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Cine nu-[i face 
analizele pl`te[te!
A \nceput programul na]ional de evaluare a s`n`t`]ii rom#nilor

Analizele din progra-
mul de evaluare a s`n`t`]ii, 
ini]iat luna aceasta, nu sunt obli-
ga torii. Cei care nu vor participa, 

\ns`, la program \[i vor pl`ti sin-
guri tratamentul, dac` se va con-
stata ulterior c` sufer` de boli 
cronice care puteau fi  depistate 

prin analizele propuse de doc-
tori. Analizele necesare fi ec`rei 
persoane vor fi  decise de medicul 
de familie.  Pag. 4

ULTIMA OR~ ... 22:10 ... The Charlatans c#nt` \n deschiderea concertului Rolling Stones de la Bucure[ti...

Hagi, 
debut \n 
campionat 
cu Ceahl`ul
Ieri a fost 
stabilit programul 
turului edi]iei 
2007-2008
a Ligii 1

Pag. 9

Sezonul robelor de absolven]i
Pag. 13
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Daniel Radcli  e 
a ajuns la muzeu
„Harry Potter” e cel mai t#n`r 
actor cu statuie de cear` la 
Madame Tussauds Pag. 10

Coafor la domiciliu 
pentru c`]ei
Dac` vrei s`-]i tunzi animalul de 
companie, mai nou po]i chema 
stilistul acas` Pag. 3

Cele mai populate 
metropole
„Forbes” prezint` lista celor 
mai locuite ora[e de acum [i 
\n viitor Pag. 5
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Tinerii din promo]ia 2007 au probat accesoriile de la \ncheierea facult`]ii
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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`!

Superman Text [i foto: Sorin Pipo[

Locuri pu]ine 
\n gr`dini]e
PROBLEME  Inspectoratul colar 
al Municipiului Bucure ti (ISMB) 
a primit, în luna iunie, peste 
12.500 de cereri vizând înscrierea 
în gr dini e, în anul colar 2007-
2008. Inspectorii au rezolvat 
doar 2.500 dintre solicit ri, prin 
cre terea num rului de grupe în 
spa iile existente. Marian Banu, 
purt torul de cuvânt al ISMB a 
declarat, ieri, c  dup  centra-
lizarea datelor privind cererile 
înregistrate la fi ecare inspectorat 
colar de sector, aproximativ 

12.500 de copii nu ar avea un loc 
în gr dini ele capitalei. 

Sta]ie de epurare 
nou`
CERCETARE  Autoritatea Na iona-
l  pentru Cercetare tiin ifi c i
Institutul Na ional de Cercetare 
- Dezvoltare pentru tiin e
Biologice vor inaugura, joi, la 
ora 10.00, la sediul institutului 
din str. Splaiul Independen ei 
nr. 296, o sta ie de epurare 
de ape uzate, informeaz  un 
comunicat. Sta ia a fost realizat
prin programul de investi ii al 
Autorit ii Na ionale pentru 
Cercetare tiin ifi c , pentru pro-
tejarea mediului înconjur tor i
sistarea devers rii apelor uzate 
în sistemul urban de canalizare. 
La eveniment sunt invita i s
participe ministrul educa iei, 
Cristian Adomni ei, ministrul 
s n t ii, Eugen Nicol escu, i
ministrul mediului i dezvolt rii 
durabile, Attila Corodi.

Programe de 
vacan]` pentru copii
EDUCA}IE  Copiii care nu 
au posibilitatea de a mer-
ge \n tab`r` [i sunt nevoi]i 
s` r`m#n` \n Bucure[ti au 
unde s` se distreze \n timpul 
vacan]ei. Cei mici \[i pot 
petrece timpul \n aer liber, 
\nscriindu-se \n programul 
„Arc-en-Ciel Estival”. Cea de a 
XIII-a edi]ie a evenimentului 
\i a[teapt` pe cei mici, toat` 
vara, cu cele mai interesante 
cluburi [i ateliere de limbi 
str`ine, arte plastice, dans, 
atletism, [ah, GO [i jurnalism. 
Sunt a[tepta]i copii \ntre 2 [i 12
ani. Pentru detalii [i \nscrieri, 
pute]i suna la num`rul de te-
lefon 253.19.36, 252.23.87 [i la 
adresa fundatia@sfmaria.ro.

Festival de Film 
\n Bucure[ti
ART~  A treia edi ie a Festivalu-
lui de Film Asiatic, „Fest’Asia”, 
de la Bucure[ti, se va \ncheia 
pe 8 iulie. La Cinema Union 
sunt programate produc ii re-
cente de pe continentul asiatic, 
majoritatea premiate sau se-
lec ionate la marile festivaluri 
de acest gen din lume. O pies
de rezisten  este câ tig torul
„Leului de Aur” al Festivalului 
de Film de la Vene ia, edi ia
2006, „Still Life”, pelicul  regi-
zat  de chinezul Jia Zhang-ke. 
„Takeshi's” [i „Prin esa Mono-
noke” sunt alte titluri celebre 
care vor putea fi  urm rite pe 
marele ecran, în Bucure ti.

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

PROGRAM - Muzeul Na ional al Sa-
tului „Dimitrie Gusti” organizeaz
i anul acesta, în perioada 16 iulie 

– 5 august, un program dedicat 
copiilor i tinerilor: tab ra de cre-
a ie „Vara pe uli ”. {coala, la care 
se pot înscrie tineri cu vârste între 
6 i 18 ani, are în program cursuri 
de ini iere în me te ugurile tradi i-
onale. 

Cursurile vor fi  sus inute de me -
teri populari rom#ni, iar programul 
va combina lec iile cu jocuri, mo-
mente artistice i concursuri. Cele 
mai reu ite lucr ri vor fi  reunite 
într-o expozi ie fi nal . Înscrierile se 
fac pân  pe 5 iulie, iar taxa de par-
ticipare este de 100 de lei pentru un 
participant. Informa ii, la telefon: 
317.91.03, int. 185.  D.L. ||||

Alternative 
pentru p rin ii 
ocupa i
OP}IUNI coala Sporturilor de Var
este un program dedicat p rin ilor 
ocupa i care caut  solu ii pentru 
copiii lor pe perioada vacan ei de 
var , cât timp ei sunt la serviciu. 
Pentru a putea descoperi, la fa a
locului, ce ofer  aceast  institu ie 
celor mici, ast zi, de la ora 10.00,
se va desf ura Ziua U ilor Des-
chise. În program sunt accepta i
copii cu vârste între 3 i 10 ani, 
iar coala este deschis  pân  pe 1
septembrie, în Pipera - Voluntari, 
pe str. Tudor Arghezi nr. 3D, la 
gr dini a- coal  „Wonderland - 
Little London”. Înscrierile se fac la 
telefon 0721.689.762 sau pe site-ul 
www.vacanta-copiilor.ro.  D.L. ||||

Tab r  de crea ie, la Muzeul Satului

Tinerii vor \nv`]a [i arta ol`ritului

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

166 74
Un num`r de 782 de spargeri de locuin e au fost înregistrate în 
primele ase luni în Bucure ti, conform Inspectoratului General de 
Poli iei Capitalei. Pe raza sectorului 2 s-au înregistrat 125 de aseme-
nea infrac iuni, în sectorul 3 s-au produs 162, în sectorul 4, 102 de 
case au fost sparte, iar în sectorul 6 num rul locuin elor „vizitate” de 
înfractori a fost de 153. Sectorul 1 are cele mai multe spargeri, iar 5,
cele mai pu]ine. Sursa: IGP

Sectorul 1 Sectorul 5

locuin]e 
sparte

locuin]e 
sparte

MODA - Colaboratoarea noastr`, Geor-
giana, [i-a fotografi at colegele de fa-
cultate [i ne-a trimis la redac]ie c#teva 
poze cu ]inute de var`. „Anul acesta, 
tendin]a este spre colorat [i comod”, 
ne spune Georgiana. „De[i toropeala 
verii ne-a dat de furc` \n ultima vre-
me, \nc` sunt prefera]i pantalonii. 
Cele dou` tinere, care s-au sim]it \n 
largul lor c#nd au fotografi at, acord` 
mult` aten]ie accesoriilor pe care le 
poart` [i consider` c` ]inuta bine 
aleas` este esen]a bunei dispozi]ii”, 
ne-a explicat Georgiana. 

Miruna a adoptat o ]inut` sport ce 
nu e lipsit` de elegan]` [i bun gust. 
Ro[ul [i albul, pe c#t de banal` pare 
combina]ia, pe at#t este de efect dac` 
avem o croial` la mod` ce urmeaz` li-

nia corpului impecabil. Fusta este 
din in, iar maioul din bumbac, 
]es`turile indicate pe timpul  ve-
rii.

Ilinca prefer` de asemenea 
albul, dar \n combina]ie cu ver-
de. Verdele este culoarea ti ne-
re]ii [i a noului. Accesoriile sunt 
cump`rate de la Meli Mello, 
blu zele din Unirea Shopping 
Center, iar pantalonii Miru-
nei, din Fran]a. Vara aceasta 
pare s` fi  l`sat moda s`-[i 
fac` de cap. Toate culori-
le se reg`sesc \n ]inutele 
bucure[tenilor. }inutele 
tinerelor din imagini 
sunt adaptate tempe-
raturii de afar`. ||||

Chiar dac` este cald afar`, tinerii nu uit` s` dea importan]` 
hainelor cu care se \mbrac`. Culorile vii primeaz`, iar albul face 
cas` bun` cu soarele dogoritor. 

Street Style: ce se 
poart` vara aceasta?
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PUBLICITATE

Construc iile 
ilegale sunt 
desfiin]ate
SECTORUL 3  Serviciul Disci-
plin` în Construc ii conti-
nu  în aceast  s pt mân
desfi in area ultimelor baterii 
de garaje amplasate ilegal 
pe domeniul public sau 
privat din sector. În aceast
s pt mân , ac iunea se va 
desf ura, în urm toarele 
zone: Calea C l ra i, str. Re-
construc iei [i str. Papiu Ila-
rian. Informa]ii suplimentare 
pot fi  ob]inute la num`rul de 
telefon 341.07.04.

Sanc iuni pentru 
degradarea 
spa iilor verzi 
SECTORUL 3  În perioada 25-
30 iunie, inspectorii Direc iei 
Gospod rie Local  au aplicat, 
pentru nerespectarea norme-
lor de salubritate, sanc iuni 
în valoare de 5.000 de lei. Au 
fost aplicate sanc]iuni pentru 
depozitarea unor de euri i
resturi menajere pe marginea 
trotuarelor sau degradarea 
spa iilor verzi. Reamintim 
c  locuitorii sectorului 3 pot 
semnala înc lc ri ale norme-
lor de salubritate la telefonul 
non-stop 9854.

Lucr`ri de 
reabilitare
SECTORUL 6 Prim`ria a de-
marat lucr`rile de reabilitare 
a [colilor [i gr`dini]elor. Vor 
avea loc, \n aceast` perioad` 
de vacan]`, lucr`ri de reno-
vare, repara]ii [i investi]ii 
\n majoritatea unit`]ilor de 
\nv`]`m#nt din sector. Pe 
lista obiectivelor de investi]ii 
din acest an sunt prev`zute 
reabilit`ri [i repara]ii la 65
de unit`]i de \nv`]`m#nt. 
|mbun`t`]irile vor fi  f`cute 
conform criteriilor [i cererilor 
europene. Lucr`rile de rea-
bilitare constau \n repara]ii 
ale teraselor, igeniz`ri, man-
sard`ri, repara]ii instala]ii 
subsol, instala]ii sanitare [i 
repara]ii instala]ii \nc`lzire.

