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Capitala, între trafic
infernal i poluare
Arhitectul ef al capitalei, Adrian Bold, radiografiazv realist
Bucure tiul: o urbe fvrv spa£ii verzi, cu peste un milion de
ma ini la cei douv milioane de locuitori, cu un aer poluat,
un ora în care voin£a politicv nu este suficient de puternicv
pentru a ne fi mai bine.

PE SCURT |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXPOZI}IE |n Galeria de Art` European`, redeschis` publicului de
cur#nd, va avea loc, vineri, de la
ora 17.00, un rendez-vous cultural
ce va aduce \n prim-plan spectacolul
Vene]iei de odinioar`. Cei care vor
c`lca pragul expozi]iei vor admira
tablouri expuse dup` o \ndelungat`
absen]`, precum cele pictate de Tintoretto [i Licinio sau cel provenit din
atelierul lui Bellini. Participarea se
face pe baza program`rii la num`rul
de telefon 314.81.19.

F`r` curent electric
UTILITAR Electrica Muntenia Sud
anun¡u întreruperea furnizurii
energiei electrice în mai multe zone
din Bucureti, ca urmare a unor
lucruri de revizii i repara¡ii tehnice
planificate. Ast`zi, \ntre orele 9.00 [i
14.00, curentul electric va fi oprit în
perimetrul str`zilor: Saidac Gheorghe, Mehadiei [i Nucoara, iar \ntre
orele 12.00 [i 13.00 în perimetrul
struzilor Grigore Vasiliu-Birlic, Dimitrie Marinescu, Victor Manu, Ru[chi]a
i punctul termic de la intersec¡ia
dintre os. Vatra Luminoasu i str.
Grigore Vasiliu-Birlic.

Se opre[te apa
LUCR~RI Pentru efectuarea unor
lucruri de modernizare în sistemul
de alimentare cu apa potabilu, Apa
Nova Bucureti întrerupe temporar
furnizarea alimenturii cu apu. Ast`zi,

\ntre orele 9.00 [i 22.30, nu vor avea
ap` potabil` cei care locuiesc pe
str`zile: |nving`torilor, Matei Basarab, Delea Nou`, Labirint, Traian,
Agricultori, Poenaru Bordea, Pia]a
Na]iunile Unite, Bd. Na]iunile Unite,
Calea Mo[ilor, Traian, Vaselor, Ion
Marinescu, Aleea Cenu[`resei, Splaiul
Unirii, Discului, Institutul de Cercetare proiectare electrotehnice-ICPE,
Facultatea AISTEDA, Liceul Economic
Sf#nta Maria, Anastasie Panu, Lt.
Papazoglu, Arcu[ului [i Siminocului.

Carte despre Bucure[ti
LANSARE
„Bucure[tiArhipelag.
Demol`rile
anilor '80:
[tergeri,
urme,
reveniri”
este numele
volumului ce
va fi lansat,
m#ine, la
orele 17.00,
la Sala de
Cinema a Cercului Militar Na]ional.
Volumul este realizat de Cristian
Popescu. În cele 424 de imagini ale
romanului – foto, autorul descrie
schimburile i locurile p`strate ale
capitalei din ultimii douuzeci i ceva
de ani. Popescu scrie c` spa¡iul
Bucuretiului meritu azi mai mult
dec#t butulii la primurie i proiecte
faraonice inadaptate firii lui.

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
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Rendez-vous cultural

Adrian Bold crede c` exist` solu]ii, dar e nevoie de voin]` politic`
PROBLEME - Dou dintre cele mai
mari probleme cu care se confrunt locuitorii Bucure¹tiului sunt lipsa spa¼iilor verzi ¹i traficul. Adrian
Bold subliniaz, îns, într-un interviu acordat pentru Rompres, c
aceste probleme nu sunt în totalitate datorate unei proaste administra¼ii.
„Trebuie s ne gândim, atunci
când ne lum a treia, a patra ma¹in, dac avem unde s o ¼inem,
dac avem loc de parcare acolo
unde mergem”, spune Bold. O so-

lu¼ie drastic ar fi adoptarea modelului Tokyo, Paris sau Londra,
unde, pentru a descuraja circula¼ia
prin centrul ora¹ului, autorit¼ile
au introdus taxe. Bold consider
c ar trebui încurajat ¹i protejat
circula¼ia pietonal. El propune blocarea ma¹inilor parcate pe trotuar,
care for¼eaz pietonii s circule pe
strad.
O solu¼ie ar fi ¹i restric¼ionarea
primei benzi a ¹oselelor pentru
transportul în comun, taxiuri ¹i bicicli¹ti. Înfiin¼area pistelor speciale

Bucure tiul i-a creat
reputa£ia de a fi ora ul
în care po£i construi ceea
ce nu po£i construi nici la
Bangkok, nici la Kabul.
Observ cv se întinde
aceastv limitv la maximum
suportabil. Nu cred cv se
poate construi în parcuri
nicvieri atât de u or ca
în Bucure ti
Adrian Bold
Arhitect ef, Prim`ria Bucureti

Carnavalul dinozaurilor, la Muzeul de Geologie
COSTUME - Cine ar crede c` dinozaurii organizeaz` un carnaval special
pentru ei? Cine vrea s` \i vad`, poate
s` vin` s#mb`t`, de la ora 12.00, la
Muzeul Na]ional de Geologie, unde
va avea loc „Carnavalul dinozaurilor”, o \nt#lnire festiv` prin care se
\ncheie proiectul Era dinozaurilor.

Programul s-a desf`[urat \n perioada 11 noiembrie 2006 – 7 iulie
2007 [i s-a adresat copiilor cu v#rste
cuprinse \ntre 6 [i 12 ani, pasiona]i de
dinozauri.
S#mb`t`, cei mici se vor costuma \n
dinozauri [i \[i vor prezenta, din punct
de vedere [tiin]ific, specia aleas`.

Fiecare copil va avea la dispozi]ie 5
minute s`-[i prezinte dinozaurul, modalitatea de prezentare r`m#n#nd la
libera alegere a fiec`rui participant.
|nscrierea la „Carnavalul dinozaurilor” se face, p#n` pe data de 13 iulie, la num`rul de telefon: 212.89.52.
A.D. ||||

Primarul Negoi]` investe[te
\n spa]ii verzi [i locuri de joac`

Voteazv fotografia preferat`!

|MBUN~T~}IRE Prim`ria sectorului 3 a f`cut inventarul spa]iilor verzi amenajate \n anul 2007. |n plus,
administra]ia local` se poate l`uda, pe de o parte, cu 14
metri p`tra]i de spa]iu verde pentru fiecare persoan` ce

Cod portocaliu pentru maidanezii din Bucure[ti

pentru bicicli¹ti „este un act de voin¼ politic. Dac se vrea, se poate
începe amenajarea unor piste. Iar
trotuarul trebuie s rmân pentru
pietoni, nu pentru a parca ma¹inile”, spune Bold.
Arhitectul sus¼ine c este absolut
necesar crearea zonei metropolitane. „Problema nu este s dictm,
s imixtionm, de exemplu, în problemele comunei Cernica, decât
urbanistic, astfel încât dezvoltarea
comunei s fie coerent cu cea a
ora¹ului Bucure¹ti. Dezvoltarea teritorial se manifest prin coeren¼
¹i nu prin segregare”, explic Bold.
Cât prive¹te poluarea, Bold spune c „a tia, în Bucure¹ti, un arbore
echivaleaz cu a tia, într-un sat de
munte, trei hectare”, în condi¼iile în
care avem nevoie de circa 20 de m
de spa¼iu verde pe cap de locuitor.
El crede c zonele verzi, stabilite
prin Planul de Urbanism General, ar
trebui pstrate exact a¹a cum sunt,
indiferent dac ele sunt restituite
sau nu proprietarilor. Dana Lascu ||||

Text [i foto: Dogaru Mihai

locuie[te \n sector, [i, pe de alt` parte, cu un num`r mare
de locuri de joac` amenajate pentru copii. |n strategia de
dezvoltare, prim`ria se g#nde[te s` continue programul de
||||
amenajare a spa]iilor verzi.

|n sectorul 3, prim`ria investe[te mul]i bani \n amenajarea spa]iilor verzi [i a celor pentru copii
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Pasaj rutier pe sub Arcul de Triumf

Surbutori¡ii din „Zodia Racului”
SECTOR 1 Serviciul Consiliere Persoane Vârstnice „Clubul Seniorilor”, din cadrul Direc¡iei Generale de Asisten¡u Socialu i Protec¡ia Copilului, va organiza,
mâine, de la ora 10.00, o petrecere cu ocazia surbutoririi membrilor clubului
nuscu¡i în „Zodia Racului”.

SECTORUL 2 O nou` parcare modernu de reedin¡u, cu o capacitate de 30 de
locuri, va fi amenajatu în curând de Primurie pe strada Sachelarie Visarion
din cartierul Iancului, pentru locuitorii din zonu. Parcarea va fi construitu în
locul a 25 de garaje din beton i tablu ridicate ilegal, care vor fi demolate.
Primuria are în plan, anul acesta, su realizeze peste 1.800 de noi i moderne
parcuri de reedin¡u.

Douu pâini, pentru pensionari
SECTORUL 5 Un numur de 50 de pensionari vor primi gratuit, de la 1 august,
câte douu pâini pe zi din partea Primuriei. Proiectul se adreseazu persoanelor care au pensii mai mici de 150 lei i care se aflu în eviden¡ele autoritu¡ii
locale.
PUBLICITATE

pe monument cu ajutorul unui lift.
Pasajul pietonal va avea o suprafa¼
de aproximativ 3.000 de metri ptra¼i,
iar accesul se va face dinspre strzile
Alexandru Constantinescu, Bd. Mare¹al
Averescu, Bd. Mare¹al Prezan, Toseaua
Kiseleff, iar una din interiorul pasaju-

lui, ctre Arcul de Triumf. Directorul
a dat asigur`ri c` lucr`rile la pasaj nu
vor afecta circula]ia \n zon`. „Pia]a va
intra \n renovare la sf#r[itul acestui an,
iar lucr`rile vor dura 18 luni”, a spus
Udri[te. Investi]ia se ridic` la 60 de milioane de euro. Alexandra Du]ulescu ||||

Taraful Haiducilor
concerteazu la Bucureti
MUZIC~ Una dintre cele mai cunoscute orchestre de lvutari
din România, Taraful Haiducilor, va concerta \n grvdina EUranus, pe 31 iulie. Pre£ul unui bilet la concert este de 20 de
lei. Taraful este alcvtuit din arti ti din mai multe genera£ii, majoritatea din Clejani. Grupul a devenit cunoscut în
Europa de Vest din 1991, dupv ce a apvrut în filmul „Latcho
Drom” al regizorului Tony Gatlif. |n anul 2002, taraful a
primit premiul BBC World Music pentru „Cel mai bun grup
din Europa i Orientul Mijlociu”. Concertul de la Bucure ti va
fi precedat de proiec£ia filmului „Gadjo Dilo” (1997), în regia
A.D. ||||
aceluia i Tony Gatlif.
PUBLICITATE

Spectacolele Operetei
se mut` \n parc
SHOW - Spectacolele Teatrului Na¼ional de Operet „Ion
Dacian” din aceast` var` se
mut` \n fa]a sediului de l#ng`
cldirea Teatrului Na¼ional.
|n aceast` var`, teatrul \[i
va prezenta spectacolele în
fiecare joi. Stagiunea estival, intitulat` „Opereta de joi
seara”, va include concerte,
fragmente din operete celebre
¹i recitaluri sus¼inute de arti¹ti
ai Operetei ¹i invita¼i speciali,

3

Se construiesc parcuri noi

Foto: Dana Lascu

LUCR~RI - Prim`ria Capitalei a dispus
\nceperea s`p`turilor pe sub Arcul de
Triumf. |n aceast` zon` va fi construit
un pasaj rutier cu o lungime de 1.956
de metri [i un pasaj pietonal cu cinci c`i
de acces.
La primul nivel vor avea acces pietonii, iar pe sub pasaj vor circula
ma[inile. Pasajul rutier va avea patru
benzi. „Ma[inile vor intra \n pasaj la
100 de metri de Pia]a Presei Libere, \n zona central` a bulevardului [i
vor ie[i aproximativ la 200 de metri
dup` Arcul de Triumf”, ne-a explicat
Gheorghe Udri[te, directorul Direc]iei
Transporturi, Drumuri, Sistematizarea
Circula]iei din Prim`ria Capitalei.
Dup` ce vor fi construite pasajele
pietonale, trecerile de pietoni din zon`
vor fi desfiin]ate. „Cele cinci pasaje
vor avea sc`ri rulante [i lifturi de acces. Nu vor lipsi centrele comerciale [i
expozi]iile”, a completat Udri[te. Unul
dintre pasaje va face leg`tura cu Arcul
de Triumf, iar doritorii vor putea urca

www.compact.info.ro
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informeaz institu¼ia de spectacole. La spectacolele de joi,
parcarea din fa¼a Operetei va
fi degajat ¹i vor fi amplasate
scaune pentru public. Intrarea
va fi liber.
Concertul de deschidere
a stagiunii estivale va avea
loc m#ine, la ora 21.00, iar
spectatorii îi vor putea vedea,
printre al¼ii, pe Valentino Tiron, Amelia Antoniu, Mioara
Manea-Arvunescu ¹i Gladiola

Ni¼ulescu, în fragmente din
operetele „Secretul lui Marco
Polo” de Francis Lopez, „Silvia” de Emmerich Kalman,
„Valurile Dunrii” de George
Grigoriu, „Vânt de libertate”
de Isaak Dunaevski ¹i „Bal la
Savoy” de Paul Abraham.
Va acompania orchestra
Concertino, forma¼ie a Teatrului Na¼ional de Operet
condus de violonistul Eugen
Mirescu.
A.D. ||||

CLASIC Biletele puse în vânzare pentru concertele
din cadrul Festivalului „George Enescu” au pre£uri
între 30 i 100 de lei. Mai scumpe au fost abonamentele pentru festival, ele având pre£uri cuprinse între 200 i 800 de lei. Reprezentan£ii Artexim,
institu£ia care s-a ocupat de comercializarea
biletelor i abonamentelor pânv la începutul lunii
iulie, spun cv cei care nu au apucat sv- i cumpere
bilet mai au o ansv, dupv 1 august, când biletele
rvmase nevândute vor putea fi achizi£ionate de la
Dana Lascu ||||
casa de bilete a Svlii Palatului.

