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Rapidi[tii au luat 
Supercupa de toarte
Giule[tenii au \nvins asear` pe Dinamo, cu 7-6, dup` penalty-uri

Disputat` asear`, pe 
sta dionul „Na]ional” \n fa]a a 
22.000 de spectatori, Supercupa 
Rom#niei a avut nevoie de pe-

nalty-uri. Dup` 120 de minute, 
Rapid [i Dinamo se afl au la egali-
tate, 1-1, goluri Burdujan, respec-
tiv D`nciulescu. La loviturile de 

departajare, rapidi[tii au fost mai 
buni, c#[tig#nd cu 7-6. Singura 
ratare i-a apar]inut dinamovistu-
lui Pulhac.  Pag. 13

ULTIMA OR~ ... 23:20 ... Valoarea tichetului de mas` va fi, din luna septembrie, de 7,56 lei...

PEOPLE

Iglesias, 
show 
\n fa]a 
a 12.000
de persoane
Starul spaniol a c#ntat 
asear` pe stadionul 
din Cotroceni 

Pag. 16

NA}IONAL

SPORT

Noii arti[ti 
ai fotografiei
Instantanee inedite de la ci-
titori, victorioase \n concursul  
nostru s`pt`m#nal Pag. 3

Canicula se 
\ntoarce s#mb`t`
Ast`zi [i m#ine, temperaturile 
vor fi  normale, \n weekend, 
c`ldurile vor reveni Pag. 4

Curse de ma[inu]e 
teleghidate
P#n` pe 12 august, cei mici se 
pot distra \n fi ecare weekend pe 
un mini-circuit Pag. 2
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TE Compact te trimite 
la CARL CRAIG!

Intr` pe www.compact.info.ro
[i \nscrie-te pentru a c#[tiga una 

dintre cele 5 invita]ii duble la 
„PARTY LIKE AN AMERICAN“, din 
27 iulie, de la Arenele Romane!

BUCURE{TI

BUCURE{TI

Burdujan (\n st#nga) a marcat primul gol 
al meciului [i a transformat lovitura 
care a dus trofeul \n Giule[ti
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32°  cer senin

r`s`rit

5:50 20:54
apus

S#mb`t`: 37°

Ast`zi: 

Minimum 14° / Maximum 32°

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

cer senin
Duminic`: 36°
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Vineri: 34°
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BUCURE{TI2 Joi, 26 iulie 2007www.compact.info.ro

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

Al t u cum arat ?
A tept m fotografiile tale pe adresa: 
foto@compact.info.ro
Voteaz  fotografia preferat`!

C ldur  mare, mon cher! Text [i foto: Noemi Mezei

La cinematograf 
cu automobilul
INEDIT Adoptând o idee extrem 
de popular  la americani, 
Toyota d  sfar  în ar : to i
posesorii de ma ini Toyota Yaris 
s  se adune, ast zi, în Pia a
Constitu iei. Compania le-a 
preg tit proprietarilor acestor 
„bolizi” o surpriz  pl cut : un 
cinematograf în aer liber, cu 
intrare liber , unde po i urm ri 
fi lmul chiar din ma in . Pentru 
aceast  sear  organizatorii 
au ales fi lmul „În c utarea 
fericirii”, o dram  din a c rei 
distribu ie face parte renumitul 
actor Will Smith. 

Ateliere de arta 
actorului, în toiul 
verii

ALTERNATIV Dou  workshopuri 
dedicate metodelor alterna-
tive/complementare privind 
studierea artei actorului sunt 
sus inute, în aceste zile, la Bu-
cure ti, de Eugene Buic`. Primul 
atelier este consacrat metodei 
americanului Sanford Meisner i
se va încheia mâine, dup  care, 
în intervalul 30 iulie - 3 august, 
se va desf ura cel de-al doilea 

atelier dedicat metodei Michael 
Chekhov, informeaz  Rompres. 
Spa iul ales pentru desf urare 
este al Universit ii Na ionale 
de Art  Teatral i Cinemato-
grafi c .

Joburi la Consiliul 
Superior
al Magistraturii
CONCURS Consiliul Superior al 
Magistraturii i Înalta Curte de 
Casa ie i Justi ie organizeaz ,
în capital , pe 10 septembrie, 
un concurs pentru ocuparea a 
11 posturi de magistrat asistent 
la instan a suprem . Înscrierea 
candida ilor la concurs se face 
în perioada 27 iulie - 13 august, 
la sediul Consiliului Superior al 
Magistraturii - Direc ia resurse 
umane i organizare, din Bucu-
re ti, Calea Plevnei 141 B. Taxa 
de înscriere este de 350 de lei.

Desen [i gravuri,
la muzeu
EXPOZI IE Cabinetul de desene 
i gravuri al Muzeului Na ional 

de Art  al României organi-
zeaz , de ast zi pân  pe 4
noiembrie, în cadrul Galeriei 
de art  româneasc  modern ,
expozi ia „Descoperirea peisa-
jului. Începuturile modernit ii 
române ti”. Publicul va putea 
admira, în cadrul expozi iei, o 
selec ie de 38 de lucr ri de gra-
fi c  care eviden iaz  multiplele 
fa ete ale peisajului ca gen pic-
tural. Informa ii pute i ob ine 
la telefon 314.81.19.

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

FLORINEL PANTAZI este câ tig -
torul scuterului cu num rul 6
din concursul „E ti mai cool cu 
un scuter!”, organizat de ziarul 
„Compact” i, pentru c  era în 
concediu în momentul în care 
numele lui a ie it din urn , abia 
zilele trecute a intrat în posesia 
premiului. El este un bucure -
tean de 27 de ani, angajat ca 
tehnician la un service. S-a în-
scris în concurs în urm  cu o lun
i nu credea c  va câ tiga pentru 

c , dup  cum spune el, nu e prea 
norocos. „Compact”, îns , i-a 
purtat noroc, a a c  Florinel a 
plecat acas  cu un scuter. ||||

|nc  dou  premii la concursul 
„E ti mai cool cu un scuter!”

ALEXANDRU MUCHECI este cel 
de-al aptelea câ tig tor al 
concursului „E ti mai cool cu 
un scuter!”. El are 25 de ani, 
este din Bucure ti i lucreaz  ca 
mecanic auto. Nici el nu credea 
c  va câ tiga i, atunci când 
a fost anun at telefonic c  va 
primi scuterul, a crezut c  este 
o glum , pentru c , spune Ale-
xandru, „e foarte tare s  câ tigi
un asemenea premiu”. „Chiar 
îmi doream unul. Amicii mei au 
scutere, a a c  premiul de la voi 
vine la fi x”, ne-a spus, fericit, 
Alexandru. Pentru c  trecem 
printr-o perioad  de canicul ,
le-am f cut celor doi tineri un 
mic cadou suplimentar: Florinel 
i Alexandru au primit câte o 
apc  cu sigla „Compact”. ||||

Pist` de ma inu e
teleghidate 

DISTRAC IE - În aceast  var ,
Centrul Comercial Esplanada 
vrea s fi e un punct de întâlnire 
pentru copiii pasiona i de ma-
ini i pentru p rin ii care vor 

s  aib  bucuria de a- i vedea 
odraslele fericite. 