C#inii moderni se tund acas`

ANIMALE - Un tuns [i un sp`lat 
este o binecuv#ntare pentru 
un patruped care sufer` de 
c`ldur`. Pentru a le face via]a 
mai u[oar` pisicilor [i c#inilor 
de apartament, st`p#nii sunt 
gata s` cheltuie sute de lei pe o 
vizit` la coaforul specializat. 

Rudolf Hofman, un t#n`r tre-
cut pu]in de 30 de ani, s-a g#ndit 
c` [i animalele de la noi merit` 
un tratament aparte, „ca cei din 
str`in`tate”. Medicul veterinar 
[i-a deschis o mic` afacere. Pe 
de o parte \ngrije[te animalele 
\n cabinetul s`u veterinar, [i, 
pe l#ng` asisten]a medical`, 
Rudolf \i [i \nfrumuse]eaz` pe 
p`ro[i. „Avem o ma[in` utilat` 
complet, care vine la domiciliu 

pentru a sp`la [i tunde un ani-
mal”, ne explic` el. Se laud` 
c` este singurul din ]ar` care 
a pus pe picioare un asemenea 
business. Pre]urile variaz` \n 
func]ie de talia c#inelui. „Tun-
dem la domiciliu cam 5-8 c#ini 
pe zi, \n func]ie de c#t de mari 
sunt”, a spus t#n`rul medic. 

Pre]urile variaz` \ntre 70 
[i 120 de lei, iar cu sp`latul se 
mai cheltuie \nc` 20-40 de lei. 
Avantajul este c` stilistul vine la 
u[`, iar programarea se face cu 
2-3 zile \nainte. Nici cabinetele 
medicale nu duc lips` de clien]i. 
Se tund [i pisicile. Program`rile 
se fac cu s`pt`m#ni \nainte, 
mai ales \n perioada vacan]ei 
de var`. Alexandra Du]ulescu ||||

Cabinete veterinare
TURBO VET (www.turbovet.ro) – str. Berindei nr. 9, telefon: 
0751. 113.818 / 0726.559.940 – se pot face program`ri pentru 
vizit` la domiciliu;
ALLEGRO ROAL – str. Alecu Russo nr. 18, telefon: 211.18.27;
0723.554.586;
BERNIE - Bd. Iuliu Maniu nr. 158 A, bl. J, sc. A, parter, telefon: 
0744.384.123; 0724.285.060;
BIOS 2000- {os. Giurgiului nr. 127, telefon: 450.23.15;
0745.011.959;
CRIVET - str. P`durea Craiului nr. 1, bl. B2, sc. A, parter, telefon: 
643.23.83; 0722.386.254;
DAISY VET - str. Aviator Alexandru {erb`nescu nr. 34, bl. 18A, 
telefon: 233.37.14, 0744-270-571;
FLIPPER TRADING - bd. Dinicu Golescu nr. 14, telefon: 314.73.13;
0723.268.704;
PALATUL DOGILOR - str. Zece Mese nr. 11, telefon: 253.19.74,
0724.935.617, 0745.564.063;
TARA'S VET - Calea Cr#nga[i nr. 46, telefon: 221.08.57,
0788.238.787;
TRICK - str. Piscului nr. 15, bl. 49; str. Ciochina nr. 1, bl. 25,
telefon: 330.34.86; 332.46.04;
BELLA DOG - str. V#n`tori nr. 3, telefon: 335.74.79;
0744.384.587;
PET SALON - str. Alecu Russo, nr. 18, telefon: 211.18.27;
Alexandra: 0723.554.586.

Vara sufer` de cald [i oamenii, dar [i animalele. Cei mai 
moderni c#ini se r`coresc la coafor. Cabinetele veterinare 
sunt dotate cu aparate speciale, iar stili[tii \[i a[teapt` 
clien]ii. Sunt tun[i, sp`la]i, iar blana le este uscat` cu 
feonul [i li se taie unghiile. Mai nou, stili[tii vin [i acas`.

Dup` vizita la cosmetician, c`]eii se simt mai bine \n sezonul canicular
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Raportul Marty, 
discutat 
\n septembrie
{EDIN}~ Deputatul PD Cezar 
Preda a declarat, ieri, c
Parlamentul se va reuni în 
edin  comun  la începutul 

sesiunii de toamn , pentru 
a stabili care este pozi ia 
României asupra Raportului 
Dick Marty. O edin  comu-
n  a legislativului este ne-
cesar` pentru ca senatorii i
deputa ii s  decid  care este 
pozi ia delega iei României 
la Adunarea Parlamentar  a 
Consiliului Europei pe margi-
nea Raportului Dick Marty, a 
declarat Preda.

Macovei, consilierul 
premierului, 
\n Macedonia

NUMIRE Fostul ministru 
român al justi iei, Monica 
Macovei (foto), a fost numit` 
consilier pe probleme de 
combatere a corup iei al pre-
mierului macedonean Nikola 
Gruevski, se arat  într-un 
comunicat al Guvernului 
de la Skopje. Macovei i-a 
preluat, ieri, ofi cial noua 
func]ie.

Copii \n lan]uri

IA{I Un copil legat cu lan]uri 
de picior a fost adus, ieri, 
la Direc]ia General` de 
Asisten]` Social` [i Protec]ie 
a Copilului din Ia[i. O fat` 
de opt ani [i un b`iat de 
[apte ani au fost g`si]i 
lega]i cu lan]uri de picioare, 
\ntr-o familie din comuna 
Miroslava. Copiii au fost du[i 
la un centru de primire a 
minorilor.

Trupa Nightlosers, 
la Londra
CONCERT Forma ia româ-
neasc  Nightlosers va sus i-
ne, pe 14 iulie, un concert în 
cunoscuta sal  de spectacole 
Purcell Room a Southbank 
Centre, din Londra. Concertul 
face parte din seria World 
London, informeaz` Media-
fax. Muzica Nightlosers este 
o combina ie de rhythm and 
blues american, rock’n’roll 
i elemente ale folclorului 

transilv`nean, cu infl uen e
române ti, maghiare, l ut -
re ti i germane.

NA}IONAL4 www.compact.info.ro Mar]i, 3 iulie 2007

VIZIT~ - Pre edintele Germa-
niei, Horst Kohler, i-a început, 
ieri, vizita ofi cial  de dou  zile în 
România, fi ind primit la Palatul 
Cotroceni de pre edintele Traian 
B sescu.

|n cadrul conferin ei de pres ,
B`sescu a apreciat drept corecte 

criticile unora dintre parlamenta-
rii germani la adresa luptei anti-
corup ie. „Rom#nia trebuie s fi e, 
prin institu iile sale, mai profun-
d  \n lupta \mpotriva corup iei,
mai efi cient i mai credibil ”,
a declarat pre edintele Traian 
B sescu. ||||

C rt rescu lanseaz  „Aripa 
dreapt`”, la Vama Veche
TRILOGIE Scriitorul Mircea C rt -
rescu va lansa ultimul volum din 
trilogia „Orbitor”, „Aripa dreapt ”, 
pe 21 iulie, în Vama Veche, dup
ce, pe 11 iulie, cartea va fi pentru 
prima dat  prezentat  publicului 
la Libr ria Humanitas Kretzulescu, 
din Bucure ti, anun]` NewsIn. 
C rt rescu a m`rturisit, într-un 
interviu acordat „Evenimentului 
Zilei”, c  a lucrat 14 ani i jum ta-
te la trilogia gândit  în form  de 
„fl uture sau catedral ”, ce con ine 
[i „Aripa stâng ” (Humanitas, 
1996, prima edi ie) i „Corpul” 
(Humanitas, 2002) i l-a costat 
„un efort cerebral i emo]ional” cu 
care ar fi scris „dou zeci de c r i
obi nuite”. „Aceast` carte este 
portavionul modestei mele fl ote, 
cartea în jurul c reia se adun
tot ce am scris vreodat`. Dac  ea 
este un e ec, întregul meu scris 
e un e ec i, odat  cu el, întregul 
meu proiect existen ial”, explic
scriitorul.  „Aripa dreapt ” este i
un portret, „deloc fl atant, al lumii 

române ti dintotdeauna i, mai 
ales, al celei din anii comunis-
mului”, spune scriitorul în acela[i 
interviu. „M-am amuzat s  in-
ventez pove ti de toate felurile, în 
toate registrele. E teribil de greu 
s  \mbini extremele, mizerabilul 
i sublimul, i, totu i, întregul s

r mân  viabil”, a spus el. ||||

BAROMETRUL OPINIEI PUBLICE, IUNIE 2007

Tr
ai

an
 B

`s
es

cu

G
ig

i 
Be

ca
li

Th
eo

d
or

 S
to

lo
ja

n

Io
n
 I

li
es

cu
,

Em
il
 B

oc

M
ir

ce
a 

G
eo

an
`

C`
li
n
 P

op
es

cu
 T

`r
ic

ea
n
u

56
%

33
%

31
%

18
%

16
%

13
%

B`sescu, \n topul \ncrederii rom#nilor F`r` ATV-uri 
pe plaj`
M~SUR~ Inspectorii Departa-
mentului de Control al Guver-
nului au dat un ultimatum: 
se interzic ma inile, ATV-urile 
i animalele de companie pe 

plajele de pe litoral, anun]` 
Antena 3. Acest lucru vine în 
urma nerespect rii restric iilor 
impuse în urm  cu doi ani. In-
spectorii au descoperit nenu-
m rate nereguli în sta iunile 
de la malul m rii. În jum tate 
de lun , ace tia au dat amenzi 
de aproximativ 500.000 de 
lei. Cele mai multe nereguli 
semnalate au fost comer ul 
ilegal, angajarea de personal 
f r  forme legale sau poluarea 
plajelor. Cu toate acestea, lito-
ralul românesc pare s  câ tige 
b t lia cu vecinii bulgari, greci 
i chiar turci. ||||

A \nceput programul 
de evaluare a s n t ii

INVESTIGA}II - Românii nu vor 
trebui s  fac  to i acela i tip de 
analize, deoarece medicul este 
cel care va recomanda inves-
tiga iile necesare. Programul 
na ional de evaluare a s n t ii 
românilor a început, ofi cial, du-
minic .

Primele 300.000 de scrisori 
au plecat, ieri, spre o parte din-
tre cei aproape dou  milioane 
de români n scu i în luna iulie, a 

declarat, pentru Mediafax, Vasile 
Ciurchea, pre edintele Casei Na-
ionale de Asigur ri de S n tate. 

„Începând de mar i (n.r. ast`zi), 
timp de aproximativ zece zile, 
Po ta Român  va expedia câte 
300.000 de scrisori, astfel ca, 
pân  la mijlocul s pt mânii vii-
toare, to i cei aproximativ dou
milioane de destinatari n scu i
în iulie s  poat  lua leg tura cu 
un medic de familie pentru a- i

programa consulta ia i anali-
zele. Din 20 iulie vor fi  expedi-
ate scrisorile pentru persoanele 
n scute în luna august’’, a spus 
Ciurchea. Persoanele care nu 
vor fi  g site la domiciliu vor 
merge la po t  pentru a- i ridica 
talonul. Lunar, vor fi  expediate 
între 1.800.000 i 2.600.000 de 

scrisori. Românii nu sunt obli-
ga i s  participe la programul de 
evaluare a s n t ii, dar, în cazul 
în care ulterior vor afl a c  sufer
de boli cronice care ar fi  putut fi
depistate prin analizele propuse 
de medici, vor pl ti tratamentul, 
informeaz` NewsIn.