Foto:Mediafax

Abonament de 800 de lei, la „George Enescu”
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Contamina]i
cu salmonella

Miercuri, 11 iulie 2007

Mita, mereu la mod`

BACTERIE Peste 88 de persoane cu simptome de toxiinfec¡ie
alimentaru, majoritatea copii din
tabura Nuvodari, au fost internate, începând de duminicu searu,
la Spitalul de Boli Infec¡ioase
Constan¡a. Rezultatele analizelor au relevat prezen¡a bacteriei
salmonella tip B în coprocultura recoltatu de la primii copii
interna¡i.

Un studiu realizat de Funda]ia Soros a scos la iveal` faptul c`
aproximativ 7% dintre cadrele didactice accept` mit`, \n timp
ce 13% dintre studen£i au acceptat sv ofere „aten]ii” c#nd li s-a
solicitat acest lucru.
{PAG~ - Studiul, intitulat „Sistemul
universitar românesc - Opiniile cadrelor didactice ¹i ale studen¼ilor’’,
a fost realizat pe baza rspunsurilor
date de peste 1.000 de cadre didactice ¹i 1.100 de studen¼i la întrebri
legate de propria persoan, organizarea ¹i func¼ionarea sistemului
universitar, autonomia universitar,
corup¼ia academic ¹i procesul educa¼ional.
Astfel, conform studiului, 22%
dintre studen¼i declar c cineva
din cadrul facult`]ii le-a cerut, cel
pu¼in o dat`, cadouri, bani sau servicii, 13% recunoscând c au dat curs
acelei cereri, cel pu¼in o dat. Aproximativ aceea¹i pondere a cadrelor
didactice, respectiv 23%, declar c
li s-au oferit bani, cadouri sau servicii de ctre studen¼i, dintre ace¹tia
7% recunoscând ¹i faptul c au acceptat-o (aproximativ 2% din totalul
cadrelor didactice).
Aproape trei sferturi dintre profesori consider c înv¼mântul

Foto: Mediafax

Risc de inunda]ii
\n opt jude]e

AVERTIZARE Prefecturile din opt
jude¡e (Prahova, Buzuu, Vrancea,
Bacuu, Neam¡, Suceava, Harghita
i Covasna) au fost avertizate,
ieri, cu cod portocaliu asupra
riscului producerii de inunda¡ii.
Conform actualizurii avertizurii,
în aceste jude¡e sunt ateptate
ploi, ast`zi [i m#ine, în cantitu¡i
de pânu la 60 de litri pe metru
putrat, în 24 de ore.

Reclama]ii a[teptate
la Telverde Litoral

superior românesc este la fel de bun
ca cel din vestul Europei, în timp ce
doar 59% din studen¼i sunt de acord
cu aceast evaluare.
Doar jumtate dintre studen¼i
(48%) ¹i doar 28% dintre cadrele
didactice consider c înv¼mântul
privat este cel pu¼in la fel de bun ca
înv¼mântul de stat.

Nici profesor, nici student
full-time
Sondajul relev faptul c patru
din zece cadre didactice mai au cel
pu¼in înc un loc de munc, în afara activit¼ii din universitatea unde
sunt încadra¼i. Aproape jum`tate
dintre ei lucreaz în cercetare sau
predau ¹i la alte universit¼i. O treime activeaz pe pia¼a muncii, fie ca
salaria¼i, fie ca patroni.
În ceea ce-i prive¹te pe studen¼i,
aproape un sfert dintre ace[tia au un
loc de munc, iar aproape jum`tate
(43%) ar vrea s se stabileasc în
Anca Petrache ||||
alt ¼ar.

De[i greu de crezut, unora le place s` ofere mit`

Festivalul Cerbul de Aur, \nc` \n coad` de pe[te

SESIZ~RI O linie telefonicu cu acces gratuit, Telverde Litoral, care
va func]iona pe întreg parcursul
sezonului estival, a fost pusu la
dispozi¡ia turitilor de pe litoral
de cutre Direc¡ia Apelor Dobrogea
Litoral. Cetu¡enii pot face sesizuri
i reclama¡ii cu privire la aspectul
plajelor, precum i la serviciile de
pe plaju, la numurul de telefon
0800 030 200.

Declara]ii fiscale
depuse on-line
FACILITATE Toate firmele din
România vor putea depune online declara¡iile fiscale, începând
cu a doua parte a anului viitor,
a declarat, ieri, Daniel Chi¡oiu,
preedintele Agen¡iei Na¡ionale
de Administrare Fiscalu. În prezent, pot realiza aplica¡ii on-line
pentru depunerea declara¡iilor
fiscale doar firmele înregistrate în
Bucureti i jude¡ul Ilfov, precum
i companiile mari, cu o cifru de
afaceri anualu de peste 70 de
milioane de lei.

TOP România, al treilea mare
producutor de porumb al blocului
comunitar, dupu Fran¡a i Italia, a
alocat, în acest an, cea mai mare
suprafa¡u din UE pentru aceastu culturu, de 2,5 milioane de
hectare. Totu[i, acest nivel este
în scudere cu 0,6% fa¡u de 2006,
conform biroului european de
statisticu, Eurostat.

Foto: Mediafax

Campioni la porumb

Bra[ovenilor le lipse[te festivalul care le-a dus renumele ora[ului peste grani]e. Nici \n 2006 acesta nu a avut loc

TOP CRE{TERI S~N~TATE ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 - 10 iulie, www.trafic.ro
Pozi]ie
Site
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

www.romedic.ro
www.ultrasex.ro
www.naturaplant.ro
www.pravaliata.ro
www.seximus.ro
www.casmb.ro
www.sexaz.ro
www.copilul.ro
www.nou-nascuti.ro
www.sanatateata.com
Clasament realizat de

Cre[tere vizitatori
6.125
2.073
946
934
860
839
836
710
682
601

Trei ani de liceu
SCHIMBARE Perioada studiilor liceale
ar putea fi redusv de la patru la trei
ani, prin includerea clasei a noua în
structura gimnaziului, iar elevii vor
intra la liceu pe baza tezelor unice pe
care le vor sus£ine începând cu clasa
a V-a, fiind astfel eliminate testele
na£ionale. „Nu e normal sv se facv o
selec£ie în clasa a VIII-a, când elevii
sunt prea mici sv sus£inv un examen
atât de important, pe care dacv nu îl
iau, din diverse motive, sunt stigmatiza£i pe via£v”, a declarat, ieri, Svetlana
Preoteasa, secretarul de stat pentru
învv£vmântul preuniversitar din Minis||||
terul Educa£iei.

INCERTITUDINE - Cerbul de Aur ar putea s se desf¹oare în luna octombrie,
în cazul în care Televiziunea Român,
principalul organizator al festivalului,
va reu¹i s ob¼in fonduri de aproximativ un milion de euro, a declarat
primarul bra¹ovean George Scripcaru, care s-a întâlnit, ieri, cu reprezentan¼ii TVR. Potrivit edilului, televiziunea public va încerca s ob¼in suma
necesar organizrii evenimentului în
urmtoarele zece zile, prin sponsorizri sau prin alocri de fonduri de la
Guvern. „Ne-au spus c au o situa¼ie
financiar foarte proast ¹i, deocamdat, nu au luat contact cu niciun artist, îns ar dori s organizeze Cerbul
anul acesta”, a declarat el. Municipalitatea bra¹ovean poate contribui cu
suma de 300.000 euro pentru organizarea evenimentului.
„Noi putem s oferim maximum
300.000 euro. Putem oferi cazare arti¹tilor ¹i echipei TVR, putem pune la
dispozi¼ie locul ¹i alte servicii conexe,
îns nu putem s ne implicm ¹i în
plata arti¹tilor, pentru c nu suntem
agen¼ie de impresariat. În zece zile
vom afla un rspuns cert”, a adugat
George Scripcaru.
În cazul în care TVR va ob¼ine fondurile necesare pân la sfâr¹itul lunii
iulie, festivalul va putea fi organizat,
cel mai devreme, în octombrie. În caz
contrar, Cerbul de Aur nu va fi ]inut
nici anul acesta, dup ce edi¼ia din
2006 a fost, de asemenea, anulat. ||||

Legea pensiilor va fi promulgatu
PROMISIUNE - Pre¹edintele Traian
Bsescu a declarat, ieri, c Legea pensiilor va fi promulgat, dar c atunci
când va face acest lucru vrea s aib
convingerea c ea va fi aplicat. {eful
de stat a solicitat Guvernului s prezinte fundamentarea bugetului de asigurri sociale din care se pltesc pensiile.
El a declarat c` vrea s aib con¹tiin¼a
împcat c actul normativ va duce, \
ntr-adev`r, la cre¹terea pensiilor.
Bsescu a precizat c va cere, de
asemenea, Guvernului s precizeze
dac modific ¹i plafonul de acordare a

ajutoarelor la înclzire ¹i a celui pentru
medicamentele compensate.
Premierul Triceanu, aflat, ieri, în
vizit în jude¼ul Satu Mare, s-a întâlnit
cu aproximativ 100 de pensionari din
ora¹ul Ardud, în parcul central al localit¼ii, pentru a-i asigura c hotrârea sa
de a majora pensiile este neschimbat,
c exist fondurile necesare ¹i c nu va
ceda disputelor politice. Pensia medie
va urca cu 40% la începutul anului
viitor, dup ce punctul de pensie va
cre¹te de la 31% la 37,5% din valoarea
||||
salariului mediu brut.
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Sonda Phoenix, desemnat`
s` caute via]` pe planeta ro[ie
SUA - Cea mai nou sond american, Phoenix, primul dispozitiv care va
studia permafrostul planetei Marte ¹i
va cuta posibile forme de via¼ ce au
existat sau exist pe acest corp ceresc,
va fi lansat de NASA în august, conform AFP.
„Strategia noastr de a cuta ap pe
Marte a stârnit o serie de controverse
de-a lungul anilor, în ceea ce prive¹te
istoria hidrografic a acestei planete”,
a explicat Doug McCuistion, directorul
de programe de explorare a planetei
Marte, din cadrul NASA. „Phoenix va
completa strategia de explorare mar¼ian \ncerc#nd, \n premier`, s ating
¹i s analizeze apa de pe Marte, exis-

tent în sol sub form de ghea¼”, a
adugat el.
Sonda Phoenix, cu o l¼ime de cinci
metri ¹i o lungime de 1,52 metri, este
echipat cu un bra¼ robotizat cu o lungime de 2,34 metri, care va spa solul
pentru a ajunge la crusta de ghea¼ cu o
grosime de zeci de centimetri. Phoenix
va trebui s-¹i îndeplineasc misiunea
la temperaturi care variaz între minus
73 ¹i minus 33 de grade Celsius.
Sonda va fi lansat cu ajutorul unei
rachete Delta 2, de la baza Cape Canaveral, Florida. Sosirea pe Marte este
prevzut pentru mai 2008, dup un
voiaj prin spa¼iu de 680 de milioane de
||||
kilometri.
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Avion pr`bu[it
peste trei case

33,6%

WASHINGTON Un avion de mici
dimensiuni s-a prubuit, ieri,
peste trei case din oraul Sanford, statul american Florida,
impactul provocând moartea
celor douu persoane de la bordul
aparatului, relateazu „Sky News”.
Potrivit for¡elor de interven¡ie
în caz de incendiu, mai multe
persoane au fost runite i cel
pu¡in douu au fost transportate
la spital.

46,9%

dintre ucraineni au
\ncredere \n Iu[cenko

dintre ucraineni au
\ncredere \n Ianukovici

Regina-scenograf
COPENHAGA Regina Margrethe
a II-a a Danemarcei, cunoscutu
pentru preocupurile sale artistice,
a creat decorurile i costumele
pentru un spectacol de balet
care va fi prezentat pe 14 iulie, la
teatrul de pantomimu Tivoli din
Copenhaga. Spectacolul de balet
este a treia produc¡ie teatralu la
care participu suverana danezu.

Conform unui sondaj realizat de societatea FOM-Ukraine, doar 33,6% dintre
cetv£enii ucraineni au încredere în eful statului, \n timp ce 46,9% \i acord`
mai mult credit premierului Viktor Ianukovici.