Centrul a înfi in at un circuit 
destinat ma inu elor teleghida-

te care îi va antrena, deopotri-
v , at#t pe prichindeii cu vârste 
cuprinse între 6 i 12 ani, cât i
pe p rin ii sau bunicii acesto-
ra. Programul pentru copii va 
dura pân  pe 12 august i se 
va desf ura în fi ecare week-
end, între orele 17.00 i 19.00. 
Organizatorii spun c  acest tip 

de distrac ie ofer  posibilitatea 
celor mici s  î i testeze aptitu-
dinile de pilot, s  se bucure de 
competi ie i, datorit  sponsori-
lor, s  câ tige, fi ecare, câte unul 
dintre miile de cadouri care îi 
a teapt  la fi nalul cursei. P rin-
ii interesa i de acest circuit î i

pot înscrie odraslele pe loc dac
prezint  organizatorilor un bon 
fi scal emis de oricare dintre ma-
gazinele situate în centrul co-
mercial, indiferent de valoarea 
bonului. Dana Lascu ||||

Dac  te-ai s turat de plimb ri pe lacul Her str u i de 
„excursii” în locurile de joac  din parcuri i vrei s -i 
oferi copilului t u altceva, circuitul pentru ma inu e
teleghidate este o solu ie de weekend. 

Prichindeii au acum un nou loc de distrac]ie [i ocazia s` se joace cu ma[inu]e
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PUBLICITATE

ADMITERE 2007
SPECIALIZ RI:

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

Durata studiilor este de 3 ani.

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

Durata studiilor este de 3 semestre.

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

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

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

PUBLICITATE

Integreaz -te în Europa prin
UNIVERSITATEA „ATHENAEUM”

Acreditat  prin legea nr.135/2005

PUBLICITATE

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

2.432

La num rul na ional de ur-
gen 112 au fost înre gistrate,
mar]i, din capital i jude ul
Ilfov - 1.848 de apeluri, din 
Dolj - 272, din Teleorman - 
122, din  Giurgiu - 105, iar din 
Olt - 85. Sursa: NewsIn

apeluri \n 24 de ore 
la telefonul 112

CÂ TIG TORI - Arti tii s pt -
mânii sunt Mihai Stoica, Diana 
Cre u i Tudor Andrei Ciobotea. 
Mihai a primit pentru imaginea 
realizat  de el, „Vis torii”, 3,73 
puncte din 5, în urma voturilor 
voastre.

Pe locul doi, Diana, cu trei 
fotografi i, a primit 3,27 punc-
te pentru „Captured”, 3,19 
puncte pentru „Morning at the 
window” i 3,11 puncte pentru 
„The other”.

Tudor Andrei, al treilea foto-

artist, a avut o medie a notelor 
de 2,67 pentru fotografi a sa in-
titulat  „Leap a”.

i tu po i deveni artistul 
zilei. Trebuie s  trimi i cele 
mai bune fotografi i ale tale la 
fotoart@compact.info.ro. Apoi 
intr  pe www.compact.info.ro 
i d  note imaginilor preferate!

Laura Nica ||||

Ei sunt arti tii 
s pt mânii!

Trimite]i imagini artistice
din Bucure[ti la:
fotoart@compact.info.ro

LOCUL II

Vis`torii
Mihai StoicaLOCUL I

The other
Diana Cre]u

Leap[a
Tudor Ciubotea

LOCUL III

Captured
Diana Cre]u

Morning \n the window 

Diana Cre]u

CURSURI - „Summer School” 
(„ coala de var ”) este un eveni-
ment organizat de AIESEC pen-
tru tineri. Cursurile se adreseaz
studen ilor i proasp t absolven-
ilor care doresc s  aprofundeze 

domenii precum: resurse umane, 
vânzare i negociere, marketing 
i rela ii publice. 

Evenimentul se va desf ura
în Bucure ti, în perioada 17-22 
septembrie. Seminariile vor dura 
opt ore, în fi ecare zi, i vor fi  g z-
duite în s lile Academiei de Stu-
dii Economice. Aceste sesiuni de 
preg tire vor fi  sus inute de oa-
meni cu experien  profesional

din companii i alte organiza ii
specializate în domeniu, persoa-
ne capabile s  transmit  tinerilor 
ceva din experien a acumulat
de-a lungul carierei. Li se vor al -
tura membrii echipei de lideri ai 
AIESEC, care au câ tigat experi-
en  prin participarea la semina-
rii similare. 

Dac  dori i s  v  înscrie i
la coala de var  a AIESEC, o 
pute i face aplicând pe site-ul 
trainingcenter.aiesec.ro, pân  la 
1 septembrie. Dintre aplican i vor 
fi  selecta i aproximativ 60 de stu-
den i i absolven i pentru fi ecare 
seminar.    D.L. ||||

coal  de var  pentru studen i



 
 

PE SCURT ||||||||||||||||||||||
Tren suplimentar, 
pentru litoral
CIRCULA}IE  O garnitur` de 
tren, \n regim de accelerat, a 
fost introdus  suplimentar, 
în weekend, pentru prelua-
rea trafi cului de c l tori spre 
i dinspre litoral, aceasta 

urmând s  circule, din 28
iulie, \ntre Bucure ti Nord 
– Mangalia [i retur. Trenul 
accelerat va avea în com-
punere vagoane dotate cu 
instala ie de climatizare. 

Bill Gates sprijin` 
modernizarea 
bibliotecilor
ACORD  Funda ia „Bill i
Melinda Gates” ar putea s
includ , în acest an, Româ-
nia în programul „Global 
Libraries”, care vizeaz
informatizarea bibliotecilor 
publice. |n prezent, negoci-
erile pentru semnarea unui 
acord în acest sens cu Minis-
terul Culturii i Cultelor sunt 
avansate, anun]` Mediafax. 

{edin]` de Guvern
cu papion roz

}INUT~  Premierul C lin 
Popescu-T riceanu (foto) a 
sosit, ieri, la edin a s pt -
mânal  a Guvernului, cu un 
costum de culoare închis i
papion roz. Surse ofi ciale au 
declarat pentru Mediafax c
premierul a primit papionul 
de la ambasadorul Fran ei 
la Bucure ti, Herve Bolot, 
într-o întâlnire cu ocazia 
încheierii misiunii acestuia 
în România.

Rela]ii diplomatice 
cu Uniunea 
Bahamas
DECIZIE  România i Uniunea 
Bahamas au stabilit rela ii 
diplomatice la nivel de 
ambasador, acesta fi ind al 
180-lea stat membru ONU cu 
care România a încheiat re-
la ii diplomatice, informeaz
Ministerul Afacerilor Externe. 
Stabilirea rela iilor diplo-
matice între cele dou` state 
reprezint , printre altele, 
premisa dezvolt rii cadrului 
juridic bilateral în domenii 
de interes comun, respectiv 
premisa consolid rii rela i-
ilor politice i de colaborare 
între cele dou  state.

Ioana Maria Vlas 
r mâne în arest
HOT~R^RE  Principalul 
acuzat în dosarul Fondu-
lui Na ional de Acumulare, 
Ioana Maria Vlas, r mâne 
în arest, instan a respin-
gându-i, ieri, cererea de a 
fi  pus  în libertate. Vlas a 
cerut instan ei s fi e pus  în 
libertate, invocând hot râri 
ale instan elor române ti, 
dar i una a Cur ii Europe-
ne a Drepturilor Omului cu 
privire la durata arest rii 
preventive.
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METEO - România trece, de ast`zi, 
la codul verde, dup  ce, \ncep#nd 
de asear`, a \nceput s` bat` vân-
tul în aproape toate zonele ] rii. 
Administra ia Na ional  de Mete-
orologie (ANM) a anun]at o r cire 
general  a vremii. Potrivit ANM, o 
nou  perioad  canicular  ar putea 
reveni, începând de sâmb t , mai 
întâi cu cod galben i, ulterior, cu 
cod portocaliu pentru anumite 
zone din lunca Dun rii. 