Mihaela R`ileanu ||||

Ce cuprinde riscograma
CHESTIONAR Riscograma pe care o va întocmi medicul de familie 
presupune o discu ie cu pacientul. Medicul va afl a dac  în familia 
respectivei persoane au existat rude de gradul I care au de cedat 
prin boli cardiovasculare sau dac  respectivii au suferit de cancer, 
diabet sau fracturi osteoporotice. Românii vor mai fi în treba i
despre stilul de via : ce m nânc , dac  fac sport, fu meaz  sau 
consum` alcool. Va mai fi realizat  o evaluare privind s n tatea 
mintal , s n tatea oral , s n tatea reproducerii. Doc torul va 
trece în riscogram  date privind în l imea, greutatea.

CERCETARE IMAS a realizat un sondaj de opinie privind \ncrederea rom#nilor \n personalit`]ile politice. Traian 
B`sescu se afl ` \n top, cu 56%. Potrivit Barometrului de Opinie Public` realizat de IMAS \n luna iunie, Ion 
Iliescu beneficiaz` de mai mult` \ncredere din partea electoratului dec#t pre[edintele PSD, Mircea Geoan`. ||||

Românii au dreptul la nou  investiga ii paraclinice 
gratuite, în cadrul programului de evaluare a s n t ii. 
Cei care refuz` analizele risc` s`-[i pl`teasc`, ulterior, 
eventualul tratament, \n caz c` se vor \mboln`vi.

Su
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AS

B`sescu: „Lupta anticorup]ie 
trebuie continuat`“
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Salman Rushdie 
divor]eaz`
WASHINGTON Autorul „Ver-
setelor Satanice”, Salman 
Rushdie, divor]eaz` de cea 
de-a patra so]ie, gazda 
show-ului TV „Top Chef”, 
Padma Lakshumi, informeaz` 
Reuters, cit#nd o declara]ie a 
purt`torului de cuv#nt al lui 
Rushdie. Lakshumi, o indi-
anc` de 37 de ani, fost mo-
del, se c`s`torise cu Rushdie 
(60) \n urm` cu trei ani. 

Prima Doamn` 
se vede pre[edinte

BUENOS AIRES Cristina 
Fernández de Kirchner (foto), 
so]ia actualului pre[edinte al 
Argentinei, Nestor Kirchner, 
str#nge m#inile sus]in`torilor 
s`i, dup` ce [i-a anun]at 
candidatura la alegerile 
preziden]iale din 28 octom-
brie. Cristina Fernández de 
Kirchner nu va lupta \mpo-
triva so]ului ei \n campania 
pentru preziden]iale, acesta 
anun]#nd c` nu-[i va mai 
depune candidatura pentru 
un nou mandat. 
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Metropolele viitorului
Conform unui studiu realizat de revista „Forbes”, Tokio 
este unul dintre ora[ele viitorului, el prezent#nd, de ceva 
vreme, caracteristicile pe care alte metropole le vor avea 
abia peste c#]iva ani, respectiv concentra]ia mare de 
popula]ie \ntr-o arie restr#ns` [i dezvoltarea pe vertical`. 

STUDIU - Tokio a fost construit 
pe funda]ia vechii a[ez`ri ja-
poneze Edo, cel mai mare ora[ 
din lume la mijlocul secolului al 
XVIII-lea, c#nd a atins, pentru 
prima dat`, cifra de un milion 
de locuitori. S-a numit Tokio 
\ncep#nd cu 1868. De[i capitala 
Japoniei a fost distrus` de c#teva 
ori, de un cutremur, dar [i de 
bombardamentele americane, 
a reu[it s` renasc` din propria 
cenu[`, av#nd, \n prezent, 100 
de universit`]i, 600 de cine-
matografe [i 2.000 de temple.
Pe pozi]ia a doua \n acest clasa-
ment se afl ` ora[ul Mumbai, din 

India. Sub numele Bombay, a 
fost fondat de britanici \n secolul 
al XVII-lea [i este cel mai populat 
ora[ din India. 

Urmeaz` Ciudad de Mexico,
construit pe ruinele fostei capita-
le a Imperiului Aztec, Tenochti-
tlan, distrus, \n 1521, de conchis-
tadorii spanioli.

Sao Paulo, al patrulea \n acest 
top, a fost construit, \n 1554, de 
misionarii iezui]i [i s-a dezvoltat 
\n secolul al XIX-lea, datorit` 
pozi]iei sale – se afl ` \n inima 
celei mai bogate regiuni cultiva-
toare de cafea din Brazilia.

C#t despre New York, SUA, 

este primul ora[ care a atins 10 
milioane de locuitori. Olandezii 
au fost cei care i-au pus baze-
le, \n jurul anilor 1620, c#nd i 
se spunea Noul Amsterdam. |n 
scurt timp, \ns`, a \nc`put pe 
m#inile englezilor. 

Pe urm`toarea pozi]ie, a 
[asea, se afl ` capitala Indiei, 
New Delhi. Ora[ul a fost preluat 
de englezi \n 1857, care au pus 
bazele guvernului.

Pe locul [apte \n clasamentul 
revistei „Forbes” se afl ` Shan-
ghai. Ora[ul a ie[it din anonimat 
\n 1842, fi ind, ulterior, supranu-
mit „Parisul Estului”. 

P`rin]ii ora[ului Calcutta,
al optulea \n acest top, sunt tot 

englezii. Ora[ul a luat na[tere \n 
1690, prosper#nd rapid, datorit` 
a[ez`rii sale.

{i Dhaka, ora[ afl at pe treapta 
a noua a clasamentului, a f`cut 
parte din Imperiul Britanic. Cu 
sute de ani \n urm` a apar]inut 
Imperiului Mughal, \n prezent fi -
ind capitala Bangladeshului.

Pe ultimul loc \n topul metro-
polelor viitorului este Jakarta,
capitala Indoneziei. Ora[ul-port 
a fost condus, de-a lungul timpu-
lui, de regi hindu, de sultani mu-
sulmani, de olandezi (care l-au 
numit Batavia [i l-au transfor-
mat \n capitala Indiilor de Est) [i 
chiar de generali japonezi.

 Anca Petrache ||||

Ora[ele viitorului tind s` semene, din ce \n ce mai mult, cu Tokio

Festival de muzic` iudaic`

ISRAEL Sute de melomani din Israel s-au 
adunat, la sf#r[itul s`pt`m#nii trecute, pe 
un deal, \n sudul Ierusalimului, pentru a 
lua parte la un festival de muzic` iudaic` 

modern`. Concertele, reunite sub titula-
tura „End of Days” (Sf#r[itul Zilelor), s-au 
]inut lan] toat` noaptea de duminic` spre 
luni. ||||

Doi medici, printre autorii atentatelor
MAREA BRITANIE - |n afar` de cele cinci 
persoane arestate, s#mb`t`, \n leg`tur` 
cu atentatul de pe aeroportul din Glasgow 
[i tentativele e[uate de la Londra, poli]ia 
a re]inut, ieri, \nc` dou` persoane, des-
pre care se crede c` ar fi  fost implicate \n 
aceste acte teroriste. Este vorba despre 
doi b rba i, în vârst  de 28 i, respectiv, 
25 de ani, a anun at poli ia sco ian  din 
Strathclyde. 

|n noaptea de sâmb t  spre duminic ,
pe o autostrad  din Cheshire, a fost arestat 
Mohammed Jamil Abdelkader Asha, un 
chirurg iordanian, de origine palestinian`, 
care [i-a ob]inut diploma \n medicin` [i 
chirurgie la o universitate iordanian`, \n 

2004. |mpreun` cu el se afl a so]ia sa, de 27 
de ani, [i ea implicat` \n actele teroriste. 
„Mohammed nu se interesa decât de stu-
dii i era briliant. Avea ambi ia de a deveni 
un chirurg excelent i nu era interesat de 
politic ”, a declarat, pentru AFP, tat`l lui 
Mohammed Jamil Abdelkader Asha. 

Printre cele [apte persoane re]inute \n 
leg`tur` cu evenimentele de la sf#r[itul 
s`pt`m#nii trecute se afl ` un al doilea 
medic, Bilal Abdulla, de origine irakian`. 
Conform Consiliului General al Medicilor 
din Marea Britanie, Abdulla i-a fi nalizat 
studiile de medicin  în 2004, la Bagdad, i
este înregistrat în Marea Britanie ca practi-
cant. ||||
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 CLASAMENTUL  POPULA}IA  POPULA}IA
 ORA{ELOR |N 2005 |N 2015
1. Tokio, Japonia 35,2 milioane 35,2 milioane
2. Mumbai, India 18,2 milioane 21,9 milioane
3. Ciudad de Mexico, Mexic 19,4 milioane 21,6 milioane
4. Sao Paulo, Brazilia 18,3 milioane 20,5 milioane
5. New York, SUA 18,7 milioane 19,9 milioane
6. New Delhi, India 15 milioane 18,6 milioane
7. Shanghai, China 14,5 milioane 17,2 milioane
8. Calcutta, India 14,3 milioane 17 milioane
9. Dhaka, Bangladesh 12,4 milioane 15,2 milioane
10. Jakarta, Indonezia 13,2 milioane 16,8 milioane



USD |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||EURO |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2,29 LEI3,11 LEI

ALTE CURSURI |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 lir` sterlin` 4,60 LEI
100 forin]i maghiari 1,26 LEI
1 leu moldovenesc 0,18 LEI

1 franc elve]ian 1,88 LEI
1 dolar canadian 2,16 LEI
1 gram de aur 47,93 LEI
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OTP intr` pe pia]a 
de leasing
EXTINDERE  OTP Leasing Ro-
mânia, subsidiar  a grupului 
ungar OTP, se preg`te[te de 
lansarea opera iunilor de 
leasing pe pia a româneas-
c , vizând s  ajung  printre 
primele zece companii de 
profi l, dup  doi ani de acti-
vitate. OTP Leasing România 
este controlat  de Merkantil 
Bank Ungaria, parte a Mer-
kantil Group, în propor ie de 
70%, i OTP Bank România, 
cu 30% din ac iuni.

Societate 
de pensii Generali
|NSCRIERE  Generali Asigu-
r ri a depus la Comisia de 
Supraveghere a Sistemului 
de Pensii Private documen-
ta ia pentru constituirea 
societ ii de pensii adminis-
trate privat (pilonul II) Ge-
nerali Fond de Pensii. Noua 
companie vizeaz  s  atrag
la fondul s u de pensii pes-
te 300.000 de participan i [i 
s  ob in  o cot  de pia  de 
circa 12% din pia .

Eurotarife 
de roaming 
la Vodafone

REDUCERE  Vodafone 
România va practica, din 
29 august, un tarif de 0,65
dolari pe minut, f r  TVA, 
pentru apelurile efectuate 
c tre destina ii din Uniunea 
European , indiferent 
dac  clientul va utiliza sau 
nu re eaua unui operator 
preferat Vodafone. Anterior 
acestei decizii, tariful pentru 
apelurile efectuate varia de 
la 1,39 dolari/minut la 3,39
dolari pe minut, în func ie 
de zon .