Prima z`pad` dup` 90 de ani
de minus 22 de grade Celsius, [i ea un record pentru ultimii
30 de ani, nu i-a putut ]ine pe cei mici, dar nici pe cei mari,
||||
\n cas`, departe de z`pad`.

Asediu asupra Moscheii Ro[ii
Dup` mai multe runde de
negocieri e[uate, armata
pakistanez` a asediat
Moscheea Ro[ie din
Islamabad, unde mai mul]i
militan]i islami[ti luaser`
ostatici, printre care [i copii.

Proces electoral
demarat \n Cuba
HAVANA - Raul Castro, care a preluat
temporar atribu¼iile fratelui su, Fidel
Castro, a anun¼at, \n urm` cu dou` zile,
desemnarea Comisiei electorale na¼ionale, prim etap a procesului electoral
din 2008, care va stabili dac liderul de
la Havana rmâne la conducerea ¼rii.
Un comunicat citit la televiziunea
public ¹i semnat de Raul Castro a
men¼ionat desemnarea Comisiei electorale na¼ionale, precizând c scrutinul pentru delega¼ii municipali va
avea loc la 21 octombrie, urmat de un
al doilea tur de vot, o sptmân mai
||||
târziu.

BEIJING Bao Xishun, \n v#rst` de
56 de ani, recunoscut de Cartea
Recordurilor ca fiind cel mai
\nalt om din lume \n via]`, cu cei
2,36 metri ai s`i, se c`s`tore[te,
m#ine, cu Xia Shujun, \n cadrul
unei ceremonii care va avea loc
\n imediata vecin`tate a mausoleului lui Gingis Han. Mireasa sa,
\n v#rst` de 28 de ani, m`soar`
doar 1,68 metri.

PUBLICITATE

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

Foto: Rompres

ISLAMABAD - Peste 50 de militan¼i
islami¹ti ¹i opt solda¼i au fost uci¹i,
ieri, în timpul asaltului asupra moscheii. În urma interven¼iei în for¼
a armatei pakistaneze, 50 de militan¼i islami¹ti s-au predat ¹i au fost
aresta¼i.
Un purttor de cuvânt al armatei
pakistaneze, citat de BBC, a declarat c 20 de copii au reu¹it s scape
din moschee. |ntreaga opera]iune,
ini]iat` dup` e[ecul negocierilor, a
fost \ngreunat` de faptul c` imobilul era minat.
Potrivit autorit¼ilor, o sut de
militan¼i comanda¼i de apropia¼i ai
re¼elei Al-Qaeda preluaser` controlul moscheii, unde au re¼inut, drept
„scuturi umane", 300-400 de persoane, printre care femei ¹i copii.
Asediul de ieri pune, astfel, cap`t
unei situa]ii care dureaz` de aproape nou` zile.
|n asediu [i-a pierdut via]a clericul rebel Abdul Rashid Ghazi, liderul
Moscheii Ro¹ii, arestat, s`pt`m#na
trecut`, în timp ce încerca s fug
din lca¹ deghizat în femeie.
Talibanii de la Moscheea Ro[ie
militeaz` pentru impunerea sharia
(legea islamic`), \n forma sa cea
mai strict`. Ei au constituit brig`zi

Cel mai \nalt om
din lume se \nsoar`

MADRID Imigran£ii din Spania, al cvror
numvr a crescut considerabil în ultimii
ani, au devenit un sector £intv al presei spaniole, aceasta diversific#ndu-[i
revistele, cotidienele i programele
specifice pentru cei 4,5 milioane de
strvini care locuiesc legal în £arv, inclusiv români, relateazv AFP. Existv, în
prezent, aproximativ 50 de publica£ii
consacrate imigran£ilor din Spania,
specificul acestei pie£e constând, în
majoritate, în apari£ia unor publica£ii gratuite. „Consacrvm majoritatea
informa£iilor comunitv£ilor majoritare
din Spania: marocanii, românii, i,
bineîn£eles, latino-americanii", a
declarat directorul cotidianului „El
Nuevo Ciudadano”, Omar Macedo.
Dintre cei 4,483 milioane de imigran£i
care locuiau în Spania la 1 ianuarie
||||
2007, românii reprezint` 11,71%.

Foto: Mediafax

Foto: Mediafax

50 de publica]ii
doar pentru
imigran]i

BUENOS AIRES Pentru prima dat` \n ultimii 89 de ani, locuitorii capitalei Argentinei, Buenos Aires, au putut vedea,
mirosi [i chiar gusta neaua proasp`t c`zut`. Temperatura,
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Num`rul celor care [i-au pierdut via]a \n asediul de ieri este \nc` incert
de moravuri, care patruleaz` pe
str`zile capitalei pakistaneze, pentru a „preveni viciile [i promova
virtu]ile”, concept institu]ionalizat,

pentru prima oar`, de talibanii din
Afganistan, unde exist` [i un minister cu acest nume.
Anca Petrache ||||

Educa]ia religioas`, vital`
PAKISTAN Pe teritoriul ]`rii se aflv aproximativ 13.000 de coli, conform
unor informa£ii oficiale. Ele furnizeazv educa£ie religioasv gratuitv,
advpost i hranv pentru circa un milion de bvie£i care provin din familii
svrace. Unele dintre ele au un spectru mai larg, oferind cursuri de religie
islamicv, filozofie sau drept. Existv i câteva coli islamice pentru fete,
printre care i Jamia Hafsa, situatv în complexul Moscheii Ro ii. Majoritatea colilor islamice predau o interpretare radicalv a Islamului (Deobandi),
ai cvrei promotori sunt mi carea talibanv din Afganistan i majoritatea
grupvrilor militante pakistaneze.

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

6

ECONOMIE

www.compact.info.ro

Miercuri, 11 iulie 2007

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

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

Cipru [i Malta trec,
anul viitor, la euro

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

MONED~ Cele dou` insule
mediteraneene Cipru i Malta
au ob¡inut ieri acordul final al
minitrilor de finan¡e din Uniunea Europeanu pentru a adopta
moneda euro la 1 ianuarie
2008. Astfel, Cipru [i Malta vor
completa lista celor 13 ]`ri care
au euro ca moned` oficial`. De
la \nceputul acestui an, Slovenia
folose[te moneda european`,
fiind ultimul stat din UE care s-a
calificat pentru a adera la zona
euro. Oficialii rom#ni estimeaz`
c` ]ara noastr` ar putea trece la
euro \n anul 2014.

iPhone va ap`rea
[i \n versiune
mai ieftin`
POSIBILITATE Compania americanu Apple inten¡ioneazu su
lanseze, la sf#r[itul anului, o
versiune cu pre¡ redus a telefonului iPhone, dezvoltatu pe baza
playerului muzical iPod Nano,
potrivit unei analize a buncii JP
Morgan, informeaz` Mediafax.
Actualul terminal echipat cu un
player muzical i un browser
web, lansat luna trecut` \n SUA,
poate fi achizi]ionat cu 500 sau
600 de dolari, în func¡ie de
memorie.

INFO COMPACT

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

3,80%
Infla]ia
anual`

3,13 LEI

2,29 LEI

4,63 LEI
1,27 LEI
0,18 LEI

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

1,89 LEI
2,19 LEI
48,90 LEI

Mai mul]i bani pentru juc`rii
P`rin]ii au \nceput s` scoat` din buzunare ceva mai mul]i
bani pentru a-[i \nc#nta copiii cu juc`riile preferate. De aceea,
companiile cu profil din Rom#nia estimeaz`, \n acest an, cre[teri
ale v#nz`rilor de 15-20%.
CHELTUIELI - Un copil din Rom#nia
va primi \n acest an, \n medie,
juc`rii \n valoare de 20 de euro, cu
aproximativ 40% mai mult dec#t \n
2006, a estimat Ligia Zaharia, directorul de marketing al re]elei de
juc`rii a lan]ului Diverta, citat` de
Mediafax.
De[i cre[terea este mare, \n alte
]`ri din regiune, familiile cheltuiesc anual mai mul]i bani pe juc`rii,
dec#t rom#nii, care aloc` acestor
produse o medie de 15 euro. |n state
precum Cehia, Slovenia [i Ungaria,
aceste cheltuieli se ridic` la 50 de
euro pe an.

Companiile din domeniu sunt,
\ns`, optimiste. Dup` avansul de
39% a v#nz`rilor de juc`rii \n 2006,
reprezentan]ii Diverta se a[teapt` la
o cre[tere de p#n` la 20% \n acest
an.
„Cre¹terea nivelului de trai ¹i deschiderea tot mai mare a românilor
ctre calitate ¹i produse de marc
ne permit s mizm pe o cre¹tere cu
1% a pie¼ei române¹ti, astfel încât,
la sf#r[itul acestui an, România s
ajung la o cot de 10% din totalul
pie¼ei est-europene”, a declarat Ligia Zaharia.
Otilia Cristea ||||

Publicitatea, sufletul comer]ului
INTERES Nu doar comercian]ii de juc`rii se bazeaz` pe clientela cu v#rste
fragede. Copiii au intrat [i \n vizorul advertiserilor, dup` ce mult timp au
fost considera]i un segment de public f`r` interes. Potrivit unui studiu
realizat de D&D Research [i prezentat \n num`rul ap`rut azi a revistei „Capital”, expunerea prelungit` la mesajele publicitare \i face pe copii cel mai
fidel public al reclamelor. Pentru micu]ii de 6-8 ani, promo]iile sunt greu
de \n]eles, ei reac]ion#nd mai bine la obiectele care pot fi colec]ionate, \n
timp ce copiii \ntre 8 [i 10 ani sunt mai receptivi. Ca s` le capteze aten]ia,
publicitarii trebuie s` mizeze pe c#[tiguri sigure, precum cadourile ata[ate
produselor.

Potrivit statisticii, fiecare copil de la noi prime[te juc`rii de 20 de euro pe an

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

Ieftinirea serviciilor a produs
o sc`dere u[oar` a infla]iei \n
luna iunie. Indicele pre£urilor de
consum, indicator care mvsoarv
infla£ia, a urcat \n iunie cu 0,14%
fa£v de luna mai.
Sursa: NewsIn

BANCA

DAE

RATA DOB^NZII

RATA LUNAR~

1. ABN AMRO

6,11%

5,75% variabil`

583,57 euro

acordare* 2% + 120 euro

COMISIOANE

2. Banca Rom#neasc`

6,16%

5,90% fix` 1 an

593,14 euro

1% acordare*

3. ING Bank

7,07%

6,75% fix` 1 an

648,60 euro

4. Banca Rom#neasc`

7,60%

7,25% variabil`

682,18 euro

5. Sanpaolo

7,83%

7,41% variabil`

693,06 euro

50 euro analiza (sum`
fix`) 1% acordare*
1,50% analiz`
(% din valoarea ini]ial`)
1% acordare*

ASIGUR~RI

GRAD MAXIM DE |NDATORARE

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

35%
35%
35%
35%
35%

Credit ipotecar pentru achizi]ie locuin]`: moneda – euro; valoarea creditului – 100.000 de euro; perioada – 30 de ani; valoarea propriet`]ii – 130.000 euro
*o dat`, la \nceput - procent din valoarea ini]ial`; DAE = costul total al creditului (dob#nd` + comisioane)
Surs`: www.finzoom.ro

PUBLICITATE

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

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

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

Mai multe informa]ii pe
www.compact.info.ro
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Dinamo – Eintracht Frankfurt, 3-1

Foto: Rompres

VICTORIE - Campioana Rom#niei a
\nvins, ieri, la Bramberg, prim-divizionara german` Eintracht Frankfurt,
scor 3-1 (2-0). Golurile dinamovi[tilor
au fost marcate de Cosmin Mo]i (lovitur` de cap, min. 29), Adrian Cristea
([ut plasat din afara careului, min.
42) [i D`nciulescu (care a \mpins balonul \n poart`, dup` o cavalcad` de
driblinguri a lui Zicu, min. 65). Pentru
nem]i a marcat Thurk, \n minutul 87.
Meciul amical, dominat de „c#ini”, s-a
desf`[urat pe un teren \mbibat cu ap`.
Mircea Rednic a folosit urm`toarea
formul`: Lobon] (Romanovs ‘79)
- Blay (Scarlatache ‘46), Mo£i (Nvstase ‘46), It. Radu, Pulhac (Mu at
‘76) - Ropotan (Mvrgvritescu ‘46) Chiacu (Zicu ‘46), Fernandes (‘Opri£a
46), Adr. Cristea - Bratu (Dvnciulescu
||||
‘46), Niculescu (Predescu ‘68).

Claudiu Niculescu (\n alb)
le-a pus mari probleme nem]ilor

Fundi]` de cadouri pentru Olimpiada din 2016
LOGO Ora[ul Tokio, candidat la g`zduirea Olimpiadei de var` din 2016,
a prezentat, ieri, logoul oficial al competi]iei. Capitala Japoniei, care a
mai g`zduit Olimpiada din 1964 a ales ca simbol al competi]iei o fundi]`
tradi]ional` nipon`, folosit` la decorarea cadourilor. Pentru Olimipiada din
2016 mai candideaz` ora[ele Chicago, Madrid [i Rio de Janeiro.

Cancellara, ce lovitur`!