Temperaturile nu vor mai atin-
ge, \ns`, recordurile din zilele 
trecute, a declarat Ion Sandu, di-
rectorul ANM. Acesta a mai spus 
c , de mar ea viitoare, vremea ar 
putea reveni la normal. Meteoro-
logii au anun]at c`, p#n` ast`zi, 
este a[teptat` instabilitate atmo-
sferic` la nivelul \ntregii ]`ri. |n 
vestul ]`rii, intensifi c`rile v#ntului 
s-au transformat \n vijelie, au avut 
loc, izolat, desc`rc`ri electrice, 
ploi toren]iale [i grindin`. ||||

Hamsterul verde, \n ac]iune
T^RGU MURE{ - Pentru a-i stimula pe participan ii la Festivalul Penin-
sula (Felsziget) s  men in  cur enia în incinta Complexului de Agre-
ment Mure ul, organizatorii au pus la cale ac iunea „Hamsterul Verde”, 
anun]` Rompres. Sub sloganul „Ocrote te- i mediul înconjur tor i f - i
un favor! ”, tinerii sunt \ndemna]i s  adune, ca un hamster, fl acoanele 
[i paharele din plastic aruncate, pentru asta fi ind r spl ti i cu mâncare, 
b utur  sau articole de îmbr c minte. A cincea edi ie a Festivalului 
Peninsula (Felsziget) a debutat ieri [i va continua pân  în 29 iulie. ||||

F`r` vize în 
Noua Zeeland
FACILITATE  Cet enii români nu 
mai au nevoie de viz  pentru 
a c l tori în Noua Zeeland ,
pentru o perioad  de pân  la 
trei luni, în termen de ase luni 
de la data primei intr ri, în 
scop de vacan , vizit  la rude 
sau prieteni, activit i sportive 
i pentru afaceri, informeaz` 

Mediafax. Cet enii români vor 
trebui s  prezinte la intrarea în 
Noua Zeeland  biletele de c l -
torie, s  declare scopul c l toriei 
i s  fac  dovada mijloacelor de 

subzisten  pentru perioada e-
derii în aceast ar . M`sura este 
valabil` \ncep#nd din data de 
30 iulie a acestui an. Ministerul 
Afacerilor Externe precizeaz`, 
\ntr-un comunicat, c` decizia 
Noii Zeelande va contribui la 
consolidarea „rela]iei bilaterale 
dintre cele dou` ]`ri”. ||||

|n drum 
spre libertate
MUTARE - Patru lei din gr dini-
le zoologice din Bac u i Buhu i
vor fi  transporta i, în 31 iulie, în 
rezerva ia natural  „Shamwari 
Game Reserve” din Africa de 
Sud, ac iunea apar inând Asoci-
a iei pentru Protec ia Animalelor 
din România în colaborare cu 
Funda ia britanic  „Born Free”. 

În rezerva ia natural  din Afri-
ca de Sud, cele patru feline vor 
benefi cia de arcuri de dou  hec-
tare construite în mediul natural, 
asisten  medical  permanent ,
îngrijire constant  din partea 
personalului rezerva iei, precum 
i hran  potrivit` necesit`]ilor 

lor fi ziologice, inându-se totu i
cont de faptul c  ace ti lei nu mai 
pot v#na, anun]` Mediafax. ||||

EVENIMENT - Peste 8.000 de 
persoane au umplut Pia a Mare 
din Sibiu la concertul SalsaFest, 
sus inut, mar i sear`, de trupa 
Mandinga, al turi de cânt re ii 
cubanezi de la Manolito Simo-

net y su Trabuco, informeaz` 
NewsIn. Maratonul de muzic
latino a durat peste trei ore. În 
total, peste 30 de muzicieni i
dansatori din România i din 
Cuba au participat la acest mara-

ton inedit. Invitatul special, tru-
pa cubanez  Manolito Simonet y 
su Trabuco, a mai cântat în Italia, 
Danemarca, Suedia, Norvegia, 
SUA, Peru, Mexic [i Japonia. 

Prezentatorul evenimentului 
a fost Horia Brenciu, care a sus-
inut dou  duete cu Mandinga. 

Pe scena de la Sibiu au urcat [i 
Alex i Connect-R. „A fost un pu-

blic extraordinar”, a declarat, la 
sfâr itul concertului, Biunaqui 
Marquetti Isasi, una dintre mem-
brele trupei Mandinga. „Au r b-
dat trei ore de salsa. Nu am cre-
zut c  salsa poate s  prind  a a
de bine la sibieni.” Evenimentul 
a dorit s` promoveze valorile 
culturale [i muzica din Cuba. 

Mihaela R`ileanu ||||

Maraton de muzic  latino 
la SalsaFest din Sibiu

Sibiul s-a transformat, mar i sear`, în capital` a muzicii 
cubaneze, iar ritmurile de salsa au r`sunat în Pia a Mare 
timp de aproximativ trei ore.

De la codul ro[u la vijelii, apoi canicul`

De s#mb`t`, speciali[tii prognozeaz` c` ne a[teapt` un alt val de c`ldur`

Festivalul de la T#rgu Mure[ atrage turi[ti din toat` ]ara

Forma]ia Manolito Simonet y su Trabucco a c#ntat la SalsaFest Alex a c#ntat al`turi de o component` a forma]iei Mandinga
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Rapid a c#[tigat, asear`, 
Supercupa Rom#niei, dup` 
ce a \nvins pe Dinamo, la 
penalty-uri, cu scorul de 
7-6.

SUPERCUPA - Primul mare meci 
al sezonului le-a g`sit pe Dinamo 
[i Rapid \n dou` pozi]ii diferite. 
Dinamo se anun]a favorita Su-
percupei, prin prisma achizi]iilor 
din aceast` var` [i a rezultatelor 
din amicalele de preg`tire, iar pe 
Rapid, debutul sezonului a g`-
sit-o \ntr-o stare de incertitudine. 
Lotul giule[tenilor nu este \nc` 
defi nitivat, „alb-vi[iniii”, ris c#nd  
s`-l piard` pe Herea \n dauna 
Stelei, la fel cum s-a \n t#mplat cu 
Rada, ajuns tot \n Ghencea. 

Totu[i, startul partidei a 
apar]inut rapidi[tilor, Cesinha 
av#nd prima mare ocazie a par-
tidei (‘3). 

„C#inii” au \ncercat s` repli-
ce prin Niculescu, dar atacantul 
dinamovist [i-a b`tut joc de trei 
ocazii uria[e. Pe una a fi nalizat-o 
cu un [ut ap`rat de Coman, iar 
la celelalte a cer[it dou` penal-
ty-uri. 

Temperatura canicular` a 
turnat, parc`, plumb \n ghete-
le fotbali[tilor, ritmul jocului [i 
spectacolul av#nd de suferit \nc` 
din prima repriz`.

Nici \n partea a doua a meciu-
lui jocul nu a fost mai animat, cu 

greu fi ind re]inute ocazii de gol. 
Au urmat prelungirile. Odat` ce 
c`ldura s-a mai potolit, a ap`rut 
spectacolul. Burdujan a deschis 
scorul \n minutul 109, dup` ce 
rapidistul i-a luat fa]a lui Blay 
[i l-a \nvins pe Lobon]. Bucuria 
Rapidului a durat doar opt mi-
nute, D`nciulescu fructifi c#nd o 
centrare a lui Cristea.