Retailerul de 
haine Takko intr` 
\n Rom#nia
ACHIZI}IE  Advent Interna-
tional va cump ra lan ul 
nem esc de retail Takko al 
grupului Permira, pe care 
inten ioneaz  s -l extind
pe pie ele din Europa de 
Est, inclusiv pe cele din Ro-
mânia, Bulgaria [i Polonia. 
Advent International va pl ti 
770 milioane euro pentru 
Takko i inten ioneaz  s
deschid , anual, 150 de 
magazine noi sub aceast
marc .
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STATISTICI - Num`rul nop]ilor 
petrecute de turi[tii str`ini \n 
unit`]ile de cazare din Rom#nia 
a sc`zut cu 14,4%, potrivit biro-
ului de statistic` al UE, Eurostat. 
De la cele 1,78 de milioane de 
nop]i pe care str`inii le-au pe-
trecut la noi, \n 2005, num`rul 

lor a sc`zut la 1,52 de milioane 
\n 2006. Intervalul analizat de 
Eurostat pentru fi ecare an a 
fost iunie-septembrie. |n total, 
\ns`, num`rul zilelor \n care 
s-au cazat vizitatorii reziden]i 
\n Rom#nia [i cei nereziden]i 
a crescut, anul trecut, cu 1,1%, 

ajung#nd la 9,21 milioane de 
nop]i.

Cre[terea a fost generat` de 
turi[tii rom#ni, care au petrecut 
cu 4,9% mai multe nop]i \n ho-
telurile [i pensiunile de la noi 
din ]ar`. 

|n schimb, bulgarii s-au bu-
curat de mai mul]i turi[ti str`ini 
vara trecut`. Aici, num`rul 
de nop]i \n care s-au cazat 
nereziden]ii s-a ridicat la 9,53 

de milioane, cu 1,9% mai multe 
dec#t \n 2005. 

Alte ]`ri \n care str`inii nu 
s-au \nghesuit au fost Cipru, 
Ungaria, Polonia, Fran]a, Mal-
ta, Estonia [i Luxemburg.

Letonia a fost ]ara cu cea 
mai mare cre[tere a num`rului 
de nop]i petrecute de turi[tii 
nereziden]i \n unit`]ile de caza-
re, de 17%, la 850.000 de zile. 

Otilia Cristea ||||

NUME PRODUS DAE RATA SUMA TOTAL~  RATA DOB^NZII
     LUNAR~ DE RAMBURSAT
1. BCR C`min Super BCR  6,98% 308,06 euro 113.589,19 euro 5,40% fix` 2 ani
2. Egnatia Bank Credit Imobiliar 7,63% 329,30 euro 122.376,12 euro 6,90% variabil`
3. BRD Credit imobiliar   8,27% 369,69 euro 127.785,35 euro 6,65% variabil`
  Habitat Plus
4. Banca Comercial`  Creditul cas` 9 8,54% 366,79 euro 133.090,95 euro 5,75% fix` 1 an
 Carpatic`
5. Alpha Bank Alpha Housing   8,58% 370,37 euro 134.089,18 euro 8,10% variabil`
  Option 7/30

Credite imobiliare pentru achizi]ie de locuin]`: moned` - euro; valoare – 50.000 de euro; perioada de 
rambursare - 30 de ani; garan]ii – ipotec` pe imobilul ce urmeaz` a fi cump`rat

Surs`: www.finzoom.ro

TOP 5 CREDITE IMOBILIARE |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Transport gratuit la IKEA
SERVICIU - Vizitatorii magazinu-
lui de mobil` IKEA din B` nea sa, 
vor avea la dispozi]ie trei rute 
de transport gratuit, a anun]at 
retailerul printr-un comunicat re-
mis redac]iei „Compact”. 

Astfel, magazinul va asigura 
autobuze [i microbuze speciale, 
care vor circula din or` \n or`, de 
luni p#n` vineri, [i va transporta 
c`l`torii p#n` \n fa]a magazinu-
lui [i \napoi. 

RUTELE DE TRANSPORT 
1. Pia a Sudului – Abator – Vitan 
– Dristor – Muncii – Iancului – Obor 
– tefan Cel Mare – V c rescu 
– IKEA 
2. Luic` – Pia a Progresul – Eroii Re-
volu iei – Tineretului – Budapesta 
– Sfântul Gheorghe – Pia a Roman` 
– Pia a Victoriei – IKEA 
3. Tricodava – Moghioro  – Plaza 
Rom#nia – Uverturii – Pia a Cr#n-
ga[i – Turda – 1 Mai – IKEA  ||||

CEC-ul r`m#ne la stat
AM^NARE Casa de Economii i Consemna iuni (CEC) va r mâne în 
proprietatea statului cel pu in înc  patru ani, transmite Media-
fax. Decizia privind reluarea procesului de privatizare i metoda de 
vânzare a ac iunilor va fi luat` dup 2011, cu doi ani peste termenul 
avansat de Guvern i conducerea b ncii. Prioritatea CEC este, \n 
momentul de fa]`, un program de restructurare, pentru a asigura 
rec#[tigarea pozi]iei de]inute pe pia]a rom#neasc`. ||||

Un bilet, pentru a c`l`tori 
\n mai multe ]`ri din UE
CONVEN}IE - Pasagerii europeni 
ai trenurilor de mare vitez` vor 
putea c`l`tori \n statele Uniunii 
folosind un singur bilet, conform 
unei conven]ii stabilite \ntre cei 
mai importan]i operatori fero-
viari din UE. Companiile din 
Austria, Belgia, Marea Britanie, 

Fran a, Germania, Olanda i El-
ve ia, care au format un grup nu-
mit Railteam, urm`resc astfel s` 
concureze liniile aeriene, infor-
meaz` Mediafax. Pasagerilor li 
se vor oferi at#t servicii de trans-
port interna]ional, c#t [i cazare la 
operatori hotelieri importan i. ||||

Audi A3, produs \n Ungaria

DECIZIE - Modelul Audi A3 va 
fi  asamblat, \ncep#nd din anul 
2008, \n Ungaria, relev` site-ul 
fi nanciar DailyBusiness.ro. Uzina 
din vestul Ungariei, care asam-
bleaz` modelele TT Coupe [i TT 
Roadster, este optim` pentru 
producerea ma[inii A3, potrivit 
ofi cialilor Audi, divizia premium 
a produc`torului Volkswagen. 

Audi A3 va fi  lansat anul vii-

tor, \ns`, reprezentan]ii compani-
ei nu au oferit detalii \n leg`tur` 
cu ]inta de produc]ie pentru acest 
model.

Grupul Audi are \n portofoliu 
22 de modele de automobile, din 
seria S, A3 compact, A4 dimensi-
uni mijlocii, A6 [i A8, precum [i 
modelul sport Q7, TT Roadster [i 
versiunea special` a ma[inii A6, 
Allroad Quattro.  ||||

}ara noastr` a \nregistrat, anul trecut, cea mai accentuat` 
sc`dere a num`rului de vizitatori str`ini dintre statele 
membre UE, arat` datele furnizate de Eurostat. 

Str`inii au \nceput 
s` evite Rom#nia

Turismul de weekend 
este pe val, la mare
EVADARE Turi[tii s-au \nghesuit [i la sf#r[itul s`pt`m#nii trecute 
pe litoral, pentru a sc`pa de agita]ia urban` pentru 2 zile. Astfel, 
aproape 50.000 de turi[ti au fost \nregistra]i \n sta]iunile de pe 
litoralul rom#nesc, \n topul preferin]elor afl #ndu-se Mamaia [i 
Neptun, urmate de Eforie, N`vodari, Mangalia [i Vama Veche, 
anun]` NewsIn. Dintre turi[tii afl a]i pe malul m`rii \n weekend, 
cei mai mul]i dintre ei au fost rom#ni, str` inii fiind prezen]i \n 
num`r de aproximativ 3.500 de persoane. 
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CAPITAL~ - Bucure tiul a luat-o razna! O fi
de la c ldur ? O fi  de la prea mult  var ?
Nu se tie cauza, efectele îns  sunt vizibile! 
Trotuarele devin suportul ideal pentru o 
declara ie de dragoste, dup  cum se vede! 

i ce-i cu monstrul acela alb? Nu conteaz ,
e deja la p mânt. Probabil c  nu era sufi cient 

de urban. N-a rezistat... Regulile sunt f cute 
pentru a fi  înc lcate! „F r  capete de câine” 
zice semnul? Câinele zice c  nu ai voie s -l
pozezi din profi l. Ce culoare are apa? Verde! 
Se gândesc contemplativ b trânii: „Uite c
am ajuns s  prindem vremuri în care curge 
suc la arteziene!” Cum de n-ai afl at de toat

nebunia? P i dac  stai toata ziua în birou... 
Mai bine f i tu ca Radu i scoate- i biroul 
în natur ! Observi c  Bucure tiul se manifest
ciudat de la c ldur ? ||||

Bucure tiul amuzant
Trimite-ne o imagine la:
foto@compact.info.ro 

Mihaela Nistor

Florin Bogdan

Corina Egorov
Silvy CoolSpirit

Dany
Silvy CoolSpirit

Mircea Burdu
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Rapid, locul 30
\n lume
CLASAMENT  Echipa Rapid a 
c zut o pozi ie în clasamentul 
pe luna iunie al Federa iei
Interna ionale de Istorie i
Statistic  a Fotbalului, la fel ca 
i Dinamo, în timp ce Steaua a 

coborât cinci locuri. Rapid se 
afl  pe locul 30, cu 180,5 punc-
te, în timp ce Dinamo ocup
pozi ia 32, cu 175,5 puncte, 
la egalitate cu egiptenii de 
la National SC (Al Ahly) Cairo. 
Pe pozi ia 31, între Rapid i
Dinamo, se afl  campioana 
Spaniei, Real Madrid. Steaua 
Bucure ti se afl  pe locul 73, cu 
133 puncte.

Amoreirinha, 
prezentat la Cluj

TRANSFER  Fotbalistul por-
tughez Daniel Amoreirinha 
(foto) a fost prezentat ofi cial 
la CFR Cluj, luni, la peste dou
s pt mâni dup  ce a fost 
transferat la gruparea din Liga 
I, deoarece s-a afl at cu na i-
onala de tineret a Portugaliei 
la Campionatul European. 
„Sunt bucuros c  a venit. Este 

un juc tor polivalent, iar noi 
avem nevoie de juc tori poli-
valen i pentru a lupta pe cele 
trei fronturi: campionat, Cupa 
României i Cupa UEFA”, a afi r-
mat antrenorul Ioan Andone. 
Amoreirinha a costat un milion 
de euro. 

Rednic: „Lotul 
este complet”
MUL}UMIT  Antrenorul Mircea 
Rednic a declarat, ieri, c  lotul 
echipei Dinamo este complet i
c  nu crede c  mai este nevoie 
de achizi ii, îns  nu a exclus 
posibilitatea unui nou transfer, 
dac  gruparea „alb-ro ie” va 
avea posibilitatea s  legitimeze 
un juc tor foarte bun. „Nu cred 
c  mai avem nevoie de achizi ii, 
sunt mul umit de lot, nu mai 
avem nici loc. Dac  vom avea, 
îns , posibilitatea s  lu m un 
juc tor foarte bun, îl vom lua, 
dar deocamdat  nu e cazul. 
S-a discutat i de Stoican, i de 
Tama , i nu au ajuns la noi”, a 
spus Rednic, înaintea antrena-
mentului de ieri dup -amiaz .