PE SCURT |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
muvara acestui an, se va cusutori,
s#mbutu, la Bree, cu baschetbalistul
american Brian Lynch.

TURUL FRAN}EI - Ziua de ieri a \nceput cu un control antidoping, 53 de
cicli[ti fiind supu[i, \nainte de startul \n etapa a treia a Turului, unor
teste inopinate. Rutierii, apar¼inând
echipelor Astana, Predictor Lotto,
Francaise des Jeux, AG2R, Discovery Channel ¹i T-Mobile, au trecut
cu bine testul ¹i au putut s se alinieze la start.
Etapa, una plat`, de 236 de kilometri, a p`rut momentul excelent
pentru francezii Matthieu Ladagnous [i Nicolas Vogondy s` \ncerce o
evadare. Pornit` la doar [ase kilometri de la start, \ncercarea lor a fost
privit` cu \ng`duin]` de pluton, care
le-a permis chiar un avans de 12 minute [i 45 de secunde. |ntre timp,

|l vor pe Kaka cel mic
INTERES Conducutorii clubului AC
Milan vor su-l achizi¡ioneze pe
fratele mai mic al brazilianului Kaka,
Digao, care evolueazu la forma¡ia
Rimini, în liga a doua italianu. Izecson Dos Santos Leite Rodrigo Digao,
21 de ani, evolueazu pe postul de
funda central i în sezonul trecut a
jucat în ase meciuri pentru Rimini.
Se pare c` milanezii se gândesc la
aceastu variantu pentru a-l putea
convinge pe Kaka su rumânu la AC
Milan, dupu ce interna¡ionalul brazilian a primit o ofertu de transfer
de la Real Madrid.

Kim Clijsters
va deveni mam`
CONFIRMARE Fosta jucutoare de tenis belgianu Kim Clijsters va deveni,
anul viitor, mamu, a anun¡at, ieri,
tatul fostei sportive, Leo Clijsters,
informeazu site-ul sport.be. „Totul
decurge bine i anul viitor Kim va
deveni mamu, iar eu voi fi bunic”,
a declarat Leo Clijsters, fost jucutor
de fotbal la echipa FC Malines. Kim
Clijsters, 24 de ani, care i-a anun¡at
retragerea din activitate în pri-

celor doi li s-au al`turat doi cicli[ti,
iar plutonul a \nceput s` se apropie.
Din pluton a lipsit ciclistul lituanian
al echipei Discovery Channel, Tomas
Vaitkus, care ¹i-a fracturat degetul
mare de la mâna dreapt în busculada provocat, luni, la finalul celei
de-a doua etape, el retr`g#ndu-se
din competi]ie.

Liderul a ucis evadarea
Finalul etapei p`rea s` fie al celor patru evada]i, chiar dac`, pe
ultimii doi kilometri, plutonul le
sufla \n ceaf`. Sprinterii Hushovd
[i Boonen preg`teau atacul final,
\ns`, cu aproape 800 de metri \naintea fini[ului, liderul clasamentului
general, elve]ianul Fabian Cancel-

lara (foto), a \nceput s` pedaleze
impetuos, trec#nd ca acceleratul pe
l#ng` evada]ii uimi]i. Nici sprinterii aminti]i n-au putut s` \i smulg`
lui Cancellara victoria de etap`,
elve]ianul r`m#n#nd \n posesia tricoului galben. Ciprian Voiculescu ||||

Fiorentina \l vrea
pe Ljunberg
OFERT~ Cotidianul „The Guardian”
sus]ine c` oficialii clubului AC Fiorentina, la care este legitimat Adrian
Mutu, oferu opt milioane de euro [i
pe atacantul bulgar Valeri Bojinov
pentru achizi¡ionarea mijlocaului
suedez al forma¡iei Arsenal Londra,
Fredrik Ljungberg. „The Guardian”
mai scrie cu Fiorentina este dispusu
su-i ofere lui Ljungberg un contract
pe patru sezoane, cu un salariu
anual de 2,2 milioane de euro net.

Bellamy, la West Ham

Pepe blocheaz` sosirea lui Chivu la Real Madrid

MUTARE Foarte aproape de a se
desp`r]i de atacantul argentinian
Carlos Tevez (dorit de Manchester
United), West Ham l-a transferat
pe galezul Craig Bellamy, de la
Liverpool. Bellamy, 28 de ani, a
semnat un contract pe cinci sezoane
cu „cioc`narii”, care vor achita lui
Liverpool suma de 11 milioane de
euro. Bellamy nu mai era dorit la
echipa lui rafa Benitez din cauza
incidentelor \n care a fost implicat
temperamentalul galez.

Foto: Mediafax

BASCHET Fostul jucutor i antrenor secund al echipei de baschet
masculin „U” Mobitelco, Marcel
Kenter (foto), va fi numit manager
al na¡ionalei de seniori, urmând a
fi prezentat oficial în noua func¡ie
în cadrul unei conferin¡e de presu
ce va avea loc azi, la Cluj. Kenter s-a
retras din activitatea competi¡ionalu
la finalul lunii mai, dupu ultimul
meci din finala micu, pe care „U”
Mobitelco l-a câtigat în disputa cu
Dinamo Bucureti, clujenii cucerind
atunci medaliile de bronz.

RELA}IE Antrenorul echipei FC
Braov, Ruzvan Lucescu, a declarat,
ieri, cu este în continuare sunat de
George Copos, men¡ionând cu rela¡ia actualu dintre ei este aa cum
trebuia su fie când lucrau împreunu
la Rapid. „Rela¡iile cu domnul Copos
sunt amicale, sunt aa cum ar fi
trebuit su fie când lucram împreunu.
Nu mi-a cerut sfaturi. Nu are nimeni
nevoie de sfatul meu. Dar acum
începe o altu perioadu. Le doresc
celor de la Rapid su fie ferici¡i”,
a spus fostul tehnician al echipei
giuletene.

Foto: Mediafax

Foto: Mediafax

R`zvan Lucescu
se \n]elege perfect
cu George Copos

Foto: Mediafax

Marcel }enter,
manager la na]ional`

„Marea Bucl`” s-a \ntors pe p`m#nt francez, odat` cu etapa a
treia, desf`[urat`, ieri, \ntre Waregem [i Compiegne. Etapa a fost
c#[tigat` de liderul Turului, Fabian Cancellara (CSC), plutonul
„\nghi]ind” evadarea a patru rutieri, cu doar un kilometru
\nainte de final.

MERCATO - Campioana Spaniei l-a
transferat, ieri, de la FC Porto pe
funda[ul brazilian Kleper Laveran
Lima Ferreira, cunoscut sub numele
de Pepe (foto), în urma acestei achizi¼ii, clubul madrilen putând renun¼a
la aducerea lui Cristian Chivu, scrie
„Marca”. Pepe, 23 de ani, va \ncasa la
Madrid un salariu de aproape trei milioane de euro, iar Porto va \ncasa 30
de milioane pentru ap`r`tor.
|n ceea ce-l prive[te pe Chivu, Madridul era o pist` \nchis`, chiar f`r`
aducerea pe „Bernabeu” a lui Pepe,
dac` este s` d`m crezare declara]iilor
lui Ioan Becali. Acesta a \nt`rit ideea
c` funda[ul rom#n va evolua la Inter
sau va r`m#ne la Roma. „Pentru mine,
cuvântul lui Moratti valoreaz cât un

contract. Chivu va merge la Inter,
dac Roma ajunge la un acord cu ei.
Dac nu, rmâne la Trigoria. Moratti
mi-a spus o cifr ¹i mi-a spus c are
nevoie de biat, dar a pus condi¼ia ca
gruparea roman s fie de acord”, a
spus Becali, care a dezmin]it c` ar fi
luat bani, \n avans, de la Moratti.
O alt` informa]ie despre cazul Chivu vine din presa italian`, care sus]ine
c` Inter ofer` acum doar [ase milioane de euro, specul#nd astfel retragerea din cursa pentru Chivu a Realului
[i a Barcelonei.
Dac` \[i duce la bun sf#r[it contractul cu Roma, Chivu va putea pleca
oriunde \n vara anului viitor, f`r` ca
echipa capitolin` s` mai \ncaseze vre||||
un ban.
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Superlativele fotbalului
Reprezentativa Braziliei din 1970 a fost desemnatv, într-un
sondaj al publica£iei „World Soccer”, drept cea mai bunv
echipv din istoria fotbalului, în timp ce un gol marcat de Diego
Maradona în meciul cu Anglia de la Cupa Mondialv (Mexic, 1986)
a devenit cea mai frumoasv reu itv.
Brazilia lui Pele, Jairzinho, Tostao,
Gerson sau Rivelinho. O forma]ie
fascinant`, care ne-a \nvins greu, cu
3-2 (unul dintre golurile brazilienilor fiind marcat de Pele), [i care, la
finalul competi]iei, cucerea pentru a

Foto: Mediafax

LEGENDE - Cei trecu]i bine de 40
de ani \[i aduc aminte de Mondialul din Mexic, din 1970. Acolo a fost
Rom#nia \n „groapa cu lei” de la Guadalajara. |n grup` cu Cehia, Anglia
(campioana en-titre) [i cu Brazilia.

treia oar` (la acea dat`) Cupa Jules
Rimet, intr#nd definitiv \n posesia ei.
La aproape patru decenii distan]`,
publica]ia „World Soccer” a desemnat acea Brazilie, antrenat` de Mario
Zagallo, drept cea mai bun` echip`
din istoria fotbalului.
|n clasamentul \ntocmit de
„World
Soccer”,
pe
locurile
urm`toare se afl` reprezentativa Ungariei din 1953 [i cea a Olandei din
Ciprian Voiculescu ||||
1970.

Maradona devine campion mondial \n 1986

Foto: Mediafax

Nu putea lipsi Maradona

Marinho, Altair, Jairzinho, Miranda, Brito [i Marco Antonio (de la st#nga la dreapta) s-au l`sat de fotbal, dar nu [i de
spectacol, cei [ase c#nt#nd \n forma]ia „Legendarii“

INFO COMPACT

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

Saban se bucur`
c` pleac`, Pulido
se bucur` c` vine

8,386
milioane € a ob]inut
Steaua, \n sezonul trecut al Ligii Campionilor

STEAUA - Funda¹ul Klemi Saban, care a semnat un contract pe patru sezoane cu Maccabi Netanya, vicecampioana Israelului, a declarat, pentru presa din ¼ara sa c este
bucuros c va reveni în campionatul intern, dup un an nu
tocmai bun petrecut la Steaua Bucure¹ti. „M bucur c m
întorc în Israel dup un an dificil în România”, a spus Saban, care s-a transferat la gruparea israelian din postura
de juctor liber de contract. Saban se întoarce la Netanya
dup cinci sezoane petrecute la Hapoel Tel Aviv, Hapoel
Petah Tikva, Maccabi Haifa ¹i Steaua. Steaua îl achizi¼ionase pe Saban, la începutul sezonului trecut, de la Maccabi
Haifa, în schimbul sumei de 250.000 de euro. El a evoluat
în doar 11 partide pentru vicecampioana României.
Polonezul Pawel Golanski s-a antrenat, ieri, la Mierlo, cu echipa preg`tit` de Gheorghe Hagi, iar spaniolul
Pulido a anun]at c` a ales s` evolueze la vicecampioana
Rom#niei. Steaua va \nt#lni m#ine, \ntr-o partid` amical`,
forma]ia polonez` GKS Belchatow.
{tefan B`lan ||||

Pe primul loc, din punct de vedere
al banilor oferi£i de UEFA, s-a situat
AC Milan, câ tigvtoarea competi£iei,
cu 39,592 milioane de euro, în timp
ce pe pozi£iile a doua i a treia s-au
clasat Chelsea Londra, cu 34,662
milioane de euro, respectiv finalista
FC Liverpool, cu 32,218 milioane de
Sursa: uefa.com
euro.

FURIOS - Bosniacul Ivica Osim (foto),
antrenorul selec]ionatei Japoniei, a
r`bufnit la adresa echipei sale, dup`
ce niponii au terminat la egalitate,
scor 1-1, partida cu Qatar, din cadrul
Cupei Asiei. „Sunte]i ni[te amatori.
Avem trei clase peste Qatar [i trebuia s` batem cu 6-1, dar voi a]i jucat
deplorabil”, a r`cnit, \n limba slav`,
tehnicianul. Vorbele sale i-au atins
oarecum pe japonezi, c#[tig`torii ultimelor dou` edi]ii ale competi]iei,
dar mai mult l-au afectat pe Zen Chida, translatorul care trebuia s` le comunice fotbali[tilor ceea ce spunea
Osim. Shunsuke Nakamura, juc`torul
lui Celtic, a povestit, dup` ie[irea din
vestiar, c` translatorul a fost cel mai
afectat de vorbele dure ale lui Osim
(n-a lipsit un potop de sud`lmi la
adresa fotbali[tilor), Chida izbucnind
\n pl#ns [i reu[ind cu greu s` traduc`
||||
potopul verbal al bosniacului.

