu din sufragii.

Foto: Rompres

Nadal, victorie
dup` trei zile

WIMBLEDON Tenismenul
Rafael Nadal (foto) s-a calificat,
ieri, în optimile de finalu ale
turneului de la Wimbledon,
dupu ce l-a învins pe suedezul
Robin Soderling, într-un meci
disputat pe parcursul a trei zile.
Nadal l-a învins pe Soderling în
cinci seturi, 6-4, 6-4, 6-7 (7/9),
4-6, 7-5, dup` ce meciul a fost
\ntrerupt at#t luni, c#t [i mar]i
din cauza ploii. |n proba de
dublu masculin, Andrei Pavel [i
Thomas Johansson au abandonat, ieri, \n optimile turneului,
mai departe merg#nd francezii
Clement [i Llodra.

Echipe rom#ne[ti
\n cupele europene
BASCHET Cinci echipe, din care
patru la masculin - CSU Ploieti
în ULEB Cup, „U” Mobitelco
Cluj, BCM Timioara i BC Mure,
în FIBA EuroCup - i una la
feminin, BC ICIM Arad, în EuroCup, vor reprezenta România
în cupele europene în sezonul
2007-2008. În sezonul trecut,
România a fost reprezentatu
de trei forma¡ii - CSU Ploieti,
în EuroCup, i „U” Mobitelco
Cluj, în EuroCup Challenge,
respectiv Olimpia Bucureti, în
EuroCup Challenge.

Valencia [i-a luat
portar campion
ACHIZI}IE Germanul Timo
Hildebrand, portarul echipei
VfB Stuttgart, campioana din
sezonul trecut a Germaniei, a
semnat cu Valencia, el fiind
prezentat asear` pe „Mestalla”. Fotbalistul \n v#rst` de
28 de ani va juca la Valencia
\n urm`toarele trei sezoane.
Portarul german este al treilea
jucutor achizi¡ionat de Valencia
în intersezon, dupu interna¡ionalul spaniol Javier Arizmendi (Deportivo La Coruna) i
fundaul spaniol Alexis Ruano
(Getafe).

Presta]iile echipei antrenate de Hagi nu se ridic` la preten]iile celor care iubesc Steaua
Steaua a pierdut [i al doilea meci amical sub comanda lui
Hagi, vicecampioana Rom#niei ced#nd, ieri, cu 2-3 (0-2),
\n fa]a austriecilor de la SV Ried. Lotul „ro[-alba[trilor”
va fi completat cu polonezul Golanski, care a fost
transferat de la Korona Kielce.
AMICAL - Meciul cu vicecampioana Austriei, SV Ried, a
ar`tat neajunsurile defensive
ale Stelei, care a primit destul
de u[or golurile. Hagi a \nceput
cu formula: Cernea – P. Marin,
Ov. Petre, Baciu, Emeghara – B`doi, Lovin, Bo[tin`,
Dic` - Neaga, V. Iacob. De[i
Steaua a presat, austriecii au
deschis scorul \n minutul 30,
mingea trimis` dintr-un unghi

\nchis de Djokic fiind deviat`
\n propria poart` de Cernea.
Ex-g`l`]eanul mai prime[te un
gol (‘43), dup` o ie[ire gre[it`
la ofsaid a defensivei sale.
Dup` 60 de minute, Hagi
schimb` ca la hochei, pe teren
intr#nd Cristocea, Ne[u, R`doi,
Gigel Coman, Guri]` [i Croitoru. |n minutul 69, Guri]` reduce
din handicap, iar, dou` minute
mai t#rziu, Croitoru \nscrie cu

capul din pasa lui Ochiro[ii
(Tribunalul de arbitraj sportiv
de la Lausanne a decis, ieri, c`
este definitiv juc`torul Stelei).
Din p`cate, egalitatea rezist`
pe tabel` doar 30 de secunde,
Erbek marc#nd pentru Ried.
P#n` la final, Steaua a dominat partida, a avut o bar` prin
Bicfalvi, dar, dac` ofensiva a
ar`tat c` poate, defensiva sufer` \n lipsa titularilor de drept
(Goian [i Ghionea). Pentru a suplini absen]ele acestora, Steaua
s-a \n]eles, ieri, cu Korona Kielce pentru aducerea funda[ului
Pawel Golanski.
Ciprian Voiculescu ||||

„C#inii ro[ii” au plecat \n Austria
CANTONAMENT - Lotul echipei
Dinamo a plecat, ieri, spre Austria, unde va sta în cantonament
în localitatea Flachau pân la 21
iulie. Echipa antrenat de Mircea Rednic are programate ¹ase
partide amicale pentru aceast
perioad.
La plecare, Rednic a declarat c`, \n func]ie de ceea ce se
va \nt#mpla \n cantonament,
este posibil s` mai apar` c#teva
achizi]ii: „Acum consider c lotul
este final. Dup turneul din Austria voi trage linie ¹i voi spune
conducerii dac mai am nevoie
de vreun juctor sau nu”.
|n ceea ce-l prive[te pe angolezul Ze Kalanga, Rednic a fost
\ng`duitor: „La Ze Kalanga nu
putem renun¼a, pentru c este
juctorul nostru. Am în¼eles

Foto: ProSport

Meci antiviolen]`,
\ncheiat cu o b`taie

Foto: ProSport

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

Campioana a zburat ieri spre Austria
c astzi (n.r. ieri) va veni la
Bucure[ti, pentru ca apoi s-¹i ia
viz de Austria ¹i, în dou sau trei
zile, s se alture lotului, la Flachau”. |n cantonamentul austriac, Dinamo va \nt#lni urm`torii

adversari: Burghausen (8 iulie),
Eintracht Frankfurt (10 iulie),
Motherwell (12 iulie), Sparta
Praga (15 iulie), Budejovice (18
iulie) [i una dintre echipele MSV
Duisburg [i Be[ikta[ (20 iulie). ||||
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Buga a r`mas acas`!