Nelson Piquet Jr, 
demonstra]ie 
la Tunari
KARTING Pilotul de teste al 
echipei de Formula 1 Renault, 
brazilianul Nelson Piquet Jr, a 
f cut o demonstra ie pe circu-
itul din comuna Tunari. Nelson 
Piquet Jr a venit la Bucure ti 
cu ocazia împlinirii a 10 ani de 
când ING este pe pia a asigu-
r rilor în România. Brazilianul 
este cel mai tân r câ tig tor 
al Formulei 3 a Marii Britanii, 
competi ie care a avut o etap
în calendarul pentru sezonul 
2007 i la Bucure ti, pe circuitul 
din jurul Palatului Parlamentu-
lui. De asemenea, Piquet Jr este 
i triplu campion al Braziliei la 

karting.

Zidane, al`turi de copii
IDOL  Fostul c`pitan al Fran]ei, Zinedine Zidane (\n dreapta), a fost 
luat cu asalt de componen]ii echipei Turciei, care au participat, du-
minic`, la fi nala Cupei Danone. La competi]ia desf`[urat` la Lyon 
au participat echipe formate din copii cu v#rste \ntre 10 [i 12 ani. 

www.compact.info.ro

Hamilton vrea bani mai mul]i
|NDREPT~}IT - Opt curse, [ase 
clas`ri pe podium [i dou` victo-
rii. Lider \n clasamentul gene-
ral al pilo]ilor, devans#ndu-l pe 
campionul en-titre, Fernando 
Alonso. Acesta este bilan]ul de 
p#n` acum al pilotului McLaren, 
Lewis Hamilton (foto), debutant 
\n Formula 1. Cu un salariu de 
doar 200.000 de euro [i bonusuri 
care \i pot aduce \nc` 300.000 de 
euro, Lewis crede c` merit` mai 
mul]i bani. Mai exact, patru mili-
oane de euro, bani pe care i-a ce-
rut deja lui Ron Dennis, \n week-

endul trecut. „Marca” noteaz  c
în contractul lui Hamilton exist
o clauz  conform c reia se poate 
renegocia o m rire de salariu, în 
cazul în care ajunge lider sau în-
tre primii la jum tatea curselor. 
„Deoarece jum tatea Grand Prix-
urilor este între cel al Fran ei i
cel al Marii Britanii, este clar c
Hamilton îndepline te aceast
condi ie, el fi ind liderul clasa-
mentului general”, scriu spani-
olii. Spre compara]ie, Fernando 
Alonso c#[tig`, doar din salariu, 
30 de milioane de euro. ||||

Hat-trick Robinho, Mexic \n sferturi
COPA AMERICA - Brazilia a reu[it 
prima victorie la competi]ia 
g`zduit` de Venezuela, \nvin-
g#nd, duminic` noapte, Chile, 
scor 3-0 (1-0). Toate golurile 
reprezentativei cariocas au fost 
reu[ite de Robinho (’36 – penalty, 
’84, ‘87). |n aceea[i grup`, Mexic 
(care a \nvins Brazilia \n primul 
meci) a ob]inut califi carea \n sfer-
turile de fi nal` ale competi]iei, 
dup` ce a \nvins Ecuador, cu 2-1 
(1-0). Golurile echipei antrenate 
de Hugo Sanchez au fost reu[ite 
de Nery Castillo (‘22) [i Bravo 
(‘80), pentru Ecuador marc#nd 
Mendez (‘85). ||||

JUNIOR LIVERPOOL a achizi]ionat un mijloca[ bulgar de 18 ani. 
Mihail Alexandrov, juc`torul lui }SKA Sofi a, se va prezenta pe 9
iulie la noua sa echip`.
REFUZ  {ahtior Done]k a refuzat o ofert` de 12 milioane de euro 
f`cut` de Real Zaragoza pentru brazilianul Matuzalem, acesta fi ind 
declarat netransferabil.
AMBI}IE  Funda[ul lui AC Milan, georgianul Kakha Kaladze, vrea s` 
candideze la pre[edin]ia ]`rii sale. Asta numai dup` ce va pune \n 
cui ghetele de fotbal.

SMS NEWS |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Chivu a ales Inter

Cotidianul „Corriere dello Sport” a anun at, ieri, în edi ia 
on-line, c  funda ul echipei AS Roma, Cristian Chivu, a 
ales s  evolueze din sezonul 2007/2008 la campioana 
Italiei, Internazionale Milano.

ACORD - Telenovela „Unde va 
evolua Chivu?” a luat sf#r[it. 
Cel pu]in a[a sus]ine cotidianul 
italian „Corriere dello Sport”, 
care a anun]at, ieri, c` rom#nul 
a ales Internazionale Milano. 

Italienii men]ioneaz` c` In-
ter va pl`ti Romei suma de 14 
milioane de euro [i-l vor ceda 
\n capital` pe Victor Obinna. 
Cotidianul scrie c` românul a 
ales Internazionale Milano ca 
urmare a pasului înapoi f cut
de Barcelona în ceea ce pri-

ve te interesul pentru juc tor, 
dar i pentru c  Real Madrid a 
luat leg tura prea târziu cu AS 
Roma i cu reprezentan ii fotba-
listului.

Impresarul anticipase
Tot ieri, anticip#nd cele scri-

se \n Peninsul`, Ioan Becali 
decla rase c`, de[i Barcelona [i 
Real sunt echipe de prim rang, 
Chivu este m#ndru de oferta 
f`cut` de Inter.

Ciprian Voiculescu ||||

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

16%
Dintre cei peste 1.500 de 
participan]i la un sondaj, 71
la sut` \l d`deau la Barce-
lona [i 13 la sut`, la Real 
Madrid.    

Sursa: www.cristianchivu.ro

dintre fanii 
lui Chivu \l vedeau 
transferat la Inter

La Milano, Chivu va fi 
coechipier cu „|mp`ratul”, 

aceasta fiind porecla lui Adriano
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Robinho (\n galben) 
marcheaz` cu o sc`ri]` cel 

de-al doilea gol al s`u
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Promisiuni viola
ACHIZI}IE  Patronul Fio-
rentinei, Diego Della Valle a 
promis, duminic , c` echipa 
sa va face o achizi ie impor-
tant` în perioada urm toare, 
informeaz  cotidianul „Gaz-
zetta dello Sport”. „Fioren-
tina va face o mare achizi ie 
în perioada urm toare. Va 
trebui s -l l s m pe Corvino 
(n.r.  directorul sportiv al 
Fiorentinei) s  lucreze în 
lini te i f r  presiune. Nu 
este departe ziua când vom 
aduce un nume mare”, a 
spus Della Valle. Italienii 
sus]in c  numele cele mai 
probabile sunt Gilardino 
(AC Milan), Barzagli (US 
Palermo), Pepe i Quaresma, 
ambii de la FC Porto.

Sylvain Wiltord, 
s`ltat de poli]ie

RE}INUT  Atacantul echipei 
Olympique Lyon, Sylvain 
Wiltord (foto), a fost re inut 
de poli ie, ieri diminea , în 
timp ce se afl a la antre-
nament. Fotbalistul a fost 
re inut de reprezentan i ai 
unei brig zi de delicte rutie-
re. Motivul pentru care a fost 
re]inut Wiltord este c` el ar fi
dep it viteza legal  în urm
cu câteva luni, rulând cu 135
km/or , în condi iile în care 
limita era de 50 km/or .

Despre demiterea 
lui Capello
DEZV~LUIRE  Pre edintele 
clubului Real Madrid, Ramon 
Calderon, a declarat c  de-
cizia demiterii antrenorului 
Fabio Capello a fost luat
înc  din luna februarie, a 
anun at cotidianul „As”. 
Aceast  alegere a fost 
motivat  de stilul de joc 
al echipei, perceput drept 
„negativ” de c tre suporterii 
madrileni. „Real Madrid cere 
excelen i spectacol”, a 
afi rmat Calderon, care îi va 
pl ti lui Capello desp gubiri 
în valoare de ase milioane 
de euro.

PUBLICITATE

{tim „]intarul“ Ligii I
Dinamo [i Rapid vor \ncepe noul campionat \n compania 
unor nou-promovate. Primul derby este programat 
\n etapa a patra (CFR Cluj - Steaua). Sezonul, care va 
\ncepe pe 28 iulie, se va \ncheia pe 15 decembrie, dup` 
disputarea a dou` etape din retur.

PROGRAM - Cu mai mult de trei 
s`pt`m#ni \naintea startului se-
zonului 2007/2008 al Ligii I la 
fotbal, cele 18 echipe ale cam-
pionatului [i-au afl at programul 
competi]ional. 

La tragerea la sor]i g`zduit` 
de Liga Profesionist` de Fot-
bal, bilele au decis ca Dina-
mo [i Rapid s` joace \n prima 
etap` \n compania unor echipe 
nou-promovate. Campionii se 
vor deplasa la Buz`u, \n timp 
ce giule[tenii vor juca pe tere-
nul celor de la Dacia Mioveni. 
Steaua \ncepe molcom, cu un 
meci \n Ghencea, adversar fi ind 
Ceahl`ul.

Dinamo – Steaua, 
\n etapa a 33-a

Cum acest nou sezon va duce 
campioana direct \n grupele Li-
gii Campionilor, cel pu]in patru 
echipe sper` s` c#[tige titlul. Di-
namo, Steaua, CFR Cluj [i Rapid 

(\n ordinea clas`rii lor sezonul 
trecut) par echipele cele mai 
\ndrept`]ite s` spere la coroana 
suprem`. Cel mai tare meci al 
fotbalului rom#nesc, derby-ul 
Dinamo – Steaua, ar putea fi  de-
cisiv \n ceea ce prive[te soarta 
titlului, acesta fi ind programat 
\n penultima etap` a campiona-
tului. Ciprian Voiculescu ||||

Program \nc`rcat
AGLOMERA}IE  |n cazul \n care se vor califi ca \n grupele Ligii 
Campionilor, Dinamo [i Steaua vor avea, \n luna noiembrie, un 
program infernal. Campioana Rom#niei va juca la Craiova (3
noiembrie), \n Liga Campionilor (6/7 noiembrie), cu Rapid (10
noiembrie), \n deplasare cu Steaua (24 noiembrie), [i din nou \n 
grupele Ligii (27/28 noiembrie). Steaua ar juca la acelea[i date, ca 
Dinamo, \n Europa, pe plan intern av#nd partide la Timi[oara, cu 
Craiova (acas`), [i derby-ul cu Dinamo. La fel de \nc`rcat ar fi  [i 
programul echipelor califi cate \n Cupa UEFA (dac` vor intra \n gru-
pe), Rapid [i CFR Cluj urm#nd ca, \n afara partidelor de campionat 
s` joace pe 8 [i 29 noiembrie \n aceast` competi]ie.

Gloria Buz`u 
are licen]`
UNANIMITATE  Comisia 
pentru acordarea licen ei 
cluburilor, prima instan ,
a analizat, ieri, cererea de 
acordare a licen ei pentru 
sezonul viitor depus  de 
clubul Gloria Buz u i a 
decis, în unanimitate de 
voturi, acordarea dreptului 
de a activa în Liga I grup rii 
buzoiene.