Foto: Rompres

{i-a f`cut translatorul s` pl#ng`

PUBLICITATE

GOLURI - Acela[i sondaj a desemnat cele mai frumoase reu[ite din
istoria fotbalului. Golul marcat de
argentinianul Maradona, \n minutul
55 al meciului Argentina – Anglia,
scor 2-1, din sferturile de final ale
Cupei Mondiale din Mexic, a primit
cele mai multe sufragii. Nu este cel
marcat cu m#na, ci al doilea reu[it
de El Pibe d’Oro, \n care a slalomat

p#n` \n plasa englezilor, \n[ir#nd pe
parcurs cinci adversari.
Marco Van Basten a ocupat locul doi, cu golul din volé marcat
\n meciul Olanda - URSS, scor 2-0,
din finala Europenelor din 1988, iar
locul trei i-a revenit lui Zidane, cu
reu[ita din finala Ligii Campionilor
din 2002, \mpotriva lui Bayer Leverkusen.
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Foto: Rompres

Actorii din „Harry Potter" i-au
lusat amprentele la Hollywood

Scarlett Johansson [i Woody Allen,
filmuri la Barcelona
Regizorul american WOODY ALLEN a început, luni, pe o plaju din Barcelona,
filmurile la cea mai recentu peliculu a sa, care nu are încu un nume, dar
în care joacu SCARLETT JOHANSSON i Penelope Cruz, potrivit AFP. Filmurile
sunt programate su dureze apte suptumâni i vor avea loc la Barcelona, în
Asturia, nordul Spaniei, dar i în oraul natal al lui Allen, New York.

PE SCURT

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actri¡a australianu NICOLE KIDMAN va juca rolul unei vânutoare de burba¡i boga¡i, în comedia romanticu „Monte
Carlo", bazatu pe romanul „Headhunters", scris de Jules
Bass, informeazu variety.com. În acest film, Kidman va
interpreta rolul unei profesoare care pleacu împreunu
cu douu prietene la Monaco, unde cele trei pretind cu
sunt femei bogate, în speran¡a cu vor nimeri peste nite
burba¡i însturi¡i care su le ia de neveste.


Trupa Compact a semnat cu RBA
Forma]ia COMPACT, a semnat de cur#nd un contract cu RBA Records. „Acest
proiect vine ca o urmare fireasc` a campaniei «Numai sunete curate»,
ini]iate de RBA, campanie ce define[te noua politic` a casei noastre de
discuri [i anume aceea de a avea \n patrimoniul nostru numai arti[ti capabili
s` sus]in` concerte live”, a declarat Radu Baron, directorul RBA. „Compact
live” se nume[te dublul CD semnat de trupa Compact, acesta urm#nd s` fie
lansat \n cur#nd.



Foto: Mediafax

Nicole Kidman, în rol de vânutoare de averi

Cei trei protagoni[ti ai popularei serii „Harry Potter"
i-au lvsat, luni, amprentele în cimentul de pe celebrul Bulevard
Hollywood, din Los Angeles, a a cum au fvcut-o înaintea lor
staruri precum Marilyn Monroe i Humphrey Bogart.
cernate premiile Oscar, transmite
AFP. „Este cu adevrat incredibil”,
a spus Radcliffe, cel care încarneaz
pe marele ecran personajul Harry
Potter.
„S te gse¹ti alturi de oameni
precum John Wayne ¹i s prive¹ti celelalte nume de aici este remarcabi”,
a adugat actorul în vârst de 17 ani.

FAIM~ - Daniel Radcliffe, Rupert
Grint ¹i Emma Watson, cele trei tinere vedete ale seriei „Harry Potter”,
¹i-au lsat amprentele mâinilor ¹i ale
pantofilor în cimentul proaspt al
unei dale din fa¼a teatrului chinezesc
Grauman, de pe celebrul Bulevard
Hollywood, la câ¼iva pa¹i de teatrul
Kodak, unde în fiecare an sunt de-

Radcliffe a fost acompaniat de Watson, în vârst de 17 ani, interpreta
personajului Hermione Granger,
¹i de Grint, în vârst de 18 ani, cel
care îl interpreteaz în filme pe Ron
Weasley, prietenul lui Harry Potter.
Cea de-a cincea parte a seriei,
„Harry Potter ¹i Ordinul Phoenix”, va
fi lansat în cursul acestei sptmâni
în cinematografele din America de
Nord. Radcliffe, Grint [i Watson au
semnat deja contractele pentru a
juca în ultimele dou filme ale seriei
„Harry Potter”.
Laura Dud`u ||||

James Blunt i-a scos sora la v#nzare pe internet

Tori Amos va avea cabine
decorate de un designer

Cânture¡ul britanic JAMES BLUNT a fost la un moment dat
atât de dependent de site-ul de licita¡ii on-line eBay,
încât i-a scos sora la vânzare pe internet, iar în prezent
aceasta este logoditu cu burbatul care a câtigat licita¡ia, informeazu femalefirst.co.uk. James Blunt a declarat
într-un interviu pentru revista GQ: „Cel mai idiot lucru
pe care l-am fucut vreodatu a fost su-mi vând sora pe
eBay (...) Ateptam su aparu pe pia¡u primul meu album i
între timp mi-am vândut aproape toate lucrurile pe eBay.
Dezvoltasem o dependen¡u".

PRETEN}II - C#nt`rea]a
american` Tori Amos a cerut ca ambian¼a din cabinele de la Sala Polivalent,
unde va sus]ine, vineri, un
concert, s fie deosebit,
potrivit organizatorilor.
Artista va sosi, m#ine, în
România ¹i va pleca sâmbt. Amos a avut cerin¼e
numai în ceea ce prive¹te
cabinele echipei sale de la
Sala Polivalent, legate de
cur¼enie, aerisire, temperatur ¹i mobilier. Pentru
a-i satisface aceste preten]ii,
organizatorii vor apela la


Caravana „Dansez pentru tine" ajunge
la Bucureti
Caravana „DANSEZ PENTRU TINE" ajunge la Bucureti, încheind, astfel, seria
preselec¡iilor pentru noul sezon al show-ului care va începe în toamnu, la
Pro TV, informeazu postul de televiziune. Caravana emisiunii se întoarce în
capitalu dupu preselec¡iile desfuurate la Tulcea, Bacuu, Iai, Oradea,
Tg. Mure i Sibiu. Azi [i m#ine, la Teatrul Nottara, începând cu ora 10.30,
sunt atepta¡i to¡i cei care viseazu su facu parte din competi¡ia de la Pro TV.


TVR 1 a difuzat, luni sear`, finala concursului „FAIMOIII”,
lansat de Cutulin Muru¡u i Marius Moga (foto) în urmu cu
10 suptumâni. Cei mai buni dintre cei buni s-au duelat
în voci i prezen¡u scenicu, pentru a-i dovedi talentul
i pregutirea în vederea începerii unei cariere muzicale.
Publicul telespectator i juriul prezent în platou au desemnat-o câtigutoare pe braoveanca Dalma Kovacs. În
curând, ea se va putea luuda cu un prim album con¡inând
zece piese compuse de Marius Moga. Emisiunea „Faimoii" va reîncepe în toamnu.


Un nou serial de comedie la TVR 2
Postul TVR 2 aduce în premier`, de azi, un nou serial de comedie, ce va fi
difuzat în fiecare zi, de luni pân` vineri, de la ora 19.30. „Or`[elul nostru
drag” este povestea unui grup de tineri haio[i, prieteni foarte buni, care încearc` s` fac` pasul uria[ spre via]a de adult. Din distribu]ie fac parte Molly
Ringwald, Lauren Graham, Jenna Elfman [i Billy Burr.

Eroii din Dallas,
licita¡ie în
scopuri caritabile
AJUTOR Larry Hagmann, Linda
Gray, Patrick Du®y, Steve Kanaly i
Charlene Tilton i-au scos la licita]ie
costumele pe care le-au purtat în faimosul serial Dallas. Evenimentul s-a
petrecut, ieri, la Paris, iar vânzarea a
avut un scop caritabil. Suma strânsv
în urma licitvrii celor 40 de piese a
fost donatv spitalului „Hopital Sourire" din Toulouse, pentru achizi£ionarea aparaturii medicale. Actorii
celebrului serial din anii ‘80 se aflv,
zilele acestea, în Fran£a, pentru
a participa la festivalul de muzicv
||||
country „Mirande”.

Foto: Mediafax

„Faimo[ii”, la final de emisiune

Dallas 2007: Ray, Lucy, JR, Bobby [i Sue Ellen

un designer de interioare.
Scena de la Sala Polivalent va fi special amenajat
pentru show-ul lui Tori, iar
scenografia ¹i regia de lumini au fost concepute exclusiv pentru turneul actual
al solistei.
Biletele la concertul Tori
Amos din Bucure[ti cost
80, 100, 120 ¹i 150 de lei,
în func¼ie de pozi¼ia din
sal, ¹i pot fi achizi¼ionate
on-line la www.bilet.ro ,
www.bilete.ro, www.phoenix.ro, dar ¹i de la Librriile
||||
Crture¹ti.
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„Am vrea s` c#nt`m cu Timbaland"
DJ Project a lansat recent un
nou album, intitulat „Dou`
anotimpuri". Cel de-al [aselea
album din carier` este diferit
de ceea ce a scos pe pia]` p#n`
acum grupul. Mai mult, cei trei
componen]i consider` c` au
atins maturitatea artistic`.
- Ce pute]i spune despre noul
album?
- „Dou` anotimpuri" con]ine 12
trackuri, dintre care doar trei sunt
remixuri, perfecte pentru afterparty-urile din cluburi. Primul extras
pe single, care d` [i titlul albumului,
poate p`rea diferit, fa]` de ceea ce
am lansat p#n` acum. L-am intitulat astfel pentru c` surprinde dou`
st`ri, dou` tipuri de muzic`, optimist` [i melancolic`. Iar videoclipul
se bazeaz` pe contrastul alb-negru
- Ce concerte ave]i preg`tite
pentru aceast` var`?
- Stagiunea estival`, compus`
din zece concerte, un turneu pe litoral, cinci concerte \n Mamaia, un recital pe care \l vom sus]ine cu ocazia
serb`rii Zilei Marinei la Constan]a
(pe 15 august), un concert la Bac`u
pentru Romanian Top 100 Hits.
- Ve]i demara [i un turneu ?
- Da. Fiecare concert pe care \l
vom sus]ine pe litoral, \n vara 2007,
va fi unul de promovare a noului

Gino, Elena [i Maxx
se afl` \n topul
clasamentelor muzicale [i
al preferin]elor publicului

material discografic.
- Care este cel mai important
premiu din carier` ?
- Premiul „Best Romanian Act
2006”, pe care l-am primit \n cadrul
ceremoniei MTV European Music
Awards, care s-a desf`[urat, anul
trecut, la Copenhaga. A fost cel mai
important premiu din cariera noastr`, deoarece l-am primit \n urma

voturilor fanilor din \ntreaga ]ar`.
- Cu ce artist str`in v-ar pl`cea
s` c#nta]i?
- Am vrea s` c#nt`m cu Timbaland.
- Alte proiecte ?
- Nu suntem interesa]i de alte
proiecte. Muzica este unicul proiect \n care am ales s` ne implic`m
Laura Dud`u ||||
100%.

Foto: Mediafax

Body&Soul, turneu cu fostul membru al trupei

SURPRIZ~ Trupa Body&Soul revine \n for]` \n aceast` var`.
George, Lauren]iu [i Florin vor demara un turneu \n toat`
]ara, cu ocazia lans`rii celui de al [aptelea album, „Weekend". Seria concertelor va \ncepe pe 14 iulie [i se va \ncheia
la sf#r[itul lunii august, cuprinz#nd peste 15 ora[e din ]ar`.
Una din surprizele acestui turneu este apari]ia ca invitat a
lui Bogdan Dima, fostul component al trupei Body&Soul.

IMAGINE Odat` cu lansarea
noului material discografic,
Elena a decis c` e momentul [i al
unei schimb`ri de look. „Odat`
cu noul album, mi-am schimbat
culoarea p`rului [i stilul vestimentar”, a declarat Elena.

PUBLICITATE

So]ii Beckham
se mutu în
cetatea filmului
SCHIMBARE - Victoria Beckham, care în cursul acestei
sptmâni se va muta împreun cu so¼ul su, fotbalistul
David Beckham, ¹i cei trei copii la Los Angeles, a declarat,
ieri într-un interviu, c nu inten¼ioneaz s devin actri¼,
de¹i va locui aproape de Hollywood, informeaz Reuters.
„Cred c voi fi singura persoan din Los Angeles care nu va
vrea s fac filme”, a glumit Victoria Beckham.
„De fapt, nu cred c sunt o actri¼ atât de bun”, a
spus fosta membr a trupei Spice Girls. Mutarea familiei
Beckham în Statele Unite, unde David va juca la echipa de
fotbal Los Angeles Galaxy, va fi prezentat într-un documentar televizat, „Victoria Beckham: Coming to America”,
||||
care va fi difuzat pe NBC \n 16 iulie.