E aproape real:
Cristi Chivu la Real

RAPID - Lotul giule[tenilor a decolat, ieri, spre Elve]ia, unde va
preg`ti noul sezon \n sta]iunea
Crans Montana. Din delega]ia
rapidist` n-a f`cut parte Mugurel
Buga, dar nu din cauza vreunei
ne\n]elegeri cu cei din conducere, ci din cauza pa[aportului, pe
care l-a uitat la Bra[ov.
Chiar dac` D`nu] Coman are
o ofert` clar` din str`in`tate, el
a f`cut deplasarea cu echipa, deoarece George Copos nici nu ia \n
considerare o desp`r]ire de acesta. „Este o ofert concret, a venit

Chivu este la doar c#teva
ore distan]` de a \mbr`ca
tricoul madrilenilor,
singurul lucru de reglat
fiind salariul. Chivu cere
cinci milioane de euro
(net), \n condi]iile \n care
Barcelona [i Inter par s`
nu mai fie interesate de el.

Mugurel [i-a r`t`cit pa[aportul [i va ajunge \n Elve]ia cu \nt#rziere

{ansa a treia

Ciprian Voiculescu ||||

Chivu este un lider
înnvscut. A fost la
Ajax, la Roma, cu România
i cred cv va fi i la Real
Madrid. Chivu nu va avea
niciun fel de probleme în
fotbalul spaniol. El este
pregvtit sv facv pasul
în Spania
Hagi
PUBLICITATE

¹i pe adresa clubului. Am vorbit
chiar acum cu cei din conducere
¹i cu domnul Copos ¹i, pân vineri, voi face pregtire cu echipa,
dup care voi decide ce voi face”,
a declarat portarul rapidist la
plecare.
|n stagiul de preg`tire elve]ian,
ce se va \ntinde p#n` pe 17 iulie,
Rapid are programate cinci partide de verificare, adversarele
fiind: FC Sion (7 iulie), Lausanne (9 iulie), Bastia (11 iulie),
Sochaux (14 iulie) ¹i Fribourg
(16 iulie).
C.V. ||||

Foto: Mediafax

IMINENT - Chivu este pe cale
s` devin` al doilea rom#n care
\mbrac` tricoul galacticilor,
dup` Hagi. Barcelona a aflat
de acordul dintre madrileni
[i Roma, astfel c` a b`tut la
poarta Zaragozei, pentru a-l
lua pe Gabriel Milito. Inter a
l`sat balt` tratativele, astfel c`
Real a[teapt` doar semn`tura
lui Cristi pe contractul de cinci
ani preg`tit pentru el.
Chivu ar putea, \ns`, s`
mai am#ne „autograful”, din
cauza preten]iilor salariale,
cifrate la cinci milioane de
euro pe sezon, sum` pe care
spaniolii \ncearc` s` o reduc`.
|n cazul \n care totul se rezolv`, Real achit` Romei 18
milioane de euro [i se oblig`
s organizeze unul sau dou
meciuri amicale \n compania
Romei, mare parte din încasri urmând s revin gruprii
italiene.
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Cotidianul spaniol „AS” anun]a de ieri transferul

Internazionale renun]` definitiv
FINAL Clubul patronat de Massimo Moratti a \n[tiin]at, ieri,
Roma, c` renun]` la orice tratative pentru Chivu. Pe site-ul oficial
al lui Inter a ap`rut urm`toarea informa]ie: „Diminea]` a fost
trimis un fax c`tre AS Roma, \n aten]ia administratorului delegat,
Rosella Sensi, \n care \i comunic`m c`, pentru a ne reafirma
respectul fa]` de juc`tor, Internazionale nu mai are inten]ia de a
continua tratativele pentru Cristian Chivu.

HANDBAL Na£ionala de handbal
feminin a României este cotatv
cu a treia ansv la câ tigarea
medaliilor de aur la Campionatul
Mondial din Fran£a (2-16 decembrie), de agen]ia Betandwin,
dupv de£invtoarea trofeului,
Rusia, i campioana europeanv en-titre, Norvegia. Conform
sursei men£ionate, na£ionala
antrenat` de Gheorghe Tadici
este cotatv cu prima ansv la
câ tigarea grupei preliminare
D, cu o cotv de 1,20. Referitor la
cotele pentru cucerirea titlului,
prima favorit` este Rusia (2,4/1),
apoi Norvegia (2,5/1), iar [ansa a
||||
treia o are Rom#nia (7/1).

|nc` dou`
calificate
COPA AMERICA Reprezentativele Venezuelei i Perului
s-au calificat, ieri, în sferturile
de finalv la Copa America, în
urma rezultatelor înregistrate
în etapa a III-a a grupei A,
informeazv AFP. Peru a terminat la egalitate, scor 2-2, cu
Bolivia. Pentru Peru au marcat
Pizarro (‘34, ‘85), în timp ce
golurile Boliviei au fost înscrise
de J. Moreno (‘24) i J. Campos
(‘45). În celvlalt meci al grupei,
Venezuela i Uruguay au terminat la egalitate, scor 0-0. ||||
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Biletele la Stufstock, între 20 i 50 de lei

Akcent, un nou videoclip
Trupa AKCENT a filmat s`pt`m#na trecut` videoclipul „Let's Talk
About It", \n regia lui Drago[ Buliga. Povestea se deruleaz` pe plaj`,
\ntr-un hotel de la mare, la Cazinoul din Constan]a [i pe c#teva
str`zi \ntortocheate din Neptun. Atmosfera este una specific` anilor
'70. Adi, Marius, Mihai [i Sorin au lansat de cur#nd al doilea single
de pe albumul King Of Disco, piesa „Let's Talk About It".

PE SCURT |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feti¡a Annei Nicole Smith, printre
cele mai influente vedete
Dannielynn Hope, feti¡a starletei decedate ANNE NICOLE SMITH,
a fost, anul acesta, surpriza clasamentului celor mai influente
vedete, realizat de revista „OK”. Datoritu averii imense pe care o va
moteni, micu¡a figureazu în clasament aluturi de vedete precum
Beyonce, Jennifer Lopez, Katie Holmes, Brad Pitt i Angelina Jolie.


Filmul despre Adolf Hitler
al lui Tom Cruise primete o nouu lovituru
TOM CRUISE i producutorii filmului despre
colonelul care a încercat su-l asasineze pe Adolf
Hitler nu au primit permisiunea de a filma la
un mausoleu din Berlin, unde ofi¡erul german a
fost executat în timpul celui de Al Doilea Ruzboi
Mondial, informeazu bbc.co.uk. Filmul a provocat
deja controverse, familia ofi¡erului fiind împotriva realiz`rii peliculei.