La penalty-uri, singurul 
care a ratat a fost dinamovi-
stul Pulhac, trofeul merg#nd 
pentru a patra oar` \n Giule[ti.

Cristian Marcu ||||

Supercupa de culoare vi[inie

STADION: „Na]ional”, SPECTATORI: 22.000
AU MARCAT: D`nciulescu (‘117) – Burdujan (‘109)
La penalty-uri au marcat: Cristea (2-1), Maftei (2-2), Chiacu (3-2), M. 
Constantin (3-3), Ropotan (4-3), R. Stancu (4-4), Niculescu (5-4), E. 
Dic` (5-5), D`nciulescu (6-5), Bozovici (6-6), Pulhac a ratat, Burdujan 
(6-7)
DINAMO: Lobon] – Blay, Mo]i, {t. Radu, Pulhac – Zicu, M`rg`ritescu 
(Ropotan ‘81), Fernandes (Cristea ‘78), Bratu (Chiacu ‘61) – D`nciulescu, 
Niculescu. Antrenor: Mircea Rednic.
RAPID: Coman – S`punaru, Maftei, M. Constantin, Bozovici – 
M`ld`r`[anu, Laz`r, Grigorie (R. Stancu ‘46) – Cesinha (Burdujan ‘79), 
Buga (Dic` ‘96), Mazilu. Antrenor: Cristiano Bergodi.  
ARBITRU: Istvan Kovacs.

DINAMO RAPID6:7 (0-0, 1-1)

Mazilu (st#nga) [i Radu {tefan au fost egali 120 de minute. Diferen]a au f`cut-o penalty-urile

Rada s-a antrenat 
cu Steaua
TRANSFER Ionu] Rada a 
p`r`sit pe Rapid pentru a se 
transfera la rivala Steaua. 
Funda[ul, de 25 de ani, va 
semna un contract vala-
bil pe trei ani cu gruparea 
„ro[-albastr`” [i va avea 
un salariu anual de 100.000
de euro. „Eu zic c` mi-am 
f`cut treaba la Rapid [i 
sper c` la Steaua voi avea 
mari succese”, a declarat 
noul funda[ al Stelei, care, 
asear`, a efectuat primul 
antrenament sub comanda 
lui Gic` Hagi. 

{i Herea 
\n Ghencea?
NEGOCIERI Situa]ia tran-
sferului mijloca[ului Ovidiu 
Herea s-a \ntors cu 180 de 
grade. Dup` ce s`pt`m#na 
trecut` a fost prezentat 
la Rapid, fotbalistul lui FC 
Na]ional este cu un pas 
de a ajunge la Steaua. Cel 
pu]in a[a sus]ine impresa-
rul s`u, Ana Maria Prodan, 
care asear` a discutat cu 
patronul Stelei, Gigi Becali, 
posibila venire a lui Herea 
\n Ghencea. „Cred c  va fi
cel mai mare transfer, ca 
sum , din România. Nu 
pot fi  probleme cu Rapid, 
deoarece noi nu avem nimic 
semnat cu Rapid. Proba-
bil mâine se va defi nitiva 
totul", a spus Ana Maria 
Prodan.
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CONCERT & 
PARTY
ACID JAZZ

Butterfl ies In My Stomach
La Motoare  19.00
Bd. Nicolae B lcescu nr. 2
Telefon: 315.85.08

KARAOKE
Club Folk Casa Eliad 
Bd. Mircea Vod  nr. 5
Telefon: 323.60.01

La Scarleta
Str. Vulturilor nr. 39
Telefon: 323.90.40

Opium Studio
Str. Horei nr. 5 bis
Telefon: 0722.559.952

JAZZ
Exploziv Funk Night
Green Hours 22 Club Jazz Cafe  20.00
Calea Victoriei nr. 120
Telefon: 314.57.51/0788.452.485

MUZIC~ LIVE PIAN
Live Piano Music
Cremcaffe espresso bar  20.00
Str. Toma Caragiu nr. 3
Telefon: 313.97.40

Live Music
Cafepedia
Pia]a Alba Iulia nr. 2
Telefon: 320.26.00

PARTY
Blues, Rock & Jazz 
The Blu‘zz  21.00  
Str. Gen. Ip`tescu nr. 4 
Telefon: 0728.880.808

Crazy Night
Salsa 3 
Str. Mihai Eminescu nr. 89
Telefon: 0723.531.841 

Energy House Party 
Malibu Club  22.00  
Pia]a Amzei nr. 1-3
Telefon: 231.32.23

Got a Date Party
Stuf Vama Veche
Str. Berzei nr. 25A
Telefon: 316.22.42

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

Ni[te g`l`gie cu Niku 
B 52 The Club  21.00  
Str. Popa Tatu nr. 4
Telefon: 311.65.86

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

O   Road - ‘70 Rock
Big Mamou  21.00  
Splaiul Independen ei nr. 2B
Telefon: 0724.671.108

Revenge Time 
Revenge  21.00  
Str. elari nr. 9-11
Telefon: 0722.360.005

Stylish Sounds cu DJ Ruky 
Tonka Soul Cafe  21.00  
Str. Biserica Amzei nr. 19
Telefon: 317.83.42

Women In Space 
Cu DJ Bogdan Nicolescu

Club A 
Str. Bl nari nr. 14
Telefon: 313.55.92

FILME
ACUM SUNT 13

SUA, aventuri, 2006
Regia: Steven Soderbergh
Cu: Brad Pitt, George Clooney
Hollywood Multiplex  12.45, 17.45, 20.15
Movieplex  13.15, 15.45, 
 18.45, 21.30
Cinema Gloria  13.00, 15.00, 
 17.00, 19.00

AKEELAH I CUVINTELE
SUA, dram , 2006
Regia: Doug Atchison
Cu: Laurence Fishburne, Angela 
Bassett, Keke Palmer
Hollywood Multiplex  14.45
Movieplex   16.30

A A VREAU EU!
SUA, comedie, 2007
Regia: Michael Lehmann
Cu: Diane Keaton, Mandy Moore, 
Piper Perabo 
Premier
Hollywood Multiplex  15.00, 17.15, 
 19.30, 22.00
Movieplex  15.15, 19.45, 22.00

CALIFORNIA DREAMIN’ 
(NESFÂR IT)

România, dram , 2007
Regia: Cristian Nemescu
Cu: Maria Dinulescu, R zvan
Vasilescu, Armand Assante
Cinema Festival  13.30, 16.30, 19.30
Cinema Studio  10.00, 13.00, 
 16.15, 19.15

C^INELE DIN BASKERVILLE
Marea Britanie, horror, 1959
Regia: Terence Fisher
Cu: Peter Cushing, Andre Morell
Cinema Eforie  16.00

CEI PATRU FANTASTICI:
ASCENSIUNEA LUI SILVER 
SURFER

SUA, S.F., 2007
Regia: Tim Story
Cu: Jessica Alba, Ioan Gru  udd, 
Chris Evans
Hollywood Multiplex  13.00, 15.00
Movieplex  14.00, 18.00

CONDAMNA II
SUA, ac iune, 2007
Regia: Scott Wiper
Cu: Steve Austin, Vinnie Jones, 
Rick Ho  man 
Premier
Hollywood Multiplex  15.45, 21.00
Movieplex  15.00, 19.15

DIABOLICELE
Fran]a, horror, 1955
Regia: Henri-Georges Clouzot
Cu: Simone Signoret, Vera Clouzot
Cinema E-Uranus  21.00