Elena, look nou

„A fost ideea lui George s` particip ca invitat \n spectacolele trupei Body&Soul. Nu este o revenire \n trup`, dar
nu excludem, \ns`, o colaborare, a declarat Bogdan. Piesa
selectat` pentru a fi primul extras pe single, deschiz#nd \n
acest fel campania de promovare a albumului „Weekend",
este melodia „Cine”, care beneficiaz` [i de un videoclip, \n
||||
regia lui Marian Cri[an.
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Beyonce,
în adaptarea
operei „Aida"
PROIECT - Cântrea¼a american Beyonce Knowles va
juca în adaptarea
pentru Broadway
a operei „Aida”,
de Giuseppe Verdi,
care va fi pus în
scen de studiourile Walt Disney,
informeaz
hollywood.com.
Beyonce Knowles va juca rolul
Aidei, care a mai
fost interpretat
de cântre¼ele
Toni Braxton ¹i
Michelle Williams, fosta
sa coleg
din trupa
Destiny's
Child.
„Aida”
este
povestea unei prin¼ese etiopiene capturate
de un cpitan egiptean. Beyonce
a mai jucat într-o adaptare a unei
opere clasice, „Carmen”, de Georges
Bizet, o „hip-hoper`” produs de
postul de televiziune MTV. Beyonce,
în vârst de 25 de ani, se afl într-un
||||
punct culminant al carierei sale.
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V#nz`ri mari
pentru Chevrolet
CIFRE Compania Chevrolet a
reu[it performan]a s` v#nd` la
noi \n ]ar`, \n primul semestru, 6.115 unit`]i, ce reprezint`
o cre[tere de 122 de procente.
Rom#nia a fost pia]a cu cre[terea
cea mai mare din Europa Central`
[i de Est, unde v#nz`rile m`rcii
au urcat cu 61%. Pentru acest an,
¡inta de vânzuri a Chevrolet este
de 13.000 de unitu¡i.

Ford produce
mai mult \n Rusia
INTEN}IE Grupul Ford plunuiete
su creascu produc¡ia de automobile din Rusia, pânu la 125.000
de unitu¡i pe an, pânu în 2009,
nivelul actual fiind de 72.000 de
exemplare. Decizia a fost luat`
pentru a veni în întâmpinarea
cererii substan¡iale de pe cea mai
activu pia¡u europeanu. Vânzurile
de automobile au explodat în
Rusia, pe fondul creterii economice substan¡iale de care se
bucuru statul rus.

Profit pentru Volvo
REZULTATE Constructorul suedez
Volvo are succes \n Rom#nia.
V#nz`rile de autoturisme ale
m`rcii, \n primele [ase luni
ale anului, au fost de 398 de
exemplare, fa]` de doar 221 de
unit`]i, c#t s-au v#ndut \n primul
semestru din 2006. Cel mai comercializat model a fost XC 90, cu
113 unit`]i, urmat de C30 [i S40,
cu 81 de unit`]i.
PUBLICITATE

1

3

2

Ierarhia ma[inilor luxoase
cu pre]uri accesibile
Un automobil de lux este visul oric`rui [ofer. Geamuri fumurii,
ro]i cu gen]i str`lucitoare, scaune din piele, cutie de viteze
automat` sunt calit`]ile unei ma[ini care te scoate din mul]ime.
OFERT~ - Redactorii revistei americane „Forbes” au realizat un clasament
al unor limuzine care, de[i dispun de
dot`ri de lux, au pre]uri abordabile.
|n opinia americanilor, cei cu dare
de m#n` ar trebui s` se g#ndeasc`
de dou` ori \nainte s` arunce 61.750
de dolari pe un model Lexus LS460.
Cu ace[ti bani se poate achizi]iona
un model IS250 la 30.000 de dolari
[i, cu o investi]ie de 5.000 de dolari

\n op]iuni, clien]ii se pot bucura de
acelea[i finisaje de calitate. |n plus,
automobilul este prev`zut cu scaune
\nc`lzite [i cu faruri cu xenon.
Volvo C30 este cea mai ieftin`
ma[in` de lux din top, av#nd un pre]
de pornire de 23.395 de dolari. Printre dot`rile standard ale automobilului se num`r` o cutie de viteze
manual` \n [ase trepte, care \nainte
se g`sea numai la versiunile de top

de la BMW. Pe locul doi \n clasament
se afl` modelul Audi A3 care dispune, la r#ndul s`u, de o transmisie
manual` \n [ase trepte, dar exist` [i
una op]ional`, automat`, tot cu [ase
rapoarte. Ca dotari standard, ma[ina
include un motor cu patru cilindri, ce
produce 200 de cai putere.
Podiumul este \ncheiat de Saab
9-3, 2.0 Sport Sedan. Versiunea standard a ma[inii include un motor de 2
litri ce produce 210 CP, cutie manual`
\n [ase trepte, sistem audio de 150 de
wa]i, ESC (electronic stability control)
Bogdan Biszok ||||
[i ABS.

MARCA

PRE}
DE PORNIRE

1. Volvo C30 (foto 1)
23.395 *
2. Audi A3 (foto 2)
25.340
3. Saab 9-3 (foto 3)
26.995
4. Lincoln MKZ
29.305
5. Lexus IS 250
30.970
6. Mercedes Benz C300 31.975
7. Infiniti G37
32.000
8.Cadillac CTS 2008
32.500
9.BMW 328i
33.175
10.Land Rover LR2
34.700
Sursa: Forbes.com
*Pre]urile sunt exprimate \n dolari

Suzuki Splash pentru europeni
NOU - Constructorul japonez Suzuki vrea s` cucereasc` Europa cu un nou model compact de
clas` mic`, botezat Splash. Modelul va fi prezentat oficial la Salonul auto de la Frankfurt din
aceast` toamn` [i va fi pus \n v#nzare \ncep#nd cu
anul viitor. Automobilul dispune de trei tipuri de
motoriz`ri, dou` pe benzin` [i una pe motorin`.
Propulsoarele pe benzin` sunt de un litru, cu 65
de cai putere, [i de 1,2 litri, cu 86 de
cai putere. Pe motorin` exist`
un singur motor de 1,3 litri
[i 75 de cai putere. |n
privin]a transmisiei,
toate mode-

lele dispun de o cutie de viteze \n cinci rapoarte,
iar la motorizarea pe benzin` de 1,2 litri se poate opta pentru o cutie automat` cu patru viteze.
Dot`rile standard ale ma[inii includ ABS, ESP,
[ase airbaguri [i centuri pentru locurile din spate.
Niponii vor s` comercializeze, \n Europa,
||||
peste 60.000 de unit`]i pe an.

Porsche face legea \n SUA
RAPORT - Firma de evaluare a produselor J.D. Power a declarat, pentru
al treilea an consecutiv, produc`torul
german de automobile Porsche ca
fiind brandul num`rul unu \n SUA,
potrivit automarket.ro. Analiza din
acest an a celor de la J.D. Power a
fost f`cut` pe un e[antion de 91.000
de proprietari de autovehicule noi. |n
urma r`spunsurilor, modelele Cayman
[i Boxster au ocupat pentru al doilea
an consecutiv locurile unu, respectiv doi la categoria „Premium Sporty
Car”. Honda a c#[tigat, de asemenea,
respectul [oferilor, constructorul nipon impun#ndu-se la nu mai pu]in de
patru categorii. Germanii de la BMW
[i Mercedes s-au remarcat cu modelele Seria 3, Seria 6 [i X5, respectiv E||||
Klasse, S-Klasse [i GL-Klasse.

Porsche Cayman este cel mai apreciat model sport din SUA

VIA}~ S~N~TOAS~
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Unul din doi români fumeazu

C#]i rom#ni

fumeaz` \n fiecare
zon` geografic` a ]`rii

Medicamentul
anti-fumat
trateazu i
alcoolismul
REMEDIU - Medicamentul anti-fumat, Champix, care imit efectele
nicotinei, ar putea combate ¹i alcoolismul, informeaz AFP. Descoperit ¹i dezvoltat de compania Pfizer,
tratamentul nu con¼ine nicotin ¹i
ac¼ioneaz prin reducerea satisfac¼iei pe care fumtorii o au în timpul
fumatului. Medicamentul elimin
astfel nevoia de a fuma. O echip
de cercettori ¹i-au pus problema
dac medicamentul poate trata ¹i
alcoolismul ¼inând cont de faptul
c cele dou vicii sunt complementare. Cercettorii au testat efectul
Champix pe cobaii din laborator
care au consumat, câteva luni,
cantit¼i uria¹e de alcool. În urma
tratamentului, cobaii au fost mai
||||
pu¼in interesa¼i de alcool.

INFO GRAFIC

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

Mai mul]i b`rba]i dec#t
femei au ales viciul
B`rba]i

Femei

34,5%

VICIU - Studiul realizat pe un e¹antion
de 3.326 persoane ¹i-a propus s eviden¼ieze inciden¼a fumatului în România ¹i s afle care sunt obiceiurile
¹i atitudinea fa¼ de fumat. Datele
cercetrii au scos la iveal faptul
c brba¼ii sunt fumtori mai
înri¼i decât femeile. Potrivit
cifrelor, din totalul popula¼iei
masculine, 59,2% fumeaz
cel pu¼in o ¼igar pe zi, în
timp ce, în cazul doamnelor, inciden¼a este
mai redus: 34,5%.
Femeile fumeaz
maxim 15 ¼igri pe
zi, pe când, în cazul
brba¼ilor, majoritatea fumeaz peste 15 ¼igri pe zi.
În ceea ce prive¹te numrul de
fumtori pe regiuni
geogra-

59,2%

În propor£ie de 46,6% din popula£ia României, cu vârsta peste
18 ani, fumeazv, cel pu£in o £igarv pe zi. Aceasta este concluzia
celui mai recent studiu despre fumvtori din România realizat, în
perioada aprilie-iunie, de ISRA Center Marketing Research i
compania Pfizer.

fice, Muntenia se remarc cu o propor¼ie de 51% fumtori din popula¼ia
regiunii. Urmtorul loc în clasament
îl ocup Moldova, cu 49,7% fumtori,
¹i Cri¹ana ¹i Maramure¹, cu 48,4%
fumtori. Bucure¹tiul figureaz în
clasament cu 40,1% fumtori, cel mai
sczut procent de fumtori din clasament.
Dup criteriul vârstei, persoanele cu vârsta cuprins între 40 ¹i 49
de ani sunt cei mai înri¼i fumtori.
Ace¹tia conduc în top cu un procent
de 54,2%. Sunt urma¼i îndeaproape
de cei cu vârste între 30 ¹i 39 de ani
(53,4%) ¹i cei tineri, între 18 ¹i 29 de
ani, care figureaz cu 52,6 procente.
Iulia Roman ||||

FUM TORII PE CATEGORII DE VÂRSTE
100%
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Aditivii i îndulcitorii,
interzii în produsele
pentru copii
DECIZIE Procedurile de autorizare
a aditivilor alimentari în Uniunea
Europeanu vor fi simplificate.
Acetia nu vor mai fi folosi¡i în
produsele neprocesate, în timp
ce îndulcitorii i coloran¡ii vor fi
interzii în alimentele destinate
nou-nuscu¡ilor i copiilor, a decis
Parlamentul European. Conform
acestei reglementuri, îndulcitorii,
coloran¡ii, antioxidan¡i, emulsifian¡ii i gelatinele vor putea fi
utilza¡i numai dacu sunt siguri
pentru sunutatea umanu.

Neregulile cosmetice,
tratate cu laser

INOVAKIE |n propor]ie de 70%
dintre imperfec¡iunile pielii pot fi
tratate furu interven¡ie chirurgicalu, prin intermediul tratamentul
cu laser Fraxel. Noua metodu de
tergere a cicatricilor este acum
disponibilu i în România, în cadrul clinicii DermaStyle, începând
cu aceastu lunu. Noua tehnologie
poate trata i atenua problemele
diverse ale pielii precum ridurile,
petele pigmentare, acneea, semne din natere sau vergeturi, furu
interven¡ia bisturiului.

Vaccinul contra
cancerului de creier,
aprobat în Elve¡ia

52,6%

53,4%

54,2%
45,2%

50%

26,2%

PREVENIRE Vaccinul contra cancerului de creier a fost aprobat pe
pia¡a elve¡ianu, informeazu AFP.
Astfel, Institutul de Sunutate Publicu din Elve¡ia pune la dispozi¡ia
pacien¡ilor, primului vaccin împotriva cancerului de creier, fabricat
în Statele Unite. „Ne-am propus
su fim o companie inventatoare a
unui vaccin personalizat împotriva cancerului de creier. Iansele
de supravie¡uire sunt foarte mici
în cazul acestei boli”, a declarat
Alton Boynton, reprezentant al laboratoarelor Northwest Biotherapeutics din SUA.

Cârna¡ii pot duce la
apari¡ia cancerului
0%

18 - 29 ani

30 - 39 ani

Ce riscuri implicu fumatul?
PERICOL - Principalele riscuri asociate
fumatului sunt accidentele cardiovasculare, principala cauz de mortalitate
la nivel mondial. Fumatul poate determina ¹i accidente cerebrovasculare,
a doua cauz de mortalitate în lume.
Fumatul este, de asemenea, asociat cu
cancerul de plmâni sau cancerul de
stomac, îns poate afecta aproape orice organ al corpului.
Prin¼ii fumtori î¹i expun copiii la numeroase riscuri. Peste 700 de
milioane de copii din întreaga lume
sunt fumtori pasivi. Acest fapt duce
la cre¹terea riscului de astm sau alte
afec¼iuni. Mamele care fumeaz în
timpul sarcinii cresc riscul de apari¼ie a
problemelor dup na¹tere – probleme
respiratorii, sindromul mor¼ii infantile,
||||
dezvoltarea încetinit a copilului.