Rolling Stones lanseazu un pachet DVD
Membrii trupei de rock ROLLING STONES au anun¡at cu vor lansa,
pe 30 iulie, pe pia¡a interna¡ionalu un pachet de patru DVD-uri cu
imagini înregistrate în timpul turneului mondial „A Bigger Bang",
informeazu reuters.com. „The Biggest Bang", pachet care con¡ine
apte ore de înregistruri video din timpul turneului, va fi lansat
prin Universal Music Group. Pentru acest pachet s-au utilizat imagini din timpul unor spectacole incendiare, precum cele din Rio de
Janeiro, Shanghai, Austin (Texas) i Saitama (Japonia).

Trupa The Dandy Wharhols se num`r` printre capetele de afi[ ale festivalului
EVENIMENT - Biletele pentru
cea de a V-a edi¼ie a festivalului
Stufstock, care va avea loc în perioada 16-19 august, la Vama Veche, vor avea pre¼urile de 20, 25,
30 ¹i 50 de lei, în func¼ie de ziua
aleas.
|n cele patru zile de festival,
vor concerta un total de 40 de
trupe, printre care The Dandy
Wharhols, Bloodhound Gang,
Phoenix, Timpuri Noi ¹i Zdob ¹i
Zdub, show-urile urmând s aib
loc tot în Marina Park de la ie¹irea din Vama Veche, pe dou scene, la fel ca în edi¼ia precedent.

„Din punct de vedere tehnic vom
folosi aceea¹i organizare de anul
trecut”, a declarat Rudolf Valentino, productor al evenimentului.
De asemenea, datorit succesului
concertului de la rsrit care a în-

Patru zile de muzic`
PROGRAM Prima zi de Stufstock, joi, 16 august, va fi una de muzicv
„hard & heavy", biletul pentru aceasta urmând sv coste 25 de lei.
Vineri i sâmbvtv, festivalul va avea concerte de rock alternativ,
biletul urmând sv coste 30, respectiv 50 de lei. Ultima searv, cea de
duminicv, va fi dedicatv jazzului, biletul pentru aceasta fiind 20 de
lei. Vor exista însv i abonamente pentru toate cele patru seri de
festival - la pre£ul de 80 de lei.

Adelina Elisei face
furori la Callatis
Festivalul Callatis, care va avea loc \n perioada 9-15 iulie,
va fi prezentat de Adelina Elisei [i Dan Negru. Noua
edi]ie anun]` o serie de premiere interesante.


|ncepe Mamaia Copiilor
|n acest weekend va \ncepe cea de a [aptea edi]ie
a Festivalului Na¡ional de Crea¡ie i Interpretare
MAMAIA COPIILOR. Concursurile din 6 i 7 iulie vor
putea fi urmurite la TVR 2, în timp ce spectacolul
de galu, din 8 iulie, va fi transmis de TVR 1 i TVRi.
De-a lungul celor trei seri de spectacol, gazde vor
fi Alina Sorescu (foto) i doi mici artiti: Alexandra
Ruge i Andi Jugunaru.


Pete Doherty a sc`pat de închisoare
Cânture¡ul britanic de rock PETE DOHERTY, acuzat de de¡inere de
droguri, a scupat de închisoare, informeazu AFP. Judecutorul i-a
dat un ultimatum logodnicului lui Kate Moss: dacu urmeazu un
tratament de dezintoxicare, la urmutoarea audiere la tribunal,
prevuzutu în august, acesta va fi trimis la închisoare. În prim`vara
acestui an, solistul a fost arestat în centrul Londrei, dupu ce poli¡ia
l-a gusit cu droguri asupra sa.

SHOW - Anul acesta, fiecare sear` a festivalului se desf`[oar` sub o anumit` tem`.
Luni, 9 iulie, sub titlul de „EuroCallatis”, are loc deschiderea
evenimentului, dar [i startul
concursului „Miss Diaspora”.
Mar]i, sub titlul „Iubirile
verii”, va avea loc o trecere
\n revist` a c#ntecelor care \[i
vor disputa anul acesta titlul
„Hitul verii”. |n urm`toarea
sear`, amatorii de folclor \i vor
putea vedea [i asculta pe cei
mai cunoscu]i reprezentan]i ai
acestui gen muzical.
Seara „Radio Romania Callatis” are loc joi, c#nd vor urca
pe scen` Loredana & Band,
Elena & band, Simplu, Pro Consul [i al]ii. Vineri este „Fabrica
de stele”, sear` \n cadrul c`reia
Marius Moga prezint` trupe
[i c#nt`re]i cu mare priz` la
marele public. „Cocktailul Callatis” are loc s#mb`t`, care se
\ncheie cu un recital Direc]ia
5, urm#nd ca duminic` s`-i
vedem pe cei de la Rednex \n
dialog cu Ro-Mania.
L.D. ||||

Idil` cu Chivu


Marile piese de teatru revin la TVR 1
Odatu cu debutul grilei de varu a TVR 1, teatrul
revine pe principalul canal al Televiziunii Rom#ne.
Primul spectacol de teatru din acest proiect este
chiar o premieru de televiziune, programatu pe
TVR 1 ast` sear` de la ora 20.30. Este vorba de
comedia „Nepotu’”, de Adrian Lustig, regizatu de
Hora¡iu Muluele, av#ndu-i \n distribu¡ie pe Tamara Buciuceanu Botez (foto) i Ierban Pavlu. Fiecare
dintre piesele de teatru difuzate suptum#nal de
TVR 1 va beneficia de o scurtu prezentare.

cheiat Stufstock 2006, organizatorii au propus câte un asemenea
spectacol în fiecare diminea¼,
acesta urmând s se desf¹oare
pe malul mrii, cu acces gratuit
L.D. ||||
pentru public.