DOMNUL BROOKS
SUA, thriller, 2007
Regia: Bruce Evans
Cu: Kevin Costner, Demi Moore, 
William Hurt
Hollywood Multiplex  13.15, 18.30
Movieplex  13.00, 17.30, 22.00

DUP 28 DE S PT MÂNI
Anglia, horror, 2007
Regia: Juan Carlos Fresnadillo
Cu: Robert Carlyle, Rose Byrne

Premier
Hollywood Multiplex  15.15, 22.45
Movieplex  16.00, 20.00, 22.15

EVAN ATOTPUTERNICUL
SUA, comedie, 2007
Regia: Tom Shadyac
Cu: Steve Carell, Morgan Freeman
Avanpremier`
Hollywood Multiplex  19.00
Movieplex  21.30
Cityplex  21.00
CinemaPro  21.30

FRANKENSTEIN
SUA, horror, 1931
Regia: James Whale
Cu: Colin Clive, Mae Clarke
Cinema Eforie  18.00

GREU DE UCIS 4
SUA, ac iune, 2007
Regia: Len Wiseman
Cu: Bruce Willis, Timothy Olyphant
Hollywood Multiplex  17.30, 20.15, 22.45
Movieplex  13.30, 16.15, 
 19.00, 21.45

HARRY POTTER 
{I ORDINUL PHOENIX

SUA, aventuri, 2007
Regia: David Yates
Cu: Daniel Radcli  e, Emma 
Watson, Rupert Grint
Premier`
Hollywood Multiplex  13.45, 15.15, 
 16.45, 18.15, 
 19.45, 21.15, 22.45
Movieplex  12.45, 14.00, 
 15.30, 16.45, 
 18.15, 19.30, 
 21.00, 22.15
CinemaPro  12.15, 15.15, 18.15
Cinema Patria  11.00, 14.00, 
 17.00, 20.00

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

ILUZIONISTUL
Cehia-SUA, dram , 2006
Regia: Neil Burger
Cu: Edward Norton, Paul Giamatti, 
Jessica Biel 
Cityplex  15.15, 17.30, 22.00
Cinema Union  17.30

IMPERIUL MIN II
Coproduc]ie, suspans, 2006
Regia: David Lynch
Cu: Laura Dern, Jeremy Irons, Harry 
Dean Stanton 
Premier
Hollywood Multiplex  17.15, 22.30

LISTA NEAGR
SUA, r zboi, 2006
Regia: Paul Verhoeven
Cu: Carice van Houten, Sebastian 
Koch
Cityplex  14.00

MASCUL NECRU TOR
SUA, dram , 2006
Regi: Nick Cassavetes
Cu: Bruce Willis, Emile Hirsch, 
Justin Timberlake
Cinema Scala  12.30, 15.00, 
 17.30, 20.00

NAPOLA – ELITA LUI HITLER
Germania, dram`, 2004
Regia: Dennis Gansel
Cu: Max Riemelt, Tom Schilling
Cinema Union  15.30

NUM~RUL 23
SUA, thriller, 2007
Regia: Joel Schumacher
Cu: Jim Carrey, Virginia Madsen, 
Logan Lerman
Glendale Studio  15.00, 18.00, 20.30

PIRA II DIN CARAIBE: 
LA CAP TUL LUMII

SUA, ac iune, 2007
Regia: Gore Verbinski
Cu: Johnny Depp, Orlando Bloom, 
Marcel Iure
Hollywood Multiplex  21.15
Movieplex  13.30, 18.30, 21.45
Cityplex  14.30, 17.45

 PREMONI IA
SUA, ac iune, 2007
Regia: Mennan Yapo
Cu: Sandra Bullock, Julian 
McMahon
Hollywood Multiplex  17.00, 19.15, 21.30
Movieplex  15.30, 20.00

REMBRANDT
Danemarca, ac iune, 2003
Regia: Jannik Johansen
Cu: Lars Brygmann, Jacob 
Cedergren, Nikolaj Coster-Waldau
Cinema Union  19.30

SCORPION
Fran a, ac iune, 2007
Regia: Julien Seri
Cu: Clovis Cornillac, Francis 
Renaud, Karole Rocher 
Premier
Hollywood Multiplex  20.30
Movieplex  13.00, 17.15

SE CREDEA PICASSO
SUA, horror, 2007
Regia: Jon Keeyes
Cu: Dominique Swain, Mehmet 
Gunsur
Avanpremier`
Cityplex  20.00

SHREK AL TREILEA
SUA, anima ie, 2007
Regia: Raman Hui, Chris Miller
Voci: Cameron Diaz, Eddie Murphy, 
Mike Myers
Hollywood Multiplex  14.30, 17.00
Movieplex  13.15, 17.30

SPIDER-MAN 3
SUA, S.F., 2007
Regia: Sam Raimi
Cu: Tobey Maguire, Kirsten Dunst 
Hollywood Multiplex  14.45

SUNSHINE
SUA, S.F., 2007
Regia: Danny Boyle
Cu: Chris Evans
Cinema Europa  14.00, 16.00, 
 18.00, 20.00

TABU
SUA, dram`, 1931
Regia: F.W. Murnau
Cu: Matahi, Anne Chevalier
Cinema Eforie  19.30

TRANSFORMERS
– R ZBOIUL LOR ÎN LUMEA 
NOASTR

SUA, S.F., 2007
Regia: Michael Bay
Cu: Michael Clarke Duncan, 
Jon Voight
Hollywood Multiplex  13.15, 16.00, 
 18.45, 21.45
Movieplex  13.45, 16.30, 
 19.15, 22.00
Cityplex  14.15, 17.00, 
 19.45, 22.30

EVENIMENTE
CAFENEAUA EROTIC~ TWICE

„Nudul \n pictur` [i fotografie”
Invita]i: Florea }u]uianu, 
Nadia R`dulescu, 
Alexandru Paul (fotograf), 
Narcis Virgiliu (fotograf), 
Pavel {u[ara [i 
Tudor Octavian
Moderator: Miruna Vlada
Twice  19.00
Str. Sfânta Vineri nr. 4
Telefon: 313.55.92
www.twice.ro

EXPOZI}II
Expozi ie de pictur
„Ideal Spleen” 
De: Ana Maria Micu 
Anaid Art Gallery
Str. Slobozia nr. 34 
Telefon: 337.11.87
Ultima zi - 28 iulie

Expozi ie de instala ie nocturn
i sonor

„Night”
De: Diana Gomez 
Anaid Art Gallery
Str. Slobozia nr. 34 
Telefon: 337.11.87
Ultima zi - 30 iulie

Expozi ie de art  modern
contemporan
(grafic i pictur )
Galeria Basil
Strada Dionisie Lupu nr. 46
Telefon: 0726.186.188
Ultima zi – 30 iulie

Expozi ie de fotografie
„Exhibition”
De: Alexandru Paul 
H‘art Gallery 
Str. Mihai Eminescu nr. 105-107 

Telefon: 210.83.51
Ultima zi - 31 iulie

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

Expozi ie de carte
„Cartea veche 
între restaurare 
i perpetuare” 

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

VERNISAJE
Expozi]ie de pictur`
De: Mariana C#mpeanu
Galeria „C`minul Artei”  19.30
Str. Biserica Enei nr. 16
Telefon: 312.67.66

Expozi]ie de pictur`
De: Maria Ivan Gurzu
Galeria Galateea  19.00
Calea Victoriei nr. 132
Telefon: 31738.14