„Avem 17 adversari, juc m împotriva fiec ruia”, a declarat 
misterios MM Stoica, pre[edintele Urziceniului

Dac  juc m pentru 
primul loc trebuie s

c# tig m indiferent de 
adversar i de ordinea \n 

care \i vom \nt#lni. Fiecare 
joac  cu fiecare, deci 

nici o echip  nu este 
dezavantajat

Acelea i echipe vor 
lupta i \n acest 

sezon pentru titlu. Cred 
c  pentru acest moment, 

cel pu in, doar Rapid, 
Steaua, Dinamo i, poate, 

CFR Cluj pot lupta 
pentru titlu

Iuliu Mure an, CFR Cluj Constantin Zotta, Rapid

„ProSport” a \mplinit zece ani
S~RB~TOARE - Cotidianul de 
sport num`rul unu a p`[it \n 
cel de-al doilea deceniu de 
existen]`, la petrecerea ani-
versar` particip#nd jurnali[ti 
[i personalit`]i importante din 
lumea sportului, care au dorit 
s`-i ureze personal „La mul]i 
ani”. Printre invita]ii de marc` 
ai colegilor no[tri s-au num`rat 
dinamovi[tii Cornel Dinu [i Ni-
colae Badea, rapidistul Viorel 
Moldovan, pre[edintele COSR, 
Octavian Morariu, directorul ge-
neral al FRF, Ionu] Lupescu, co-
mandantul CSA Steaua, George 
Boroi, precum [i fostele sportive 
Gabriela Szabo (atletism), Elisa-
beta Lip` (canotaj), Mariana Si-
mionescu, Floren]a Mihai (tenis), 
precum [i Otilia B`descu (tenis 
de mas`). ||||

Cornel Dinu a felicitat echipa condus` de Cristian }opescu (al doilea 
din dreapta) [i de redactorul [ef, Dorin Chio]ea (primul din dreapta)
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ETAPA I, 28 Iulie

 U. Craiova – Farul
 Steaua – Ceahl ul
 Gloria Buz u – Dinamo
 FC Vaslui – UTA 
 Gloria Bistri a – Urziceni
 Dacia Mioveni – Rapid
 U. Cluj – Pandurii
 O elul – CFR Cluj
 Poli Timi oara - Poli Ia i

Ultima etap` a turului este programat` pe 1 decem-
brie. Tot în acest an, pe 8 i 15 decembrie, se vor 
disputa primele dou  etape din retur.

DERBY-URILE TURULUI
ETAPA A 4-A, 18 august

 CFR Cluj – Steaua
ETAPA A 7-A, 15 septembrie

 Steaua – Rapid
ETAPA A 9-A, 29 septembrie

 CFR Cluj - Dinamo
ETAPA A 12-A, 27 octombrie

 Rapid - CFR Cluj
ETAPA A 15-A, 10 noiembrie

 Bucure ti – Rapid
ETAPA A 16-A, 24 noiembrie

 Steaua – Dinamo

Programul complet 
al turului Ligii I
www.compact.info.ro
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În acest campionat 
sunt ase echipe în 

cupele europene i patru 
care se bat la retrogradare, 

deci în total sunt 10
echipe implicate. În aceste 
condi ii, nimeni nu va mai 

avea prieteni 

Constantin D`nilescu, Dinamo
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Radu Jude, premiat la Los Angeles
Regizorul RADU JUDE a primit premiul pentru scurtmetraj, pentru 
pelicula „Lampa cu c ciul “, la edi ia de anul acesta a Festivalului 
de fi lm de la Los Angeles, dedicat cinematografi ei independente, 
organizat în perioada 21 iunie - 1 iulie, informeaz  variety.com. 
„Lampa cu c ciul “, câ tig`tor al concursului Centrului Na ional al 
Cinematografi ei, în 2005, este un road movie despre rela ia dintre 
un tat i fi ul acestuia.

Penelope Cruz, atac de panic`
Actri a spaniol PENELOPE CRUZ a întârziat cu 
dou  ore decolarea unui avion de pe aeropor-
tul din Newark, Statele Unite, din cauza unui 
atac de panic , informeaz  dailymail.co.uk. 
Dup  o scurt  conversa ie între Cruz i unul 
dintre înso itorii de bord, avionul s-a întors 
la poarta de îmbarcare, actri a a coborât, iar 
bagajele sale au fost aduse la sol.

M`d`lina Moro[anu, de la „D-Diminea]`”, 
se lanseaz` \n muzic`
Prezentatoarea matinalului „D-Diminea]`” difuzat de Kanal D se 
apuc` de c#ntat. Vedeta va colabora cu Connect-R pe noul s`u 
album, care va fi  lansat \n toamn`. Stilul abordat va fi  cel cu care 
c#nt`re]ul ne-a obi[nuit p#n` acum, o combina]ie de R’n’B [i soul. 
M~D~LINA MORO{ANU este \nc#ntat` de acest proiect, mai ales 
pentru c`, spune ea, Connect-R este, la ora actual`, cel mai bun 
compozitor [i produc`tor din industria muzical` rom#neasc`. 

Supernanny colec]ioneaz` creioane 
Raluca Iuga, noua SUPER NANNY de la 
Prima TV, are o pasiune mai pu]in obi[nuit`: 
ea colec]ioneaz` creioane colorate. Dar nu de 
orice fel, ci unele cerate. Colec]ia ei a dep`[it, 
\n momentul de fa]`, 750 de creioane. „Am 
descoperit creioanele \n Olanda, unde am 
fost plecat` acum c#]iva ani. {i mi-au pl`cut 
foarte mult. Probabil c` m-au atras prin natura 
meseriei. |ncep#nd de atunci, prietenii \mi fac 
mereu c#te o surpriz` [i m` aleg cu altele noi”, 
a declarat Raluca.

Caravana „Megastar“, din nou la drum
La Prima TV se fac preg`tiri febrile pentru noul sezon MEGASTAR.
Cei din echipa de produc]ie pun la punct ultimele detalii pentru 
preselec]iile care vor \ncepe din 17 iulie la Cluj [i se vor \ncheia 
pe 30 august la Bucure[ti. Celebrul R`zvan Mazilu se va al`tura 
comisiei de jurizare formate din Virgil Ian]u, Adrian Despot [i Aura 
Urziceanu, pornind \mpreun` cu ace[tia la v#n`toare de talente.

www.compact.info.ro
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Daniel Radcli  e, 
exponat de muzeu
POPULARITATE - Interpretul 
celebrului personaj Harry Pot-
ter, Daniel Radcliffe (foto), s-a 
al turat altor celebrit i, pre-
cum Samuel L. Jackson, Brad 
Pitt, Kate Moss, Hugh Grant, 
Julia Roberts i Tom Cruise, 
expuse la muzeul fi gurilor de 
cear  Madame Tussauds din 
Londra. Statuia din cear  a ve-
detei britanice a fost dezv lu-
it , ieri, publicului , cu câteva 
zile înainte de lansarea pe ma-
rile ecrane a celei de-a cincea 
p r i a seriei, „Harry Potter i
Ordinul Phoenix”, pe 11 iulie, 
informeaz  lse.co.uk. Astfel, 
Radcliffe, în vârst  de 17 ani, a 
devenit cel mai tân r actor ales 
pentru a fi  expus în celebrul 
muzeu londonez. 

Sculptorii care au executat 
lucrarea a trebuit s  se mul u-
measc  doar cu fotografi ile ac-
torului. Spre deosebire de alte 
vedete, Daniel a refuzat s  stea 
model, pe motiv c  este ocupat. 
„Împline te, în curând, 18 ani i
are deja la activ roluri precum 
cel din «Equus»... Daniel a de-
venit o tân r  for  în actoria 
britanic , iar acest lucru merit
s fi e recunoscut”, a declarat  
Ben Lovett, de la muzeul Ma-
dame Tussauds. „A fost pl cut 
pentru sculptorii studioului s
recreeze o persoan  care a cres-
cut pe marele ecran”, a ad ugat 
acesta.    Iulia Roman |||| Daniel a fost imortalizat f`r` cicatricea [i ochelarii din „Harry Potter“

Shakira i Enrique Iglesias 
sus]in „Live Earth”
CARITABIL -  Cel mai important 
i mai mare eveniment media al 

a nului, „Live Earth”, continu  s
atrag  noi sus in tori. Shakira 
(foto) i Enrique Iglesias se al tu-
r  ast fel celor peste 150 de arti ti 
de top care vor concerta timp de 
24 de ore neîntrerupt, pe data de 
7 iulie, în fa a unui public mondial 

estimat la dou` miliarde de per-
soane. Shakira i Enrique vor evo-
lua la Hamburg, în Germania, pe 
aceea i scen  pe care vor urca Sno-
op Dogg, Reamonn i Sasha. „Live 
Earth” vine i în România, urm#nd 
s` se desf`[oare o serie de concer-
te, în perioada 7–8 iulie, \n incinta 
Complexului Romexpo.  L.D. ||||

Posturi TV generale Posturi TV de [tiri

AUDIEN}ELE NA}IONALE |N LUNA IUNIE

322.000*
PRO TV

*num`r mediu de telespectatori
la nivel na]ional

271.000
TVR 1

294.000
ANTENA 1

62.000
ANTENA 3

21.000
N24

105.000
REALITATEA

CLASAMENT Postul de televiziune Pro TV s-a clasat pe 
locul 1, ca audien  la nivel na ional, în luna iunie. 
De asemenea, Realitatea TV  a fost, în aceea[i lun`, 

cel mai urm rit post de tiri din România. Datele au 
fost furnizate de firma de cercetare TNS-AGB Interna-
tional. ||||

Pro TV a luat caimacul audien]ei [i luna trecut`

Alina Gheorghe, \n catalogul „Playboy Life”
Revista pentru b rba i „Playboy” a lansat prima edi ie a ca-
talogului „Playboy Life”, un produs în 192 de pagini care \[i
propune s` ofere o imagine c#t mai cuprinz`toare a realiz`rilor 
[i aspira]iilor b`rbatului. Vedeta catalogului este ALINA GHE-
ORGHE, Miss Bikini World Model din 2005. Din cele 192 de pagini 
nu lipsesc pictorialele – „Fata de pe iarb ”, cu rusoaica Kristina 
Baramera, i „Woman in Sports” – o antologie a imaginilor cu 
sportive celebre.
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Prin]esa Diana, comemorat` pe 
Wembley de 63.000 de persoane
Aproape 63.000 de persoane s-au adunat, duminic ,
pe stadionul Wembley din Londra, pentru a participa 
la concertul organizat de prin ii William i Harry, în 
memoria mamei lor, prin esa Diana.  
OMAGIU - Prin ii William i Har-
ry au dorit s  comemoreze cei 
zece ani de la dispari ia mamei 
lor, prin esa Diana, printr-un 
megaconcert transmis în direct 
în 140 de ri, informeaz  AFP. 
Pe 1 iulie, Diana ar fi  împlinit 46 
de ani. „Evenimentul evoc  tot 
ceea ce mama noastr  iubea în 
via : muzica, dansul, ac iunile
caritabile, familia i prietenii”, 
a declarat William. Show-ul a 

fost deschis de Sir Elton John, 
cu melodia „Your song”, iar pe 
scen  au urcat arti ti i trupe 
precum Duran Duran, Lily Al-
len, Fergie, Nelly Furtado, Rod 
Stewart, Tom Jones, Kanye 
West i Take That. Membrii Ba-
letului Na ional Britanic, patro-
nat de prin es , au interpretat o 
scen  din „Lacul Lebedelor”, de 
Piotr Ilici Ceaikovski.  
    Iulia Roman ||||

„Beretele albe“, o nou  emisiune la B1 TV
DIVERTISMENT - „Unitatea spe-
cial ” de televiziune „Beretele 
albe” va surprinde, în fi ecare 
sâmb t , de la ora 12.00 i de 
la ora 22.00, pe B1 TV, tot ce se 
întâmpl  pe litoral. Noul show 
de divertisment recomand  te-
lespectatorilor ofertele de pe-
trecere a timpului liber atât pe 
litoralul românesc, cât i în ar .
Astfel, telespectatorii vor fi inu i
la curent cu cele mai noi fi lme, 
piese de teatru, cluburi, expozi ii
i destina ii turistice. 