Adelina prezint` pentru prima dat` un astfel de eveniment

RELA}IE Prezentatoarea
[tirilor sportive ale Antenei 3 Adelina Elisei tr`ie[te
o poveste de dragoste cu
fotbalistul Cristian Chivu, a
scris ieri „ProSport”. Cei doi
nu se sfiesc s` se afi[eze \n
ipostaze tandre, ori de c#te
ori au ocazia. De cur#nd,
Adelina [i Cristi au fost v`zu]i la un concert al trupei
Holograf.
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Christina Aguilera
este însurcinatu
FAMILIE - Cântrea¼a american
Christina
Aguilera
va
deveni mmic, informeaz
eon line.
com. Solista
a
rmas însrcinat
cu
Jordan
Bratman, so¼ul su, cunoscut productor
muzical. Cuplul
se afl la primul
copil. Cu aceast
ocazie, Christina a
cumprat spa¼ioasa locuin¼ a so¼ilor
Osbourne, din Beverly
Hills. Aguilera, în vârst
de 26 de ani, ¹i Bratman
sunt împreun de patru
ani. Cei doi ¹i-au oficializat rela¼ia în noiembrie
2005. De când s-a cstorit cu Jordan, solista ¹i-a exprimat, în
nenumrate rânduri,
dorin¼a de a avea o
familie numeroas. La
un moment dat, vedeta
a luat în calcul posibilitatea de a se retrage
din muzic pentru a se
dedica, în întregime,
familiei.
În prezent, interpreta sus¼ine o
serie de concerte
în Asia, în cadrul turneului su de
promovare
a albumului
„Back
to
||||
Basics”.

www.compact.info.ro
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Harry Potter - premieru
furtunoasu la Londra!
Sute de fani ai celebrului
personaj Harry Potter s-au
adunat, mar£i, la Londra,
în Leicester Square, pentru
a participa la premiera
filmului „Harry Potter
i Ordinul Phoenix",
informeazv thisislondon.
co.uk.
MAGIE - Premiera londonez a
celui de al cincilea film din seria
Potter, „Harry Potter ¹i Ordinul
Phoenix”, s-a desf¹urat, mar¼i
sear`, la Londra, pe o vreme
ploioas. Natura, dezln¼uit cu
tunete ¹i fulgere, s-a potrivit cum
nu se putea mai bine cu atmosfera de magie a filmului.
Fanii Harry Potter, în majoritate adolescente, au \nt#mpinat
cu ¼ipete ¹i urlete apari¼ia pe covorul ro¹u a vedetelor din film:
Daniel Radcliffe, Emma Watson,
Katie Leung ¹i Rupert Grint. La
eveniment a participat ¹i J. K.
Rowling, autoarea seriei de romane „Harry Potter”.
Cum era de a¹teptat, Daniel
Radcliffe, interpretul lui Harry
Potter, s-a aflat permanent în
centrul aten¼iei.
Actorul, care în curând va
împlini 18 ani, a recunoscut c
nu are, înc, o prieten. Katie Leung, actri¼a care o întruchipeaz
pe Cho Chang, a glumit despre
celebra scen din film a srutului
cu Harry Potter, afirmând c „nu
a fost nici pe departe” dorin¼a ei
cea mai fierbinte, visul ei fiind o
întâlnire cu actorul Joaquin Phoenix.
În urma vizionrii filmului,
prerile criticilor au fost împr¼ite. În timp ce unii au descris
pelicula ca fiind „mai sumbr”

RBD, 23 nominaliz`ri la
Premiile Juventud 2007
POPULARITATE
- Membrii
forma]iei RBD [i protagoni[tii
serialului „RBD, familia”, difuzat, \n fiecare duminic`, la
Acas` TV, de la orele 20.30, au
ob]inut 23 de nominaliz`ri la
edi]ia de anul acesta a Premiilor Juventud, edi]ie care va
avea loc pe data de 19 iulie la
Miami.
Printre cele mai importante
categorii la care grupul a fost
nominalizat se num`r` „Vocea
momentului”, „Cel mai bun
album” („Celestial”), „Cel mai

bun concert din SUA”, „Cea
mai bun` balad`” („Algún
día”), „Cel mai bun artist pop”,
„Cea mai fredonat` melodie”
(„Celestial” [i „Ser o parecer”),
„Cel mai bun videoclip” („Celestial” [i „Ser o parecer”) [i
„Arti[tii cei mai urm`ri]i de
paparazzi”.
Pe lâng` cei de la RBD, la
aceast` edi]ie a Premiilor Juventud sunt nominaliza]i Shakira, David Bisbal, Ricky Martin, Thalía, Paulina Rubio [i
||||
Jennifer Lopez.

PUBLICITATE

te trimite la Deep Dish!
Un nou concurs pe site-ul www.compact.info.ro
|nscrie-te pentru a c#[tiga una dintre cele
3 invita]ii duble la concertul Deep Dish
din 7 iulie de la Arenele Romane!

Daniel Radcli®e, Emma Watson

i Rupert Grint au „fermecat”
publicul londonez prin simpla lor prezen]`

decât cele precedente, al¼ii au
considerat c scenariul este prea
complicat ¹i c nu are suficient
magie. De aceast dat, filmul
s-a axat pe strile psihologice

ale personajelor. „Harry Potter
¹i Ordinul Phoenix” va avea
premiera în cinematografele din
România pe 20 iulie.
Iulia Roman ||||

Bob Sinclar, disc de platin`
\n Rom#nia
TROFEU Dup` ce a concertat luna trecut` la
Bucure[ti, Bob Sinclar (foto) nu a plecat din
Rom#nia cu m#na goal`. DJ-ul a fost premiat de casa de discuri Roton cu Discul de
Platin` pentru v#nz`rile albumului „Western Dream", care con]ine hiturile „Love
Generation", „World Hold On" [i „Rock
This Party". Pentru urm`torul album, care
va fi lansat \n 2008, Bob Sinclar dore[te s`
lucreze cu voci feminine celebre, una dintre
favoritele lui fiind Sinead O’Connor. Chiar
dac` [i-a f`cut planurile pentru albumul
urm`tor, Bob Sinclar nu a \ncheiat, \nc`, socotelile cu ultimul material muzical al s`u, „Soundz Of Freedom". El urmeaz` s` lanseze \nc`
dou` single-uri - „Give A Lill' Love" feat Gary'Nesta'Pine [i „Toge||||
ther" feat. Steve Edwards.
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CONCERT &
PARTY