GHID BUCURE{TI14 Joi, 26 iulie 2007www.compact.info.ro
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Nuditate la H’art Gallery
H’art Gallery g zduie te, pân  pe 31 iulie, o expozi ie 
inedit  de fotografi i alb-negru realizate de Alexandru 
Paul, intitulat  „Exhibition”. Panourile expuse într-un 
labirint prezint  nudurile unor tineri pentru care cuvântul 
inhibi ie nu exist  în vocabular. Printre cei 50 de oameni 
fotografi a i se num r i artistul însu i, „ca un gest de 
solidaritate cu cei care au acceptat”, precizeaz  acesta. 
Alexandru Paul „compune doar premisele fotografi ei, re-
stul se produce de la sine. Nuditatea introduce un plus de 
sinceritate, iar cei care s-au oferit s  participe la proiect 
nu fac altceva decât s  decid  asupra tipului de imagine 
pe care doresc s -l comunice”, afi rm  Dan Popescu.
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BERBEC  21 MARTIE - 20 APRILIE
Melancolia dv. îi face pe cei dragi s  se 
întrebe cum ar putea s  v  scoat  din 
starea de nesiguran . În realitate, e 
doar o reac ie trec toare la s rb torile 
de la care a i lipsit neinten ionat. În-
tâlniri interesante cu colegi noi.
S –  B –  N –

TAUR  21 APRILIE - 20 MAI
Lega i prietenii i cunoa te i persoane 
care v  vor ajuta chiar i f r  s  insis-
ta i. Vi se cere totu i s fi i mult mai 
discret în viitor. Seara, v  mira i de 
câte probleme pot ap rea în cas  în 
absen a dv.
S – B – N –

GEMENI  21 MAI - 22 IUNIE
Persoanele din anturaj v  ap r  de 
intrigile i bârfele unor nativi n scu i
în zodia Taurului, cu care pân  acum 
nu a i avut probleme. Pot ap rea 
anse nesperate de promovare dimi-

nea a i de amor pasional noaptea. 
S –  B –  N –

RAC  21 IUNIE - 22 IULIE
Sunte i obligat s  aplica i ni te teo-
rii, c rora în fapt nu le acorda i nici 
o importan . Multe drumuri toat
ziua, pentru c  sunte i „for at” s
face i cump r turi pentru familie. 
Seara târziu, mici confl icte familiale.
S –  B –  N –

LEU  23 IULIE - 22 AUGUST
Aproape f r  voie trebuie s fi i de 
acord cu o promovare de ordin fi nan-
ciar a celor cu care colabora i. Vi se 
pare c  sunte i nedrept it, dar lua i
oarecum atitudine de abia dup  ce 
eful v  face observa ii nemeritate.

S – B –  N –

FECIOAR~  23 AUGUST - 22 SEPTEMBRIE
Nu da i înapoi de la nimic pentru a 
v  atinge scopurile. Considera i c  cei 
din jur sunt mult mai pu in preg ti i
profesional decât dv. Familia v  tem-
pereaz , mai ales c  sunte i obosit 
din cauza programului prelungit.
S –  B –  N –

BALAN}~  23 SEPTEMBRIE - 22 OCTOMBRIE
Vi se cere s  verifi ca i cu mare aten ie 
ni te acte c rora nu le da i nici acum 
mare importan . Descoperi i c  a i
fost în elat de un prieten vechi i
provoca i o discu ie prin care nu se 
clarifi c  nimic. 
S – B –  N – 

SCORPION  23 OCTOMBRIE - 21 NOIEMBRIE
Pune i în practic  o nou  strategie 
profesional  diminea , cu care spe-
ra i s  atrage i bun voin a efi lor i
admira ia colegilor. efi i v  aprob
oricum orice a i face, a a c  eforturile 
sunt irosite. 
S – B – N – 

S~GET~TOR  22 NOIEMBRIE - 21 DECEMBRIE
Aplica i un nou sistem de munc , la 
cererea expres  a unei persoane pe 
care o stima i (poate o i iubi i, dar 
înc  nu realiza i cât de mult v-a i im-
plicat). Ob ine i îns  rezultate deose-
bite de abia dup  plecarea acesteia.
S – B – N –

CAPRICORN  22 DECEMBRIE - 19 IANUARIE
Nu a i fost niciodat  o fi re extrover-
tit , dar acum excela i prin re ineri i
exager ri restrictive, când este vorba 
s  v  m rturisi i sentimentele reale. 
Face i compromisuri majore fa  de 
cei dragi, pentru un pic de lini te.
S – B –  N –

V~RS~TOR  20 IANUARIE - 18 FEBRUARIE
Urm ri i cu aten ie evolu ia colegi-
lor i face i ce nu a i f cut niciodat
pân  acum: îi critica i, fi ind convins 
c  astfel vor vedea mai bine c  ei 
gre esc. Planifi ca i din nou drumuri 
multe în compania persoanei iubite.
S – B –  N – 

PE{TI  19 FEBRUARIE - 20 MARTIE
Sentimentalismul dv. excesiv v
pune în pericol prestan a profesio-
nal i posibilitatea de a-i critica în 
voie pe cei care gre esc. Vi se cere pe 
nea teptate s  participa i la un fel 
de logodn  pe care nu o aproba i.
S – B –  N – 

PROGRAM TV & DIVERTISMENT 15Joi, 26 iulie 2007 www.compact.info.ro

99 22 88 33 55 77 66 11 44
77 33 44 88 66 11 99 55 22
55 11 66 99 22 44 88 33 77
66 77 55 44 88 33 11 22 99
33 99 11 66 77 22 55 44 88
88 44 22 11 99 55 77 66 33
11 55 77 22 44 99 33 88 66
44 66 99 55 33 88 22 77 11
22 88 33 77 11 66 44 99 55

Dezleg`rile Sudoku 
din edi]ia de ieri

9.10 TeleMatinal
10.00 Garantat 100% (r)
11.00 Poporu’ zice! (r)
11.30 Deliciile buc t riei
12.00 Replay (r)
12.50 Integrame dup  integrare
13.00 Hannah Montana (s, SUA)
13.30 Desene animate. Club Disney
14.00 Jurnalul TVR
15.30 Akzente
17.00 Isabel, în c utarea iubirii (s)
17.50 Integrame dup  integrare (r)
18.00 Justi ie militar  (s)
18.45 Tragerile Joker i Loto 5 /40
19.00 Jurnalul TVR
20.20 Clipe de teatru, clipe de via .
20.30 Teatru: Nebunia lui 

Pantalone
21.55 Inima reginei
22.30 Sibiu 2007
22.45 Jurnalul TVR
23.20 Ecaterina cea Mare (comedie, 

Anglia)

TVR 2
10.15 Plaja lui M ru 12.05 Doctor 
Who (s, Anglia) 13.00 Spellbinder: 
T râmul dragonului (s, Polonia/Aus-
tralia/China) 13.30 ABC... de ce? 14.30
Jobbing (r) 15.00 Împreun  în Europa! 
16.00 Jurnalul TVR (r) 16.20 Descoper
românii 16.30 Autostrada TVR 18.00
Jurnal regional 18.30 Replay 19.00
Arta supravie uirii 19.30 Or elul 
nostru drag (s, SUA) 20.00 Celebrit ile 
timpului t u 20.10 Farmece (s) 21.00
Ora de tiri 22.10 Teritoriul interzis - în 
c utarea dr. Livingstone 