De asemenea, noua emisiune 
î i propune s  treac  în revist
cele mai importante evenimente 
culturale i de divertisment ale 
fi ec rei s pt mâni, petrecute în 
România. 

Gazdele show-ului TV vor fi
Iustin, marinarul de cart,  Andra 
Chior scu, câ tig toarea locului 
III la concursul „Miss Playboy 
2006”, i Luiza Ionescu. Mai pu-
in cunoscut  publicului, Luiza a 

debutat, în 2002, la Televiziunea 
Român , în spatele camerelor de 
luat vederi. Ea a ajutat la realiza-
rea  emisiunilor  „Vara pentru 2” 
i  „Muzica e via a mea”. ||||

Jennifer Lopez 
renun ` la J. Lo
SCHIMBARE - Cânt rea a ame-
rican  Jennifer Lopez vrea s  re-
nun e la numele de scen  J. Lo, 
pentru a sc pa de reputa ia de 
div  capricioas i a- i îmbun t i
imaginea, informeaz  „The Sun”. 
Cânt rea a, în vârst  de 37 de 
ani, celebr  pentru faptul c  este 
foarte preten ioas i înc p âna-
t , a declarat c  a dorit ca pseu-

donimul s u s fi e unul amuzant, 
dar c  „lucrurile au sc pat de sub 
control i au devenit cu adev -
rat nebune ti”. Potrivit surselor 
apropiate starului, aceasta a emis 
de-a lungul carierei sale extrem 
de multe preten ii excentrice. 
G rzile sale de corp, de exemplu, 
nu aveau voie s  o priveasc  pe 
div  direct în ochi.  ||||

Kate i William au petrecut 
o noapte romantic
IDIL  Prin ul William i fosta sa iubit , Kate Middleton, au 
petrecut noaptea de dup  concert la Clarence House, re edin a
oficial  a prin ului Charles, informeaz  dailymail.co.uk. De i
William a invitat-o pe Kate în boxa regal  de la Wembley, cei doi 
au stat pe rânduri separate. Comportamentul discret al lui Wil-
liam a contrastat puternic cu atitudinea fratelui s u Harry, care 
nu s-a sfiit s - i s rute prietena în public. William i Kate s-au 
desp r it în prim`vara acestui an, îns , de ceva timp, cei doi au 
început s  se revad . În pres  se speculeaz  deja posibilitatea 
unei împ c ri.  

Prin ul Harry, într-o ipostaz  romantic  al turi de iubita sa, Chelsy Davy 

Elton John 
era unul 

dintre arti tii
prefera i

ai prin esei

Fergie a f cut
un show 
de zile mari 

Andra i Luiza 
îl vor înso i peste 
tot pe Iustin 

So]ia lui Marc Anthony vrea s` se cumin]easc`
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Telefon 
pentru bebelu[i

SIGURAN}~ Tefal Baby Phone 
este un sistem de moni-
torizare a bebelu[ilor de la 
distan]`. Botezat BH 1245,
aparatul creat de cei de la 
Tefal, transmite orice sunet 
care se aude \n camera 
copilului [i are o raz` de 
func]ionare de 400 de metri. 
De asemenea, aparatul dis-
pune de o func]ie muzical` 
pentru a garanta lini[tea 
bebelu[ului. Telefonul cost` 
250 de lei [i este disponibil 
\n magazinele Flanco World.

Terminalele 
BlackBerry 
se v#nd bine
SUCCES V#nz`rile de 
terminale BlackBerry, \n 
primele trei luni ale anului, 
au fost cu 76,5% mai mari 
dec#t \n perioada similar` 
a anului trecut, potrivit 
produc`torului canadian 
Research In Motion. Num`rul 
utilizatorilor a sporit \n 
ultimele trei luni cu 1,2 mi-
lioane, ating#nd un num`r 
total de nou` milioane 
de abona]i. Profi tul net al 
companiei a fost, \n primul 
trimestru, de 223 de mili-
oane de dolari, cu 73% mai 
mare dec#t cel din aceea[i 
perioad` a anului trecut.

Acord Logitech - 
Carl Zeiss

COLABORARE Compania 
Logitech, liderul mondial în 
producerea de camere web, 
i Carl Zeiss, unul dintre 

liderii globali în dome-
niul opticii, au anun at o 
colaborare exclusiv , care 
prevede  încorporarea opticii 
concepute de Carl Zeiss în 
camerele web Logitech. Pri-
mele camere web concepute 
în colaborare cu Carl Zeiss, 
Logitech QuickCam Pro 9000
i Logitech QuickCam Pro for 

Notebooks, vor fi  disponi-
bile, \n SUA i Europa, din 
aceasta lun`, la un pre  de 
99,99 dolari.

Celular cu 
mini-proiector
INOVA}IE Cel mai mare 
operator de telefonie mobil` 
din Coreea de Sud, compania 
SK Telecom, va lansa \n luna 
septembrie, primul telefon 
mobil cu mini-proiector 
video. Aparatul va putea s` 
proiecteze fotografi i [i clipuri 
video cu latura maxim` de 
p#n` la 50 de centimetri. 
Tehnologia se bazeaz` pe 
un miniproiector laser, de 
dimensiunea unei monede, 
dezvoltat anul trecut de 
compania Iljin Display. 
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STIL - Telefonul LG 
KE850, cu ecran sen-
sibil la atingere, creat 
de LG \n colaborare cu 
italienii de la Prada, 
poate fi  achizi]ionat 
de la noi din ]ar`, co-
form unui comunicat 
al companiei sud-co-
reene. 

Mobilul se remarc` 
prin lipsa tastaturii [i 

grosimea sa de numai 12 
mm. Aparatul este dotat 
cu o camer` video de 2 
MP, cu lentile Schneider-
Kreuznach \ncorporate, 
video player, MP3 player [i 
altele. 

Terminalul este dispo-
nibil pe pia]`, \ncep#nd de 
luna aceasta, la partenerii 
[i dealerii LG, la un pre] re-

comandat de 600 de euro.  ||||

Cum se pronun]` corect?
WEB  Ivona este numele unui sintetizator vocal care poate citi la 
comand` orice text dori]i. Tot ce trebui s` face]i este s` introduce]i 
într-o c su , indicat  pe pagina ivosoftware.com, orice fel de text 
în limbile englez , român  sau polonez , de maximum 200 de sem-
ne, iar sintetizatorul vocal le va citi prin simpla ap sare a unui bu-
ton. Pentru limba român  este indicat s` scrie]i textul cu diacritice 
i semne de punctua ie, pentru o pronun]ie exact`. Acest program 

poate fi foarte util pentru \nv`]area pronun]iei corecte a cuvintelor 
dintr-o anumit` limb`. ||||

Wii este lider \n Japonia

Mai multe informa]ii
www.ivosoftware.com

LG Prada, disponibil \n Rom#nia

Card de credit futuristic
PLASTIC - Unii oameni prefer` s` 
aib` bani cash \n buzunare, al]ii 
]in doar c#teva sute de mii la ei, 
\n caz de urgen]`, iar restul sunt 
]inu]i pe carduri de credit. Una 
dintre problemele acestor carduri 
este c` po]i foarte u[or pierde so-
coteala tranzac]iilor efectuate, 
mai ales dac` nu sco]i 
banii de la banco-
matele b`ncii 

emi tente a cardului. Un concept 
futuristic de card, creat de desig-
nerul Jacob Palmborg, ar putea 
rezolva aceast` problem`. Cardul 
este prev`zut cu un ecran care 
afi [eaz` contul curent, precum [i 
ultimele achi zi]ii, fi e aces tea ha-
ine sau cump`r`turi. Un senzor 

ce re cu noa[te am-
prentele v` asi  gur` 
c` dumnea voastr` 

sunte]i sin gurul care are 
acces la datele con fi den]iale. 

De[i este doar un prototip, cardul 
ar putea deveni realitate \n viito-
rul apropiat.  ||||

GADGET |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

TELEFON - Compania Apple 
a dat lovitura cu noul termi-
nal iPhone. Lansat la sf#r[itul 
s`pt`m#nii trecute \n SUA, 
aparatul s-a v#ndut ca p#inea 
cald`.

Pus \n v#nzare at#t \n maga-
zinele Apple, c#t [i \n cele ale 
operatorului de telefonie mobi-
l  AT&T, terminalul s-a epuizat 
de pe rafturi \n c#teva ore. 

Potrivit companiei de cerce-

tare Global Equities Research, 
\n San Francisco v#nz`rile au 
atins cifra de 200.000 de unit`]i 
\n prima zi, din care 72.000 au 
fost comercializate de operato-
rul AT&T, restul fi ind comercia-
lizate de Apple. Banca de inves-
ti ii Piper Jaffray a estimat, de 
asemenea, c  vânz rile iPhone 
au totalizat 500.000 de unit i,
în primul weekend de la lansa-
re. Steve Jobs, directorul execu-

tiv al Apple, a afi rmat c` iPhone 
va deveni al treilea mare busi-
ness al companiei, dup` com-
puterele Mac [i playerele iPod. 

Dar lansarea iPhone nu a fost 
scutit` de probleme. Mai mul]i 
utilizatori care achizi]ionaser` 
telefonul nu au putut s` \l acti-
veze nici dup` 48 de ore. 

Mark Siegel, purt`torul de 
cuv#nt al AT&T, a declarat c` 
„acest lucru este ceva normal 
la o lansare de o asemenea 
anvergur`, c#nd re]eaua este 
suprasolicitat`”. De obicei, la 
cump`rarea unui telefon mobil, 

acesta este activat \n magazinul 
respectiv. Apple [i AT&T au de-
cis, \ns`, ca activarea iPhone-
ului s` fi e f`cut` de utilizatori. 
Activarea se face cu ajutorul 
computerului, prin logarea la 
programul Apple iTunes. 

iPhone ar putea ajunge \n 
Europa p#n` la sf#r[itul anului, 
dar \nc` nu se cunoa[te nume-
le operatorului care va de ine
drepturile de distribu ie. Este 
posibil s` vedem iPhone-ul mai 
devreme \n Europa, dac` hack-
erii vor reu[i s` \l deblocheze.
 Bogdan Biszok ||||

O jum`tate de milion de exemplare iPhone au fost 
v#ndute, \ntr-un singur weekend, peste Ocean. Noul 
mobil va ajunge \n Europa spre sf#r[itul anului.

iPhone-mania

Mai multe informa]ii
www.gearfuse.com

PLAY  Consola Wii, produs` de 
compania Nintendo, a c#[tigat 
lupta cu rivalii de la Sony [i Mi-
crosoft pe teren propriu. Wii 
este cea mai cump`rat` consol` 
din Japonia. Nintendo a reu[it 
s` v#nd`, luna trecut`, apro-
ximativ 271.000 de exemplare, 
\n timp ce Sony a comercializat 
41.628 de unit`]i, iar Microsoft 
17.616 de Xbox-uri, conform 
datelor companiei Enterbrain. 
Consola Wii este popular` printre 
utilizatori datorit` unei teleco-
menzi sensibile la mi[care, care 
ofer` o alt` perspectiv` asupra 
jocurilor. Cu ajutorul acestei 
telecomenzi pute]i m#nui s`bii, 
pute]i juca baseball, tenis, box, 
iar mi[c`rile dumneavoastr` 
sunt transmise juc`torului de pe 
ecran. ||||
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„Absolvirea facult ii a reu it
s  aduc  ceva nou în gândurile i
sufl etele noastre i chiar în viito-
rul nostru.