Oriental Party

PARTY

R&B cu CRBL

Crazy Night

Nemo
Str. Tudor Arghezi nr. 16
Telefon: 315.23.00

Salsa 3
Str. Mihai Eminescu nr. 89
Telefon: 0723.531.841
www.clubsalsa.ro

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

Twice
Str. Sfânta Vineri nr. 4
Telefon: 313.55.92
www.twice.ro

Big Mamou
Splaiul Independen¼ei nr. 2B
Telefon: 0724.671.108
www.bigmamou.ro

Electro Sax Live
Terminus
Str. George Enescu nr. 5
Telefon: 318.16.67
www.terminus.ro

Club A
Str. Blnari nr. 14
Telefon: 313.55.92
22.00

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

FILME

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

Open Microphone
Big Mamou
Splaiul Independen¼ei nr. 2B
Telefon: 0724.671.108
www.bigmamou.ro

19.00

ACUM SUNT 13
SUA, aventuri, 2006
Regia: Steven Soderbergh
Cu: Brad Pitt, George Clooney,
Al Pacino
Hollywood Multiplex

Cinema Eforie

Cityplex

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

13.15, 17.45,
20.15, 22.30
14.30, 16.45, 19.00, 21.00

15.30, 18.30
15.30, 18.30

13.45, 16.30,
19.15, 22.00
Movieplex
14.30, 17.00, 19.30, 22.00
Cinema Corso
12.00, 14.30,
17.00, 19.30

15.30
16.00, 22.15

15.00

CEI PATRU FANTASTICI:
ASCENSIUNEA LUI SILVER
SURFER
SUA, S.F., 2007
Regia: Tim Story
Cu: Jessica Alba, Ioan Gru¬udd,
Chris Evans
Hollywood Multiplex
Movieplex

PUBLICITATE

14.45, 17.15,
20.00, 22.45
Movieplex 14.00, 16.45, 19.15, 22.00
Cinema Studio
10.00, 12.30, 15.00,
17.30, 20.00

SUA, dram`, 1941
Regia: Wesley Ruggles
Cu: Barbara Stanwyck,
Henry Fonda
Cinema Eforie

19.30

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

CARNEA DIABOLIC~
SUA, dram`, 1943
Regia: Julien Duvivier
Cu: Edward G. Robinson,
Charles Boyer
Cinema Eforie

DOMNUL BROOKS

E{TI NUMAI A MEA

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

17.00

Premier`
Hollywood Multiplex

CAPCANA VIITORULUI

Warm Up For The Weekend
Club Hook
Str. Mântuleasa nr. 27
Telefon: 0722.355.377

Premier`
Hollywood Multiplex

Hollywood Multiplex
Movieplex

Women in Space

Erasmus Party!

SUA, dram`, 1952
Regia: Fritz Lang
Cu: Barbara Stanwyck,
Marilyn Monroe

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

Smart Mask Party

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

CIOCNIRI |N NOAPTE

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

CALIFORNIA DREAMIN’
(NESF^R{IT)

Sear` ruseasc`

Dream Dance

Suburbia
Str. Telari nr. 19
Telefon: 0723.314.164

ARTA VISELOR

Cesky
Str. Dianei nr. 11
Telefon: 314.14.79
www.cesky.ro

Joi, 5 iulie 2007

13.15, 17.15,
19.30, 21.30
13.45, 18.15, 20.15, 22.15

Hollywood Multiplex
Movieplex
Cityplex

12.45
17.45
13.45, 15.45

GREU DE UCIS 4
SUA, ac]iune, 2007
Regia: Len Wiseman
Cu: Bruce Willis, Timothy Olyphant,
Je¬rey Wright
Premier`
Hollywood Multiplex

14.00, 16.45,
19.45, 22.45
Movieplex
14.15, 16.45, 19.15, 21.45
Cinema Patria
11.00, 13.15, 15.30,
17.45, 20.00
CinemaPro
15.15, 18.15

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

21.45

Cinema Scala 12.00, 14.30, 17.00, 19.30

SUA, r`zboi, 2006
Regia: Paul Verhoeven
Cu: Carice van Houten,
Sebastian Koch

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

MARILENA DE LA P7

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

13.30, 15.30,
17.30, 19.30
13.45, 18.00, 20.00
14.00, 16.30, 19.00

Rom#nia, dram`, 2006
Regia: Cristian Nemescu
Cu: M`d`lina Ghi]escu,
Gabriel Huian
Cityplex

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

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

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

17.45, 20.00, 22.15

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

13.00, 15.00,
17.00, 19.00

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

15.15

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

REDAC}IE
{ef DTP: Ionu] Zgondoiu
Layout: Natalia Mihaela Arghirescu,
Laura Lavrinte, Emilia Larisa Lapa
Editor foto: Cristian Simion,
Ruxandra Ol`ra[u
Editare texte: Adrian Pisic`
Web editor: Laura Nica
Rela]ii cu publicul: Magdalena Câmpeanu
Contact
redactie@compact.info.ro
prenume.nume@compact.info.ro

SHREK AL TREILEA
(SUBTITRAT)

Movieplex

Hollywood Multiplex
17.30, 22.45
Movieplex
14.00, 19.15, 21.30

18.30

16.30

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

13.00
16.15

TRANSFORMERS – R~ZBOIUL
LOR |N LUMEA NOASTR~
SUA, S.F., 2007
Regia: Michael Bay
Cu: Michael Clarke Duncan,
Jon Voight
Avanpremier`
Hollywood Multiplex
Movieplex
ProCinema

„Lec]ia de rom#n`. Ce a g`sit
englezul la Bucure[ti”
De: Claudia C\rlig

VACAN}A LUI MR. BEAN

CAFENEAUA EROTIC~
„De ce literatura erotic`?”
Invitat: Lucian Pricop
Moderator: Octavian Soviany
Twice
Str. Sfânta Vineri nr. 4
Telefon: 313.55.92
www.twice.ro

VIA}A E FRUMOAS~
Italia, comedie, 1997
Regia: Roberto Benigni
Cu: Roberto Benigni,
Giorgio Cantarini

EXPOZI}IE

Muzeul Na]ional Cotroceni
Program:
Ma-D: 10.00-16.00
Bd. Geniului nr. 1
Telefon: 317.31.06
Ultima zi - 18 iulie