9.00 C p une cu zah r (s, Portugalia) 
10.15 Gitanas (s, SUA/Mexic) 12.30
Inocen  furat  (romantic, Mexic/
SUA) 13.30 Prizoniera (s, Columbia/
SUA/Mexic) 15.30 Iubiri (s, Columbia) 
16.30 R zbunarea Victoriei (s, SUA/
Venezuela) 17.30 Pove tiri adev rate 
18.30 Salomé (s, Mexic) 19.30 Tequila 
cu suflet de femeie (s, Mexic) 20.30
Numai iubirea (s, România) 21.45
Zorro (s) 22.45 Pove tiri de noapte 

9.00 Copacul fermecat (dram , SUA) 
11.00 Amy (s, SUA) 12.00 Alegerea lui 
Christy (s, SUA) 14.00 Doc Martin II 
(comedie, Anglia) 15.00 Jackie, Ethel 
i Joan: Femeile clanului Kennedy 

(dram , SUA) 17.00 Amy (s, SUA) 18.00
Doc Martin II (comedie, Anglia) 19.00
Jackie, Ethel i Joan: Femeile clanului 
Kennedy (dram , SUA) 21.00 Brigada 
omucideri (s, SUA) 22.00 Brigada 
omucideri (s, SUA) 23.00 Cuvânt de 
onoare (dram , Canada/SUA) 

11.05 Fotbal. Supercupa Poloniei: Za -
glebie - Groclin (r) 13.00 tirile Sport.
ro 14.00 tirile Sport.ro 16.00 Rugby 
Tri Nations: Noua Zeeland` - Australia 
(r) 18.00 tirile Sport.ro 19.00 Atletism 
- IAAF Grand Prix Monaco (premier`) 
21.30 tirile Sport.ro 22.00 Special 
23.00 Wrestling TNA (premier`) 

11.00 Walker, poli ist texan (s, SUA) 
(r) 12.00 Teo (r) 13.15 C l toriile lui 
Sindbad (Canada) 13.45 Road Runner 
- cea mai rapid  pas re (s, SUA) 14.15
Noi to i (s, SUA) 15.15 N scut DJ (s, SUA) 
15.45 Jocurile iubirii (romantic, SUA) 
18.00 Walker, poli ist texan (s, SUA) 
19.00 Ruleta destinului (s, SUA) 20.00
Entertainment News 20.20 Ruleta 
destinului (s, SUA) 21.30 N scut DJ (s, 
SUA) 22.00 Don Juan De Marco (dram ,
SUA)

11.30 Summer Hits 14.30 Virgin Diaries 
15.00 Summer Hits 16.00 MTV News 
Prezint` VJ Ella 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 - prezint`: X- zibit 
23.00 Yo! Prezint` DJ Dox

6.30 Emmerdale - Afaceri de 
familie (dram , Anglia) (r)

7.00 tirile ProTV 
9.10 Omul care aduce cartea
9.15 Tân r i nelini tit (s, SUA) (r)
10.00 Vis de glorie (dram ,

Anglia) (r)
11.45 aca Paca (r)
12.15 Emmerdale - Afaceri de 

familie (dram , Anglia)
13.00 tirile ProTV 
13.45 Moarte printre nori (poli ist, 

Anglia)
16.00 Tân r i nelini tit (s, SUA)
17.00 tirile ProTV 
17.45 Ruj ro u pentru zile negre
18.50 tirile sportive
19.00 tirile ProTV
20.30 Fericire r pit
22.30 tirile ProTV 
23.15 CSI: New York - Criminali tii 

(s, SUA/Canada)
0.15 Fericire r pit  (r)

5.00 Vivere - A tr i cu pasiune (s)
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); 

Cu: Pamela Anderson, Molly 
Culver

12.00 Vocea inimii (s, România)
13.00 Observator
13.45 Puteri miraculoase (dram ,

SUA)
16.00 Observator
17.00 9595 - Te înva  ce s  faci!
19.00 Observator
20.30 Neveste de fotbali ti
21.45 Reality show: Bahmu eanu 

i Prigoan  - Povestea 
continu

23.00 Observator
0.00 Cine-i mo tenitorul? 

(comedie, SUA)
2.00 Concurs interactiv

6.30 Colierul de smaralde 
(s, Argentina) (r)

7.30 Familia Serrano (s, Spania) (r)
9.00 Cenu reasa (s, Argentina)
10.15 Dreptul la libertate (dram ,

India)
12.15 Ga ca (s) (r)
13.30 Un nou început - Iubirea nu 

are vârst
15.45 Comando România
16.15 Un milion pentru primul 

buton
16.45 Familia Serrano (s, Spania)
18.30 D- tiri
19.15 Un nou început - Iubirea nu 

are vârst
20.30 O familie de groaz

(aventur , SUA)
22.30 Misterele trecutului (dram )
0.15 Playboy
1.00 Comedy Inc. (s, Canada)
1.30 Dreptul la libertate (dram ,

India) (r)

4.30 O vreau pe mama înapoi! (r)
7.30 Dragoste i putere (s, SUA) (r)
8.00 Sport cu Florentina
8.25 Casa noastr  (r)
9.45 Al aptelea cer (s, SUA) (r)
10.45 Tele RON
12.25 Quizzit - emisiune interactiv
14.05 Dragoste i putere (s, SUA)
14.40 Mama mea, spioana 

(comedie, SUA)
16.25 Al aptelea cer (s, SUA)
17.25 Tr sni i în NATO (s) (r)
18.00 Focus
19.30 S.O.S., Salva i-mi casa!
20.45 Super Nanny
22.00 Tr sni i în NATO (s)
22.30 Focus Plus
23.30 Totul despre sex (s, SUA)
0.00 CSI - Crime i investiga ii (s, 

SUA/Canada)
1.00 Focus (r)
2.00 Sunset Beach (s, SUA)
3.30 Tr sni i în NATO (s) (r)

4.20 Blue Juice (comedie, SUA)
6.00 Aventurile lui Sharkboy i

Lavagirl (aventur , SUA)
7.35 C l torie la Ottawa (dram ,

Canada)
9.10 Sister Act (ac iune, SUA)
10.55 So ia partenerului meu 

(poli ist, Fran a)
12.25 Cinema, cinema, cinema (s)
12.55 R zboiul lui Nat Banks 

(comedie, SUA)
14.35 Dl i dna Smith 

(ac iune, SUA)
16.35 Marile speran e

(dram , SUA)
18.25 Aventurile lui Sharkboy i

Lavagirl (aventur , SUA)
20.00 Gospel (musical, SUA)
21.40 Syriana (dram , SUA)
23.50 Studio 60 (s, SUA)
1.25 Dl i dna Smith 

(ac iune, SUA)
3.25 C.R.A.Z.Y. (dram , Canada)
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LEGEND~: S = Sex  sus; B = Bani  mediu; N = Noroc  jos Rubric` realizat` de Tina Rizea

Teritoriul 
interzis - \n 
c`utarea dr. 
Livingstone

Filmul prezint  c l -
toria ziaristului Henry 
Morton Stanley, pornit 
în c utarea misionarului 
dr. Livingstone, disp rut 
în inima Africii, i aven-
turile tr ite de cei doi în 
încercarea de a ajunge 
la izvoarele Nilului.
SUA, 1997, Regia: Simon Langton
Cu: Nigel Hawthorne, 
Aidan Quinn, Kabir Bedi
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Magda P`limariu, 
vacan]` \n Cipru 

Prezen-
tatoarea 
rubricii 
„Vremea” 
de la Pro 
TV, MAGDA 
P~LIMARIU,
a petrecut o 
s`pt`m#n` 

\n Cipru, al`turi de iubi-
tul s`u, timp \n care [i-a 
re\nc`rcat complet bateriile.  
Magda a \mbinat perfect 
timpul pentru distrac]ie cu 
cel pentru relaxare. SPA-ul 
a ajutat-o s` se relaxeze, 
iar plimb`rile cu scuterul pe 
ap` au binedispus-o pentru 
mult` vreme. 