40 - 49 ani

INFO COMPACT

50 - 59 ani

peste 60

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

Bucure[ti

Alte regiuni

31-34

5-15

de ]ig`ri
pe zi

de ]ig`ri
pe zi

Bucure tenii, în propor£ie de 10%, fumeazv mai multe £igvri pe zi în
compara£ie cu locuitorii altor regiuni ale £vrii. Responden£ii din regiuni precum Moldova, Cri ana, Maramure sau Dobrogea, în procente cuprinse între
35 i 38%, fumeazv mai pu£in decât bucure tenii.
Sursa: ISRA Center Marketing Research

RISC Un aditiv inclus în majoritatea tipurilor de cârna¡i i burgeri,
mai ales în produsele ieftine,
poate provoca apari¡ia unor
tumori canceroase, informeazu
telegraph.co.uk. European Food
Safety Authority a declarat cu
aditivul E128 este periculos pentru
consumul uman. E128 este folosit
i pe post de colorant, în produsele de cofeturie i în prepararea
mai multor tipuri de mezeluri.
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CONCERT &
PARTY

ROCK

COLONELUL

Strike Anywhere, La Plebe,
Pistol cu Capse [i Cobe
Suburbia
Str. {elari nr. 19
Telefon: 0723.314.164

DJ

20.00

Cinema Elvira Popescu

Raresh & Pr#slea
Pia]a Constitu]iei

22.00
21.00

MUZIC~ ELECTRONIC~
Gr`dina E-Uranus
Str. Uranus, nr. 144 (l#ng` Palatul
Parlamentului)
Telefon: 313.45.27

Hollywood Multiplex 13.45, 16.30, 19.15, 22.00
Movieplex
14.15, 16.45, 19.30, 22.00
17.00

Gentleman’s Night

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

Cesky Club
Str. Dianei nr. 11
Telefon: 314.14.79

ARTA VISELOR

Ladies Cocktail Night
19.00

21.00

Cafeneaua Actorilor
Bd. Nicolae Blcescu nr. 2
Telefon: 0721.900.842

21.30

22.30

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

21.00

Hollywood Multiplex

V.I.P. Party
21.00

Wednesday Nights of Salsa
21.00

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

Hollywood Multiplex 14.30, 17.15, 20.00, 22.45
Movieplex
14.15, 16.45, 19.15, 21.45
Cinema Corso
13.00, 15.30, 18.00, 20.30

H^RTIA VA FI ALBASTR~

13.30

14.45

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

SUA, thriller, 2007
Regia: David Fincher
Cu: Jake Gyllenhaal, Robert Downey Jr,
Anthony Edwards
21.30

IMPERIUL MINKII

Hollywood Multiplex
14.00, 18.15, 20.15
Movieplex
13.00, 15.00, 20.00, 22.00

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

LEG~TURI BOLN~VICIOASE

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

Imperiul min]ii

Cityplex

15.15

PIRA}II DIN CARAIBE:
LA CAP~TUL LUMII

Hollywood Multiplex
Movieplex
Cityplex

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

PREMONI}IA

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

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

20.00

Premier`
Hollywood Multiplex 13.45, 16.45, 19.45, 22.45
Movieplex
13.15, 16.15, 19.15, 22.15
Cinema Patria
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Cityplex
14.15, 17.00, 19.45, 22.30

La Scena
Telefon: 320.35.67

13.30
15.00

ZECE SEMNE RELE

SPIDER-MAN 3

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

SUA, S.F., 2007
Regia: Sam Raimi
Cu: Tobey Maguire, Kirsten Dunst
15.15

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

EVENIMENTE

CUM AM M^NCAT UN C^INE
De: Evgheni Grishkovets
Regia: Mihaela Triboi
Cu: Alexandru Nedelcu

Club A
Str. Blnari nr. 14
Telefon: 313.55.92
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17.00

„|nt#lnirea”
De: Gabriela Adame[teanu
Invita]i: Doina Papp, Vasile Ernu,
Marius Manole
Green Hours 22 Jazz-Cafe
Calea Victoriei nr. 120
Telefon: 314.57.51
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18.00

„Aripa dreapt`”
De: Mircea C`rt`rescu

15.00, 17.00, 19.30

TEATRU

Bloggeri vs Politicieni
Invita]i: Adrian N`stase, Darius Grozea
Moderator: Horea B`d`u

PUBLICITATE

REDAC}IE

20.00

DEZBATERE

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

SHREK AL TREILEA

Hollywood Multiplex

Regizorul David Lynch revine pe marile ecrane cu o poveste la
fel de misterioasu precum cea din serialul care l-a fucut celebru,
„Twin Peaks”. Actri¡a Nikki Grace (Laura Dern) se pregutete pentru cel mai important rol din cariera ei. Însu, cu timpul,
ea îi du seama cu via¡a sa începe su semene cu filmul în care
joacu. Situa¡ia devine i mai înspuimântutoare când Nikki aflu cu
pelicula este un remake al unei produc¡ii poloneze care nu a fost
niciodatu terminatu, deoarece protagonitii au fost ucii. Rumâne
de vuzut dacu imagina¡ia îi joacu feste sau dacu într-adevur ceva
ruu urmeazu su i se întâmple.

VACAN}A LUI MR. BEAN

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

Rom#nia, dram`, 2006
Regia: Tudor Giurgiu

21.45
13.00, 15.45, 18.30

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

JURNALUL UNUI SCANDAL

Cinema Europa

SUA, dram`, 2006
Regi: Nick Cassavetes
Cu: Bruce Willis, Emile Hirsch, Justin
Timberlake

RYNA

I SE SPUNE ZODIAC

Avanpremier`
Cinema E-Uranus

17.30, 22.30
13.00, 15.45, 20.45

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

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

Hollywood Multiplex

AVANPREMIER~ |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

LISTA NEAGR~

SUA, ac]iune, 2007
Regia: Gore Verbinski
Cu: Johnny Depp, Orlando Bloom,
Marcel Iure[

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

Coproduc]ie, suspans, 2006
Regia: David Lynch
Cu: Laura Dern, Jeremy Irons,
Harry Dean Stanton

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

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

Malibu Club
Pia]a Amzei nr. 1-3
Telefon: 231.32.23

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

22.15

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

Hollywood Multiplex
Movieplex

17.00, 19.45, 22.30
16.30, 19.00, 21.30

Cityplex

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

CAPCANA VIITORULUI

Vamayoth Party

Twice
Str. Sfânta Vineri nr. 4
Telefon: 313.55.92

13.00, 15.00, 17.00, 19.00

CALIFORNIA DREAMIN’
(NESF^R{IT)

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

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

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

DOMNUL BROOKS
SUA, thriller, 2007
Regia: Bruce Evans
Cu: Kevin Costner, Demi Moore,
William Hurt
Premier`
Hollywood Multiplex
Movieplex

Cityplex

MASCUL NECRU}~TOR
18.00

GREU DE UCIS 4

A{II DIN M^NEC~

Party Zone cu MC Stevie Bass

Cityplex

Cu: Tudor Chiril`, Maria Popista[u,
Ioana Barbu

Hollywood Multiplex
Movieplex

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

Glendale Studio

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

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

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

PARTY

Amsterdam Grand Café
Str. Covaci nr. 6
Telefon: 313.75.80

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

Electric Brother cu Retro
electro Brazilian

18.00

CUM MI-AM PETRECUT
SF^R{ITUL LUMII

FILME

Stylish Sounds cu DJ Ruky
Tonka Soul Cafe
Str. Biserica Amzei nr. 19
Telefon: 317.83.42

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

Miercuri, 11 iulie 2007

19.00

PROGRAM TV
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TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA

HBO

21.50 Neveste disperate

20.30 Proba adev`rului

20.30

21.30

14.40 Dragoste [i moarte

20.00 Ad#ncul albastru

7.30 TeleMatinal
10.00 Ne vedem la... TVR! (r)
11.00 Hello, Good-Bye ! (r)
11.30 Deliciile bucuturiei
12.00 Nocturne (r)
12.50 Integrame dupu integrare
13.00 Hannah Montana (s, SUA)
13.30 Desene animate: Club Disney
14.00 Jurnalul TVR
15.30 Oameni ca noi
16.00 Bagaj pentru... Europa
17.00 Isabel, în cuutarea iubirii (s,
Venezuela)
17.50 Patrula de mediu
18.00 Justi¡ie militaru (s, Germania/SUA)
19.00 Jurnalul TVR
20.20 Poporu' zice!
20.55 Tinere¡e i la butrâne¡e
21.50 Neveste disperate (s, SUA)
22.45 Jurnalul TVR
23.20 Singure (dramu, Spania)
1.10 Justi¡ie militaru (s, Germania/SUA)

TVR 2

7.00 Itirile PRO TV
9.10 Omul care aduce cartea
9.15 Tânur i nelinitit (s, SUA) (r)
10.00 Fantomas contra Scotland Yard
(comedie, Fran¡a/Italia) (r)
11.45 Zâmbi¡i, vu rog
12.15 Emmerdale - Afaceri de familie (s,
Anglia) (r)
13.00 Itirile PRO TV
13.45 Marea cursu (comedie, SUA)
16.00 Tânur i nelinitit (s, SUA)
17.00 Itirile PRO TV
17.45 Mesaje de dincolo (s, SUA)
18.50 Itirile sportive
19.00 Itirile PRO TV
20.30 Proba adevvrului (thriller, SUA/
Canada)
22.30 Itirile PRO TV
23.15 CSI: New York - Criminalitii (s,
SUA/Canada)
0.15 Proba adevurului (thriller, SUA/
Canada) (r)

12.30 Inocen¡u furatu (s, Mexic/SUA)
13.30 Prizoniera (s, Columbia/SUA/Mexic)
14.30 Iubire ca în filme (s, România)
(r) 15.30 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)
2.00 Povetiri adevurate (r)

FILMUL SERII |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TVR 1

23.20

5.00 Vivere - A trui cu pasiune (s, Italia)
6.00 În gura presei
7.00 Valul uciga (dramu, SUA);
Cu: Corbin Bernsen, Julianne
Phillips, Harve Presnell
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 Jocul electoral (comedie, SUA);
Cu: Jeff Goldblum, Anthony
LaPaglia, Liev Schreiber
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~

13.00 Spellbinder: Turâmul Dragonului
(s) 13.30 ABC... de ce? 14.30 Jobbing
15.00 Împreunu în Europa! 16.00
Jurnalul TVR (r) 16.20 Descoperu românii
16.30 Autostrada TVR 18.00 Jurnal
regional 18.30 Replay 19.00 Bugetul
meu 19.30 Campionatul de comedie
20.00 Celebritu¡ile timpului tuu 20.10
Farmece (s, SUA) 21.00 Ora de tiri 22.10
Tinichigiul i coafeza într-un vârtej de
sex i politicu (comedie, Italia) 0.00
Colec¡ionarul de suflete (s, Canada) (r)

Festivalul Callatis 2007

8.00 Lumi diferite (s, SUA) 9.00 Clubul
ciuda¡ilor (dramu, SUA/Canada) 11.00
Fiicele lui McLeod (s, Australia) 12.00 O
via¡u salvatu (dramu, SUA) 14.00 Amy
(s, SUA) 15.00 Clubul ciuda¡ilor (dramu,
SUA/Canada) 17.00 Fiicele lui McLeod
(s, Australia) 18.00 Amy (s, SUA) 19.00
Povestea lui Camille Picou (dramu, SUA)
21.00 For¡a legii (s, SUA) 22.00 Credin¡u
oarbu (dramu, SUA) 0.15 Reuniunea
(dramu, SUA) 2.00 For¡a legii (s, SUA)
3.00 Lumi diferite (s, SUA)

HBO

18.35

COMEDIE

Regele Cobra

6.30 Colierul de smaralde (s, Argentina)
7.30 Familia Serrano (s) (r)
9.00 Cenuureasa (s, Argentina) (r)
10.15 O fatu intre buie¡i (comedie,
India); Cu: Chaitanya Bhosle,
Sherrin Verghese
12.15 Vedete sub acoperire (r)
13.30 Noru pentru mama
15.30 Comando România
16.00 Falcon Beach (s) (r)
17.00 Familia Serrano (s)
18.30 D-Itiri
19.15 Noru pentru mama
20.30 Vedete sub acoperire
21.30 Regele Cobra (horror, SUA);
Cu: Pat Morita, Scott Hillenbrand
23.30 Bulevard (r)
0.15 Playboy (s)
1.00 Comedy Inc. (s, Canada)
1.30 O fatu intre buie¡i (comedie,
India) (r)
3.00 Vedete sub acoperire (r)

SPORT.RO

PRO CINEMA

9.00 Itirile Sport.ro 9.05 Fotbal. Copa
America: Semifinala 1 11.00 Itirile
Sport.ro 16.00 Fotbal amical: Dinamo
- Eintracht Frankfurt (r) 17.00 Fotbal
amical: CFR Cluj – Zaglebie Lubin
18.45 Itirile Sport.ro 19.00 Români în
Champions League 21.30 Itirile Sport.
ro 22.00 Special 23.00 Wrestling, RAW
ep. 41 (r) 1.00 Itirile Sport.Ro 3.50
Fotbal. Copa America: Semifinala 2