FESTIVALUL DE FILM
„FEST’ASIA”
L`tr`turi de dup`-amiaz`
China, dram`, 2006
Regia: Zhang Yaodong
Cu: Han Dong, Chu Chen, Gou Zi
Cinema Union

12.00

H`r]uirea
Japonia, dram`, 2005
Regia: Kobayashi Masahiro
Cu: Urabe Fusako, Tanaka Ryuzo
14.00

Takeshis’
Japonia, comedie, 2005
Regia: Kitano Takeshi
Cu: Kitano Takeshi, Kyono
16.00

VERNISAJE
Expozi]ie de pictur` [i grafic`
De: Leti]ia Gaba
Galeria Artis
Bd. Nicolae B`lcescu nr. 2
Telefon: 313.50.10

18.00

Expozi]e de pictur`
De: Elena Seserman
21.45

Galeria Simeza
Bd. Magheru nr. 20
Telefon: 317.28.25

PUBLISHING

COTIDIAN GRATUIT

Director Executiv: Marco Stettler
Marketing Manager: Maja Stojanovic
Brand Manager: Carmen T`r`cil`
Coordonator Distribu]ie: Alina Anastasoaie
Publicitate - Tel: 021/201.27.27

Editat de S.C. Ringier România SRL.
Director general: Alexander Theobald
Bd. Dimitrie Pompeiu 6, 020337 Bucure[ti 2
Tipografia: Ringier Print
Director: Victor }erineanu
Tiraj: 160.000 exemplare pe zi
ISSN: 1842 - 113X
Publica]ie
auditat` de

Director de V#nz`ri: Andrei Bucur
Key Account Manager: Sorin Raia
Key Account Manager: Adrian Filip
Reprezentant V#nz`ri: Mariana Z`rnescu
Reprezentant V#nz`ri: Andrei Gr`dinaru
Tra¬ic Manager: Mirela Rusu

19.00

Expozi]ie de pictur` [i obiecte din
plexiglas
„Mesajele culorii. Perpetuum”
De: Mihaela Munteanu R\mnic

Cinema Union

12.45
13.15, 16.00

Cinema E-Uranus

Editura Humanitas
Pre]: 21 lei

Cinema Union
21.45
21.30
21.30

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

Editura Rao
Pre]: 58,99 lei

„Un gest de iubire”
De: Meek James

Movieplex
Cinema Festival

15.00, 16.00, 17.00, 20.30

APARI}II NOI DE CARTE
„Ilumina]ii”
De: Pierre-Andre Taguie¬

Editura Compania
Pre]: 15 lei

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

SHREK AL TREILEA

Premier`
Hollywood Multiplex 16.00, 19.00, 22.15
Movieplex
13.30, 19.00, 21.45

voluntari, vorbe[te acum
cu îndrept`]ire [i despre
noi, care am devenit tot
ai lui”, scrie despre acest
volum Adina Kenere[.

EVENIMENTE

PIRA}II DIN CARAIBE:
LA CAP~TUL LUMII

Hollywood Multiplex 13.00, 15.15, 20.45
Movieplex
13.15, 15.30, 19.45, 22.15

LISTA NEAGR~

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

Claudia C\rlig a lucrat
cinci ani ca profesoar`
de limba rom#n` pentru
str`ini. Ca urmare a acestei experien]e, s-a n`scut
cartea „Lec]ia de rom#n`.
Ce a g`sit englezul la
Bucure[ti”, publicat`
recent de editura Compania. „Au fost recuperate în aceste pagini
chinuitoarele aventuri ale
voluntarilor britanici în
Bucure[tiul anilor ’90 [i
evolu]ia mai r#nduit` a
gesturilor umanitare din
preajma lui 2000. În acest
timp, Ian Tilling – fost
poli]ist [i fost diacon
– [i-a cl`dit o bun` parte
de destin în cartierele
mi[c`toare ale capitalei. Nu f`r` pierderi, nu
f`r` ilumin`ri. Vorbind
despre el însu[i [i despre

PREMONI}IA

ILUZIONISTUL
SUA, dram`, 2006
Regia: Neil Burger
Cu: Edward Norton, Jessica Biel

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

Britanici, \n Bucure[ti

18.30

PROGRAM TV & DIVERTISMENT

Joi, 5 iulie 2007

TVR 1

17.00

Isabel, \n c`utarea
iubirii

PRO TV

ANTENA 1

KANAL D

22.30

0.00

22.15

7.30 TeleMatinal
10.00 Ne vedem la... TVR! (r)
11.00 Poporu' zice!
11.30 Deliciile bucuturiei
12.00 Replay (r)
12.50 Integrame dupu integrare
13.00 Hannah Montana (s, SUA)
13.30 Desene animate: Club Disney
14.00 Jurnalul TVR
15.30 Akzente
17.00 Isabel, în cvutarea iubirii (s,
Venezuela)
17.50 Patrula de mediu
18.00 Justi¡ie militaru (s,
Germania/SUA)
18.45 Tragerile Joker i Loto 5 /40
19.00 Jurnalul TVR
20.20 Clipe de teatru, clipe de
via¡u.
20.35 Teatru: „Nepotu'”
22.10 Atunci i Acum
22.45 Jurnalul TVR
23.20 Fundutura (thriller, Anglia)

TVR 2

Academia de poli]ie

9.10 Omul care aduce cartea
9.15 Tânur i nelinitit (s, SUA) (r)
10.00 Cascadorul Hooper
(comedie, SUA) (r)
11.45 Zâmbi¡i, vu rog
12.15 Emmerdale - Afaceri de
familie (s, Anglia)
13.00 Itirile PRO TV
13.30 Meseriaii (r)
14.00 Su câtige cel mai bun
(comedie, SUA)
16.00 Tânur i nelinitit (s, SUA)
17.00 Itirile PRO TV
17.45 Vie¡i furate (dramu, SUA)
18.50 Itirile sportive
19.00 Itirile PRO TV
20.30 Mega Clever
22.30 Academia de poli£ie (s, SUA)
23.30 Itirile PRO TV
0.15 Culutorii în necunoscut (s,
SUA)
1.10 Omul care aduce cartea (r)
1.15 Itirile PRO TV (r)