Tarantino 
a elogiat-o pe 
cineasta lui Hitler
Cineastul american QUEN-
TIN TARANTINO a omagiat 
opera lui Leni Riefenstahl, 
regizoare i actri  german
devenit  celebr  pentru fi l-
mele de propagand  f cute 
pentru Hitler, relateaz  „Jor-
nal de Noticias”. Tarantino 
a catalogat-o pe Riefen-
stahl drept „cea mai bun
cineast  german  din toate 
timpurile". Via a i opera lui 
Leni Riefenstahl vor fi  aduse, 
la anul, pe ecran. 

„Leg turi 
boln vicioase",  
premiera în Fran a
Filmul de debut în lung-
metraj al lui Tudor Giurgiu, 
„LEG TURI BOLN VICIOASE",
a început s  ruleze în cine-
matografele din Fran a, de 
ieri, informeaz  Transilvania 
Film. În str in tate, fi lmul a 
mai fost distribuit pe marile 
ecrane din Taiwan, Polonia 
i Spania, iar în România a 

rulat în prima parte a anului 
trecut, devenind fi lmul 
autohton cu cel mai mare 
succes de cas` în 2006.

Jim Carrey 
va juca într-o 
nou  comedie

JIM CARREY 
va juca 
rolul unui 
tip care în-
cearc  s - i
schim-
be via a
spunând 
„da" în 

toate situa iile în care este 
implicat, în „Yes Man", o 
nou  comedie produs  de 
studiourile Warner Bros., 
informeaz  Variety.com. 
Pelicula se bazeaz  pe o 
carte de memorii a autorului 
britanic Danny Wallace.

FesTop în direct 
pe B1TV 
Festivalul FESTOP 2007, care 
se desf oar  la N vodari, 
va fi  transmis de B1 TV, 
vineri, sâmb t i duminic ,
începând cu ora 21.00, La cea 
de-a treia edi ie a s rb torii, 
organizatorii au conceput 
un spectacol de zile mari, în 
compania unor vedete con-
sacrate ale muzicii u oare i
populare printre care Direc ia 
5, Heaven, Bere Gratis.

www.compact.info.ro

PE SCURT |||||||||||||||||||||||
Joi, 26 iulie 2007

„Nu scap de emo ii 
în fa a publicului” 
TALENT - Actri a Ana Ularu, 
tân r  speran  a cinemato-
grafi ei române ti, a f cut des-
t inuiri în num rul din august 
al revistei „Unica”.   

Ana Ularu, actri a în vârst
de 22 de ani, are foarte multe 
în comun cu Alexa Iacob, per-
sonajul pe care l-a interpretat 
în serialul „Cu un pas înainte”, 
difuzat de Pro TV. Ca i Alexa, 
Ana este înc  student  în ulti-
mul an de facultate i a tiut,
de la o vârst  fraged , c  va 
alege actoria, întrucât p rin ii
ei sunt scenografi . 

Cu toate c  este implicat  în 
foarte multe proiecte, actri a
nu- i neglijeaz  via a perso-
nal . Ana crede în iubirea care 

dureaz  toat  via a i î i dore -
te ca, pân  la vârsta de 30 de 
ani, s  aib  un copil.

De i a interpretat primul 
rol când avea nou  ani, într-o 
coproduc ie româno-francez ,
Ana înc  are emo ii pe scen .
„Am emo ii infernale. Nu dorm 
nop ile, pentru c tiu c  tot 
ceea ce înseamn  repeti ie, i
coala asta, i na terea asta 

lent  o s  se confrunte cu un 
public. Cred c  niciodat  în 
via a asta nu o s  reu esc s
scap de emo iile îngrozitoare 
în fa a pu blicului”, a declarat 
vedeta. Mai multe informa ii
despre Ana sunt disponibile în 
cel mai recent num r al revis-
tei „Unica”.   ||||

SPECTACOL - Aproape 12.000 de 
spectatori s-au strâns, ieri sear`,  
pe Stadionul Cotroceni, pentru 
a-l vedea pe legendarul Julio 
Iglesias. Familiarizat deja cu pu-
blicul român, faimosul c#nt`re], 
\n v#rst` de 63 de ani, a sus]inut 
un concert de zile mari. Cum era 
de a teptat, fanii de toate vârste-
le s-au înghesuit s  prind  un loc 
cât mai aproape de scen . Julio 
Iglesias a c#ntat toate melodiile 
care l-au f`cut celebru \nc` de la 
sf#r[itul anilor ‘60. 

Ritmurile latino i-au \ncins pe 
cei prezen]i, care au c#ntat [i au 
dansat f`r` oprire pe celebrele 

piese „Agua Dulce, Agua Sala”, 
„Baila Morena”, „La Carreterra” 
sau „Can’t Help Falling in Love”. 
De la venirea sa \n ]ara noastr`, 
Iglesias a sus]inut patru concer-
te, la Sibiu, Timi oara, Bac u [i 
cel de asear`, în cadrul turneului 
„Romantic Classics” din România. 
Ultimul concert din acest turneu 
va avea loc, s#mb`t`, la Constan-
a. |nainte de spectacolul de la 

Bucure[ti, Julio le-a m`rturisit 
organizatorilor c` ar dori s` re-
vin` \n România, în luna septem-
brie, pentru a mai sus ine dou
concerte.

Laura Dud`u ||||

Julio Iglesias a vr`jit 12.000
de oameni pe „Cotroceni“

Repere ale concertului
ORA 21.20. O \nghesuial` de nedescris la intrare. Por]ile s-au deschis 
doar cu zece minute \n urm`.

ORA 21.45. Stadionul este aproape plin [i spectatorii continu` s` 
vin`. La intrare, oamenii se calc` \n picioare [i se lupt` cu jandarmii, 
din cauza proastei organiz`ri [i a pu]inelor locuri de acces.

ORA 22.00 |n fa]a a aproximativ 12.000 de spectatori, \ncepe concer-
tul. |mbr`cat \n costum, Julio Iglesias \[i face apari]ia, fiind prezen-
tat de Octavian Ursulescu. Sonorizarea las` de dorit.

ORA 22.01. „Bun` seara, thank you for so many years!”, mul]ume[te 
starul publicului rom#n care  \i este fidel de at#]ia ani. Prima 
melodie interpretat` este „La vida sigue igual”, dup` care urmeaz` 
clasica „Natalie”.

ORA 22.20. Publicul s-a aprins pe ritmurile melodiei „Moralito”. 
Printre vedetele care se afl ` \n Cotroceni se remarc` frumoasa
prezentatoare Simona P`truleasa, \nso]it` de iubitul ei, de Oana 
Roman, Julia de la Essenza, fetele de la Heaven, Vasile Muraru [i 
fiica lui, Mihai de la Bere Gratis. Iulia Roman ||||

Starul latino Julio Iglesias i-a \nc#ntat ieri sear` pe 
bucure[teni, cu un concert emo]ionant pe Stadionul 
Cotroceni din capital`.

„Ultimul romantic”
i-a \nc#ntat pe 
spectatori, dar 

sonorizarea 
concertului 

a l`sat de dorit
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