PRO CINEMA

22.00

4.00 Curat, Murdar? (r)
5.00 Levintza prezintu (r)
7.30 Dragoste i putere (s, SUA) (r)
8.00 Sport cu Florentina
8.25 Autoforum (r)
9.45 Al aptelea cer (s, SUA) (r)
10.45 TeleRON
12.25 Quizzit - emisiune interactivu
14.05 Dragoste i putere (s, SUA)
14.40 Dragoste i moarte (dramv, SUA)
16.25 Al aptelea cer (s, SUA)
17.25 Trusni¡i în NATO (s) (r)
18.00 Focus
19.45 Campionatul Suporterilor
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)

13.45 Road Runner - cea mai rapidu
pasure (s, SUA) 14.15 Descoperu
România (r) 14.45 Icstrim TiVi 15.15
Telefonul de la miezul nop¡ii (s, SUA)
(r) 16.15 Entertainment News (r) 16.30
Seaquest (s, SUA) 17.30 Nuscut DJ (s,
SUA) (r) 18.00 Walker, poli¡ist texan
(s, SUA) 19.00 Terapie intensivu (s,
SUA) 20.00 Entertainment News 20.20
Jura¡ii 21.30 Nuscut DJ (s, SUA) 22.00
For¡ele Speciale (ac¡iune, SUA) 0.00
Pre¡ul libertu¡ii (s, SUA/Canada)

5.30 Cinema, cinema, cinema (s)
6.00 Adevurul (thriller, Canada)
7.30 Formosa (comedie, SUA)
9.00 Soacra mea e o scorpie (comedie,
Germania/SUA)
10.40 Vu gusesc fermecutor (comedie,
Fran¡a)
12.20 Pe platourile de filmare (s)
12.50 Culutorie la Ottawa (dramu,
Canada)
14.25 Ui roii (dramu, SUA)
16.00 Gaca de la IT (s, Anglia)
16.55 Meciul vie¡ii (dramu, SUA)
18.35 Ziua nun¡ii (comedie, SUA)
20.00 Adâncul albastru (thriller, SUA)
21.50 Soacra mea e o scorpie (comedie,
Germania/SUA)
23.30 Rupire de persoanu (thriller,
SUA/Germania)
1.05 De dragul aparen¡elor (dramu,
SUA)

MTV
6.00 MTV Wake Up 9.00 Sunrise 11.00
Making the Video 11.30 Summer Hits
12.00 TRL România (r) 13.00 Summer
Hits 14.30 Room Raiders 15.00 Summer
Hits 16.00 MTV News 16.30 Summer
Hits 18.00 MTV Popular Music 18.30
Pimp My Ride 19.00 Summer Hits 19.30
Best Of... 20.30 US Top 20 21.30 MTV
News (r) 22.00 Punk'D 22.30 Next (r)
23.00 Summer Hits 0.00 Latino Music
1.00 MTV Club Zone (r) 2.00 After Hours

HALLMARK
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DRAM~

For¡ele Speciale

DRAM~

Singure
Maria (Ana Fernández,
foto) ¹i-a prsit familia ¹i
satul, pentru c nu suporta
caracterul autoritar al tatlui
s`u. Ea \nchiriaz un apartament la ora¹, într-un cartier
mrgina¹ ¹i, gravid`, în urma
unei rela¼ii cu un brbat care
nu vrea s accepte copilul,
supravie¼uie¹te, fcând me-

najul în diverse familii. Împreun cu mama, venit s
stea la ea, cât timp tatl este
internat, ¹i alturi de câ¼iva
vecini srmani, Maria încearc s descopere c` fericirea
vine din lucruri m`runte.
Spania, 1999
Regia: Benito Zambrano
Cu: María Galiana, Ana Fernández,
Carlos Álvarez-Novoa

Ziua nun¡ii
Sara (Julianna Marguelies,
foto) este pe punctul de a se cstori cu chipe¹ul John. Fratele
mirelui, Zack, un alcoolic care
urmeaz un tratament de dezintoxicare îi spune lui John c
\n urm` cu câ¼iva ani s-a culcat
cu Sara. Cu câteva ore înainte
de nunt, Sara a¹teapt emo¼ionat momentul s spun
„Da”, \ns` John, înnebunit, se
urc în ma¹in ¹i pleac pentru
a analiza situa¼ia departe de familie. Invita¼ii ajung la ceremonie, dar mirele nu e de gsit.
SUA, 1999
Regia: Ian McCrudden
Cu: Julianna Margulies, Ivan Sergei,
Nancy Banks

Rezolvarea rebusului din num`rul trecut
PRAPASTIOS-IAMA-SELVE-PRUNC-LIED-AER-ESEC-I-I-GRAFFITI-TO-OCROTI-SUSPIN-CRMONTAJ-ITE-ASI-CIOMAG-CICA-TANCI

PUBLICITATE

Rezolvarea integramei din num`rul trecut
A-A-A-A-TUMBURUS-TURISME-DOTAT-BM-C-S-RASUFLA-MUSAFIR-CLAN-PICATEA-ARATIRADA-LUMET-DEZORDONATA
Dezleg`rile Sudoku din edi]ia de ieri
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SURS~ PROGRAME TV:

Reuniunea
Locotenentul Doug Harding (Marshall R. Teague)
¹i trupa sa de For¼e Speciale
sunt trimi¹i s salveze trei
ostatice americane ¼inute în
captivitate de un lider fundamentalist care a ocupat cu
for¼a o mic ¼ar suveran.
Ac¼iunea nu se desf¹oar
conform planului, astfel c

TVR 2

22.10

mul¼i dintre lupttori sunt
lua¼i prizonieri. Baz#ndu-se
pe intui¼ie [i pe experien¼a
sa îndelungat de combat,
Harding trebuie s`-[i salveze
oamenii într-o curs` contracronometru.
SUA, 2003
Regia: Isaac Florentine
Cu: Daniella Deutscher (foto),
Marshall R. Teague, Tim Abell

COMEDIE

Tinichigiul i
coafeza într-un
vârtej de sex i
politicu
Tinichigiul Zvanin (Gene Gnocchi, foto)
¹i prietenul lui Tunin, comuni¹ti înri¼i,
sunt cstori¼i cu Palmina ¹i Mariolina. Lui
Zvanin i se aprind clcâiele dup frumoasa coafez Rossella, adepta separatistului
Bossi ¹i a Ligii Nordului. Dar aceasta îi d
de în¼eles c-i va accepta avansurile doar
dac î¹i schimb convingerile politice.
Italia, 1996
Regia: Lina Wertmuller
Cu: Gene Gnocchi, Tullio Solenghi,
Veronica Pivetti

Jessie Yates (Marlo Thomas,
foto) ¹i Sam (Peter Strauss)
sunt un cuplu cu o via¼ de familie fericit pân în momentul în care fiul lor moare subit,
la vârsta de patru ani. Atunci,
când fantoma acestuia începe
s o viziteze pe Jessie, ea trebuie s ia în cele din urm o hotrâre extrem de dificil, care ar
putea s o îndeprteze pentru
totdeauna de familia ei.
SUA, 1994
Regia: Lee Grant
Cu: Marlo Thomas, Peter Strauss,
Frances Sternhagen
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REBUS ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| BANCURI ||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Un nebun scria o scrisoare c`tre
p`rin]ii lui \n care zicea:
1
- Mam` [i tat`, m` simt bine
aici. Avem piscin`. Ne d` voie s`
2
ne arunc`m \n ea de la etajul 3.
{i directorul a zis c` dac` o s`
3
fim mai cumin]i o s` ne toarne
[i ap` \n ea!
4

5
Un tip moare [i ajunge \n Iad.
Acolo \l \nt#mpin` dracu [i \l \n6
treab`: „Vrei s` ai parte de
7
un Iad normal sau de un Iad
studen]esc?”. Tipul se g#nde[te
8
- „am fost un tip ordinar toat`
via]a mea”, [i zice: „Vreau
9
un Iad normal”. Dracu \l bag`
\ntr-o camer`, singur, tot tim10

CONTRACT
ORIZONTAL: 1) Zvpvcealv. 2) Individ – Cu pvrul
ciufulit. 3) Brunete – În vise! 4) Expresie a
neîncrederii – Expresie a uimirii. 5) Mic orat –
Foi de hârtie. 6) Suprafe£e – Mvsurv a rezisten£ei
electrice. 7) În afet! – Rezistent – Margini de
gard! 8) Construit în stâncv. 9) Limpede (fem.)
– Cioban. 10) Portochelari – Mvsuri vechi pentru
aur.
VERTICAL: 1) Datele vie£ii cuiva. 2) Singura – Epoci
– Cult! 3) A spiona – Hain. 4) Rvsunete prelungi.
5) Fa£a unei monede – Lichid vital. 6) Locuin£e –
Ceasuri. 7) Dânsele – Vehicul de artilerie pentru
transportul muni£iei. 8) În lavv! – Copac cu
fructe – Gest reflex. 9) Cinstit – Au masv mare.
10) Câmpuri de ghea£v.

pul, [i, \n fiecare sear`, vine s`
\i bat` c#te un cui \n cap. Dup`
o vreme, tipul se plictise[te
de cuiul zilnic [i \[i dore[te s`
\ncerce s` vad` cum e s` fii din
nou t#n`r: „Vreau totu[i un Iad
studen]esc”. Dracu \l ia [i \l bag`
\ntr-o camer` unde e chef nonstop. „Mam` ce cool e! Ce prost
am fost”. |ntr-o bun` zi, vine
dracu cu o lad` plin` de cuie [i
zice: „A venit sesiunea!”.

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!

HOROSCOP
BERBEC

Miercuri, 11 iulie 2007
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21 MARTIE - 20 APRILIE

Sunte¡i obligat su vu reorganiza¡i toate
activitu¡ile pentru a câtiga mai multu
„aten¡ie” din partea efilor. Primi¡i un
ajutor colegial neateptat.
S –QB –WN –V

TAUR

21 APRILIE - 20 MAI

Vu lovi¡i de nite obstacole, care la prima vedere par de nedepuit. Cu curajul
dv. caracteristic din ultima perioadu, le
ruzbi¡i pe toate pânu la lusarea serii.
S –VB –Q N –V

GEMENI

21 MAI - 20 IUNIE

Chiar dacu vu certa¡i cu o prietenu dragu,
furu niciun motiv întemeiat, ave¡i i un
câtig neateptat la vremea prânzului.
Surprizele profesionale plucute se ¡in lan¡.
S –WB –VN –V

RAC

21 IUNIE - 22 IULIE

Considera¡i cu trebuie su vu face¡i rost de
timp pentru a asculta confesiunile amicilor. Diminea¡u, va fi plictisitor, dar de la
prânz va deveni mai interesant.
S –VB –VN –V

LEU

23 IULIE - 22 AUGUST

Crede¡i cu turie cu ve¡i ob¡ine ceea ce vu
dori¡i de multu vreme, dacu ac¡iona¡i
printr-un avocat priceput. Sunte¡i pus
însu într-o situa¡ie i mai dificilu.
S –WB –V N –V

FECIOAR~

23 AUGUST - 22 SEPTEMBRIE

O rudu apropiatu vu lipsete i absen¡a
acesteia vu creeazu o adevuratu durere toatu ziua. Ca de obicei, nu ve¡i
recunoate, cât de sentimental sunte¡i.
S –V B – QN –V
LEGEND~: S = Sex; B = Bani; N = Noroc

BALAN}~

23 SEPTEMBRIE - 22 OCTOMBRIE

A¡i strâns de atâta vreme nemul¡umiri
peste nemul¡umiri, încât este greu de
crezut cu s-ar mai putea mira cineva de
reac¡ia explozivu. Aten¡ie la replici!
S –WB – WN – W

SCORPION

23 OCTOMBRIE - 21 NOIEMBRIE

Le dovedi¡i tuturor celor din anturaj cu
pute¡i su rezolva¡i orice prin for¡e proprii.
Din cauza oboselii maxime, seara nici nu
mai pute¡i vorbi coerent.
S –WB –VN – Q

S~GET~TOR

22 NOIEMBRIE - 21 DECEMBRIE

Încu de diminea¡u, nu mai ave¡i rubdare
cu nimeni, chiar dacu interesele dv. majore sunt în joc. Le cere¡i datornicilor banii, iar seara, sunte¡i lipsit de companie.
S –WB – V N –V

CAPRICORN

22 DECEMBRIE - 19 IANUARIE

Încerca¡i în zadar su media¡i un conflict,
de care pânu acum nu a¡i ¡inut deloc cont.
Bunele dv. inten¡ii vor fi totui rusplutite
cum se cuvine de anturajul intim.
S –VB –V N –V

V~RS~TOR

20 IANUARIE - 18 FEBRUARIE

Chiar dacu nu iei¡i în eviden¡u printr-o
bunu administrare, compensa¡i prin pricepere i originalitate. Descoperi¡i cu este
greu când trebuie su-i învu¡a¡i pe al¡ii.
S –QB –Q N – W

PE{TI

19 FEBRUARIE - 20 MARTIE

Lipsa de interes i impresia cu cei din anturaj vu exploateaz` nu v` face s` ezita¡i
su vu spune¡i purerea direct. Speran¡ele de
a pune bazele unei familii sunt amânate.
S –WB – WN – W

V - sus; Q - mediu; W - jos

Rubric` realizat` de Tina Rizea

PUBLICITATE

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