6.00 În gura presei
7.00 Diminea¡a devreme
9.00 În gura presei (r)
10.00 Concurs interactiv
11.00 V.I.P. (s, Germania/SUA)
12.00 Vocea inimii (s, România)
13.00 Observator
13.45 Divertisment: Ziua Judecu¡ii
(r)
16.00 Observator
17.00 9595 - Te înva¡u ce su faci!
19.00 Observator
20.30 Test de fidelitate
21.45 Reality show: Bahmu¡eanu
i Prigoanu - Povestea
continuu
23.00 Observator
0.00 Încredere trvdatv (dramv,
SUA); Cu: Marlo Thomas,
Vondie Curtis-Hall, Brett
Cullen
2.00 Concurs interactiv
3.00 9595 - Te înva¡u ce su faci! (r)

HALLMARK

ACAS~

12.00 Poirot (s, Anglia) (r) 13.00
Spellbinder: O lume nouu (s)
13.30 ABC... de ce? 14.30 România
underground 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 Arta
supravie¡uirii 19.30 Campionatul de
comedie 20.00 Arena Leilor 21.00
Ora de tiri 22.10 Necunoscutul
(dramu, Italia) 23.50 Colec¡ionarul
de suflete (s, Canada) (r) 0.50
Oruelul nostru drag (s, SUA) (r)

|ncredere tr`dat`

10.15 Gitanas (s, SUA/Mexic) 12.30
Inocen¡u furatu (s, Mexic/SUA)
13.30 Prizoniera (s, Columbia/SUA/
Mexic) 14.30 Iubire ca în filme
(s, România) (r) 15.20 Re¡eta de
acasu 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)

4.00 Anastasia (romantic, SUA/
Austria) 6.00 Pe firul apei (dramu,
SUA) 8.00 Lumi diferite (s, SUA)
9.00 Familia Florei (s, SUA) 11.00
Fiicele lui McLeod (s, Australia)
12.00 Numai dragostea (thriller,
coproduc¡ie) 14.00 Amy (s, SUA)
15.00 Alegerea lui Gracie (dramu,
SUA) 17.00 Fiicele lui McLeod (s,
Australia) 18.00 Amy (s, SUA) 19.00
Un loc numit acasu (dramu, SUA)
21.00 Atingerea ruului (s, SUA)
23.00 O vârstu fragedu (dramu,
SUA) 1.00 Atingerea ruului (s, SUA)

BERBEC

21 MARTIE - 20 APRILIE

TAUR

21 APRILIE - 20 MAI

Divergen¡ele cu cei dragi presupun din partea dv.
foarte multu rubdare i explica¡ii repetate. Este de
preferat su nu ceda¡i la „rugumin¡ile” de a renun¡a la drepturile dv. financiare în favoarea rudelor!
S–WB–V N–W

GEMENI

21 MAI - 20 IUNIE

RAC

LEU

23 IULIE - 22 AUGUST

FECIOAR~

21 IUNIE - 22 IULIE

BALAN}~

SCORPION

HBO

14.40 Sora mea

20.00 To]i laolalt`

7.30 Dragoste i putere (s, SUA) (r)
8.00 Sport cu Florentina
8.25 Casa noastru (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 Sora mea (dramv, SUA)
16.25 Al aptelea cer (s, SUA)
17.25 Trusni¡i în NATO (s) (r)
18.00 Focus
19.30 Camera de râs
20.00 S.O.S., Salva¡i-mi casa!
21.00 O vreau pe mama înapoi!
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)
3.30 Trusni¡i în NATO (s) (r)

PRO CINEMA

4.20 Buiatu' lu' bunica (comedie,
SUA)
6.00 Puzea la minge! (comedie,
SUA/Germania)
7.30 Ui roii (dramu, SUA)
9.05 Prima mea nuntu (comedie,
Canada/Anglia)
10.35 Meciul vie¡ii (dramu, SUA)
12.15 Buiatul din balon (comedie,
SUA)
13.35 Fiul pierdut (dramu,
Germania/SUA)
15.05 Jurnal de bord (thriller, SUA)
16.45 Rou ca cerul (dramu, Italia)
18.25 Puzea la minge! (comedie,
SUA/Germania)
20.00 To£i laolaltv (comedie,
Anglia)
21.25 Furu control (thriller, SUA)
23.15 Studio 60 (s, SUA)
0.00 In vino veritas (comedie,
SUA)
2.05 11:11 (horror, Canada)

MTV

9.30 Droopy, maestrul detectiv (s,
SUA) (r) 10.00 Seaquest (s, SUA)
11.00 Walker, poli¡ist texan (s, SUA)
(r) 12.00 Teo (r) 13.15 Prujiturica
(s, SUA) 13.40 Droopy, maestrul
detectiv (s, SUA) 14.15 Cum a fost
cucerit Vestul (western, SUA) 18.00
Walker, poli¡ist texan (s, SUA)
19.00 Terapie intensivu (s, SUA)
20.00 Entertainment News 20.20
Ruleta destinului (s, SUA) 21.30 Doi
burba¡i i jumutate (s, SUA) 22.00
Patru nun¡i i o înmormântare
(comedie, Anglia)

6.00 MTV Wake Up 9.00 Sunrise
11.00 Boiling Points 11.30 MTV
Urban 12.30 Summer Hits 14.30
Virgin Diaries 15.00 Summer Hits
16.00 MTV News 16.30 Summer
Hits (r) 18.00 TRL România 19.00
Summer Hits 19.30 Best Of...
20.30 Euro Top 20 21.30 MTV News
22.00 Why Can't I Be You? 22.30
Pimp My Ride 23.00 Yo! 0.00 MTV
Urban 1.00 Making The Movie 1.30
After Hours

PUBLICITATE

T-S-D-MUSUROI-RISC-N-TIMP-LC-L-T-STIMUL-DIFORMCEGI-MITE-VIZON-CARAGHIOASA-NELINISTIT
Dezleg`rile Sudoku din edi]ia de ieri
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22 NOIEMBRIE - 21 DECEMBRIE

CAPRICORN

22 DECEMBRIE - 19 IANUARIE

Visele dv. secrete încep su se concretizeze, numai
cu nu vu place mai deloc ce sim¡i¡i. Sunte¡i prea independent pentru a suporta situa¡ia creatu. Starea
de sensibilitate vu afecteazu rela¡iile cu familia.
S–Q B–Q N–W

V~RS~TOR

20 IANUARIE - 18 FEBRUARIE

Visa¡i cu ochii deschii i vu închipui¡i scenarii
catastrofale, care, cu siguran¡u, nu vor avea loc
niciodatu. Seara, este posibilu o vizitu la amici.
Vu iubi¡i partenerul intim cu disperare.
S–W B–Q N–W

PE{TI

19 FEBRUARIE - 20 MARTIE

Instabilitatea emo¡ionalu vu afecteazu activitatea
profesionalu! Nimeni nu tie mai bine decât dv.
cum su-i dovedeascu devotamentul i su-i facu
pe cei dragi su se simtu bine.
S–W B–W N–W
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Rubric` realizat` de Tina Rizea

PROIECT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ORIZONTAL: 1) Atribuirea unui bun prin

Rezolvarea integramei din num`rul trecut
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23 OCTOMBRIE - 21 NOIEMBRIE

S~GET~TOR

Pentru a putea acoperi toate datoriile, sunte¡i
nevoit su lucra¡i peste program sau su cuuta¡i un
al doilea job. To¡i colegii atribuie norocului ce se
datoreazu inteligen¡ei cu care lucra¡i.
S–V B–W N–V

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

INZDRAVENI-ROBE-VIRUS-ODISEE-ORT-DURAT-DUCO-RIGOLE-AV-GO-ILICE-I-USA-AGITAT-RIMA-AZIL-E-ORB-IRISSPRANCEANA
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23 SEPTEMBRIE - 22 OCTOMBRIE

Sunte¡i solicitat su lucra¡i în mai multe locuri în acelai
timp. Alege¡i în func¡ie de sentimentele de simpatie
ori amici¡ie i apoi vu pare ruu. Lipsa de prevedere va
fi penalizatu. Nu mai accepta¡i nici o schimbare.
S–Q B–V N–Q

Rezolvarea rebusului din num`rul trecut
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23 AUGUST - 22 SEPTEMBRIE

Extinde¡i starea de empatie asupra tuturor celor cu
care intra¡i în contact. Încrederea nelimitatu în propriile for¡e i în intui¡ia dv. vu ajutu su anihila¡i orice
intruziune în planurile dv. de viitor.
S–W B–V N–W

Dori¡i su pune¡i în practicu modificuri în propria
casu, chiar dacu de abia a¡i terminat renovarea.
Ave¡i tendin¡a de a reveni de nenumurate ori
asupra unei activitu¡i finalizate.
S–W B–Q N–W
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9.00 Itirile Sport.ro 9.05 „Splendoare în Iarbu”: Turneul de tenis
de la Wimbledon 10.00 Itirile
Sport.ro 10.05 Fotbal. Copa
America: Brazilia - Ecuador 12.00
Itirile Sport.ro 12.05 Fotbal. Copa
America: Mexic - Chile (r) 14.00
„Splendoare în Iarbu”: Turneul
de tenis de la Wimbledon 18.00
Itirile Sport.ro 19.00 „Splendoare
în Iarbu”: Turneul de Tenis de la
Wimbledon 21.30 Itirile Sport.
ro 22.00 Special 23.00 Wrestling
Smack 0.00 Itirile Sport.ro

Îi ve¡i for¡a pe to¡i su vu aprobe planurile de viitor.
Schimburile din via¡a dv. sentimentalu, care se succed cu rapiditate, vu afecteazu reac¡iile i sunte¡i în
pericol su claca¡i când negocia¡i un contract.
S–W B–W N–W

Le da¡i celor apropia¡i o dovadu de în¡elepciune.
Nu ave¡i suficientu rubdare pentru a-i determina su ac¡ioneze cum a¡i dori. Nu gusi¡i pe nimeni
suficient de curajos su vu sus¡inu financiar.
S–V B–V N–V
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SPORT.RO

Partenerul de cuplu nu acceptu su întârzia¡i i vu du
nenumurate telefoane. Sunte¡i foarte solicitat ca
mediator ori ca specialist consultant, însu ve¡i refuza cu multu diploma¡ie.
S–V B–V N–V

Va fi necesar su apela¡i la ajutorul unor rude pentru a face rost de banii necesari pentru investi¡iile dorite cu ardoare. Dei vi se fac reprouri de
cutre colegi, acestea nu sunt deloc întemeiate.
S–V B–W N–V
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7.30 Ana i cei 7 (s, Spania) (r)
9.00 Cenuureasa (s) (r)
10.15 Comarul mercenarilor
(comedie, India)
12.15 Gaca (r)
13.30 Noru pentru mama
15.30 Comando România
16.00 Falcon Beach (s) (r)
17.00 Ana i cei 7 (s, Spania)
18.30 D-Itiri
19.15 Noru pentru mama
20.15 Micul inventator (comedie,
SUA); Cu: Scott „Carrot
Top” Thompson, Courtney
Thorne-Smith
22.15 Halloween dupv 20 de ani
(thriller, SUA); Cu: Jamie Lee
Curtis, Josh Hartnett
0.15 Playboy (s)
1.00 Comedy Inc. (s, Canada)
1.30 Comarul mercenarilor
(comedie, India) (r)

PRIMA
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HOROSCOP
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Halloween dup`
20 de ani

www.compact.info.ro
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SURS~ PROGRAME TV:
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licita£ie. 2) Flacon de sticlv – Omorât. 3)
Ilegal – Orient. 4) Ba – Mozaice. 5) Vale
mocirloasv. 6) Înrudit cu bradul – Fructul
fagului – Doi roman. 7) Dafin – Grvmadv
de obiecte a ezate unele peste altele. 8)
A moderniza – Daci. 9) A se face nevvzut.
10) Crustaceu marin – Co ul pieptului.

VERTICAL: 1) Arbust de pvdure – Cioc. 2)
Legat de potop. 3) Dupv miercuri – A fi
potopit de apv. 4) Boalv de stomac – Cal
cu pvrul ro u. 5) Dat pe degeaba, în
expresie – În vise! 6) Existat – Capete de
pre ! 7) Cupru (simb.) – Grup de ma ini
care lucreazv împreunv. 8) Cei de acolo
– Ifose. 9) Pericol – Între. 10) Specialist al
frumosului.

www.compact.info.ro