Sunt profesori c rora cu sigu-
ran  le vom duce dorul, sunt pri-

etenii cu profesori i colegi, care 
vor dura cu siguran i dincolo 
de facultate.

Sunt amintiri din timpul facul-
t ii care ne vor face s  zâmbim 
i peste 10 ani, dar cu siguran

sunt i lucruri pe care am fi  vrut 
s  le schimb m pentru genera iile
viitoare: s li dotate cu aparatur
modern , s li renovate, c r i noi 
în biblioteci, un sistem modern de 
predare, o program  adaptat  ce-
rin elor actuale.

Un lucru e sigur: la absolvire 
am sim it cum un ochi plânge i
unul râde, pân  la urm  oamenii 
conteaz  cel mai mult i când tre-
buie s  te despar i de cei dragi, e 
dureros.”

Georgiana Pan , absolvent
a Facult ii de Limbi i Literaturi 

Str ine din cadrul Universit ii
din Bucure ti, promo ia 2007

Locuri insuficiente în c mine
PROBLEME - Studen ii care au în-
cercat s  se cazeze în c mine pe 
perioada verii vor pl ti taxe mai 
mari ca în timpul anului colar, 
între 5 i 8,5 lei pe zi. În ciuda 
faptului c  în complexul Groz -
ve ti sunt disponibile 1.500 de 
locuri de cazare pe timpul verii, 
o parte dintre studen ii care au 
încercat s  se cazeze duminic
într-unul dintre c mine nu au 
g sit locuri. Un loc în c minele
din Groz ve ti cost  150 de lei pe 
lun  pentru studen ii care provin 
de la Universitatea din Bucure ti
i dublu pentru cei care vin de la 

alte universit i, în condi iile în 
care studen ii care benefi ciaz
de subven ie de la stat nu pl tesc 
mai mult de 80 de lei pe lun
pentru cazare, pe perioada anu-
lui universitar. ||||

Admiterea 
la liceu
ATEN}IE Elevii care au sus inut
testele na ionale, asista i de 
dirigin i, trebuie s  comple-
teze pân  joi, 6 iulie, fi ele
de înscriere la liceu. Minis-
terul Educa iei îi sf tuie te
s  aleag  op iuni realiste 
de licee sau coli de arte i
meserii, în func ie de media 
lor de admitere din 2006, care 
trebuie s fi e cu cel mult un 
punct mai mare decât media 
de admitere a candidatului. 
Elevii trebuie s in  cont 
de urm toarele: s  verifi ce 
corectitudinea datelor perso-
nale înscrise pe fi : numele, 
media claselor V-VIII i notele 
ob inute la Testele Na ionale.
De asemenea, ei trebuie s
completeze fi a cu sufi cient de 
multe op iuni.

ON-LINE - Portalul de joburi Best-
Jobs organizeaz  primul Târg de 
var  de joburi, practic i volun-
tariat pentru studen i i proaspe-
ii absolven i de facultate. Prin 

intermediul acestui eveniment, 
studen ii au ocazia s  scape de 
a a-zisul „paradox al carierei” 
– nu au experien  în câmpul 

muncii i de aceea nu î i pot g si
un job. 

Companiile se pot înscrie 
pân  pe 3 august i î i pot creea, 
gratuit, standuri de prezentare 
on-line. Candida ii î i pot depu-
ne CV-urile la standurile virtuale. 
A tept rile BestJobs se ridic  la 
200 de companii participante. ||||

Târg de 
practic
pe net

Zilele acestea, peste 100.000 de studen i din întreaga ar , de curând licen ia i, î i
îmbrac  robele, i, cu diploma de absolven i în mân , se preg tesc s - i ia r mas bun 
de la colegii i profesorii al turi de care au trecut prin emo iile sesiunilor, dar i printr-o 
mul ime de momente frumoase. V  prezent m mai jos gândurile unuia dintre cei 100.000
de proaspe i licen ia i, legate de acest eveniment.

Politehni ti cu diplom
FESTIVIT~}I Aproximativ 3.000 de tineri au participat ieri la festi-
vitatea de absolvire a uneia dintre cele 13 facult i ale Universit ii 
Politehnice Bucure ti. Ace tia, îmbr ca i în robe de absolven i, 
s-au întâlnit la Sala Polivalent , unde au primit diplomele de 
ingineri. Rectorul Universit ii Politehnice, Ecaterina Andronescu, 
crede c  „este o zi în care este greu s - i st pâne ti emo ia, este o 
zi a bilan ului nostru de cinci ani de zile. Ast zi îi trimitem pe cei 
care devin ambasadori în via ”.

Gânduri de absolvent
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CONCERT & 
PARTY
KARAOKE

Coyote Café
Calea Victoriei nr. 48-50
Telefon: 311.34.87

ONX Club
Splaiul Independen ei nr. 290
Telefon: 311.95.83

PARTY
Atmosfer` Route 66 & Harley 
Davidson
The Jack Bar & Rock  19.00
Calea Grivi ei nr. 55
Telefon: 312.80.56

Best Cocktails for Good Girls
Studio Bar
Str. Col. Iosif Albu nr. 62B
Telefon: 0724.935.076

Bring  The Noise cu Hefe
Fire Club 
Str. Gabroveni nr. 12
Telefon: 312.70.19 
www.fi re.ro

Chill out & more 
Cu DJ Iorgu
Club A
Str. Bl nari nr. 14
Telefon: 313.55.92

New music 4 a new generation
Cu Dan (PCC, SS3, Chester)
Suburbia  21.00
Str. {elari nr. 19
Telefon: 0723.314.164

Open Microphone cu Cyfer
Big Mamou  20.30
Splaiul Independen ei nr. 2B
Telefon: 0724.671.108

FILME
ACUM SUNT 13

SUA, aventuri, 2006
Regia: Steven Soderbergh
Cu: Brad Pitt, George Clooney, 
Al Pacino
Hollywood Multiplex  13.45, 16.30, 
 19.15, 22.00
Movieplex  14.30, 17.00, 19.30, 22.00
Cinema Corso  12.00, 14.30, 17.00, 19.30

ARTA VISELOR
Fran]a, fantastic, 2006
Regia: Michel Gondry
Cu: Gael Garcia Bernal

Premier`
Hollywood Multiplex  13.15, 17.45, 
 20.15, 22.30
Cityplex  14.30, 16.45, 19.00, 21.00

CALIFORNIA DREAMIN’ 
(NESF^R{IT)

Rom#nia, dram`, 2007
Regia: Cristian Nemescu
Cu: Maria Dinulescu, R`zvan 
Vasilescu, Armand Assante
Hollywood Multiplex  15.30, 18.30
Movieplex  15.30, 18.30

CAPCANA VIITORULUI
SUA, S.F., 2007
Regia: Lee Tamahori
Cu: Nicolas Cage, Julianne Moore
Hollywood Multiplex  15.30
Movieplex  16.00, 22.15

CEI PATRU FANTASTICI: 
ASCENSIUNEA LUI SILVER 
SURFER

SUA, S.F., 2007
Regia: Tim Story
Cu: Jessica Alba, Ioan Gru  udd, 
Chris Evans
Hollywood Multiplex  13.15, 17.15, 
 19.30, 21.30
Movieplex  13.45, 18.15, 20.15, 22.15

DOMNUL BROOKS
SUA, thriller, 2007
Regia: Bruce Evans
Cu: Kevin Costner, Demi Moore, 
William Hurt
Premier`
Hollywood Multiplex  14.45, 17.15, 
 20.00, 22.45
Movieplex  14.00, 16.45, 19.15, 22.00
Cinema Studio  10.00, 12.30, 15.00, 
 17.30, 20.00

FAMILIA ROBINSON
SUA, anima]ie, 2007
Regia: Steve Anderson
Voci: Angela Bassett, 
Jamie Isaac Conde
Hollywood Multiplex  12.45
Movieplex  17.45
Cityplex  13.45, 15.45

GREU DE UCIS 4
SUA, ac]iune, 2007
Regia: Len Wiseman
Cu: Bruce Willis, Timothy Olyphant, 
Je  rey Wright
Premier`
Hollywood Multiplex   14.00, 16.45, 
 19.45, 22.45
Movieplex  14.15, 16.45, 19.15, 21.45
Cinema Patria  13.15, 15.30, 17.45, 20.00
CinemaPro  15.15, 18.15, 21.15

I SE SPUNE ZODIAC
SUA, thriller, 2007
Regia: David Fincher
Cu: Jake Gyllenhaal, Robert 
Downey Jr, Anthony Edwards
Hollywood Multiplex  21.45

ILUZIONISTUL
SUA, dram`, 2006
Regia: Neil Burger
Cu: Edward Norton, Jessica Biel
Cinema Scala  12.00, 14.30, 17.00, 19.30

LISTA NEAGR~
SUA, r`zboi, 2006
Regia: Paul Verhoeven
Cu: Carice van Houten, 
Sebastian Koch
Premier` 
Hollywood Multiplex  16.00, 19.00, 22.15
Movieplex  13.30, 19.00, 21.45

MARILENA DE LA P7
Rom#nia, dram`, 2006
Regia: Cristian Nemescu
Cu: M`d`lina Ghi]escu
Cityplex  14.15, 15.15, 16.30, 20.30

MASCUL NECRU}~TOR
SUA, dram`, 2006
Regi: Nick Cassavetes
Cu: Bruce Willis, Emile Hirsch, 
Justin Timberlake
Hollywood Multiplex  17.30, 22.45
Movieplex  14.00, 19.15, 21.30

MONSTRUL
Coreea de Sud, fantastic, 2006
Regia: Joon-ho Bong
Cu: Kang-ho Song, Hie-bong 
Byeon
Premier`
Cityplex  17.45, 20.00, 22.15

MOROME}II
Rom#nia, dram`, 1986
Regia: Stere Gulea
Cu: Victor Rebengiuc, Lumini]a 
Gheorghiu
Cinema E-Uranus  21.45

MURIND PENTRU A TR~I
SUA, ac]iune, 2006
Regia: Jon Keeyes
Cu: Michael Madsen, Ling Bai, 
Monica B#rl`deanu 
Cinema Europa  13.00, 15.00, 
 17.00, 19.00

NUM~RUL 23
SUA, thriller, 2007
Regia: Joel Schumacher
Cu: Jim Carrey, Virginia Madsen, 
Logan Lerman
Hollywood Multiplex  15.15

OCCIDENT
Rom#nia, comedie, 2002
Regia: Cristian Mungiu
Cu: Alexandru Papadopol
Cityplex  21.45

PIRA}II DIN CARAIBE: 
LA CAP~TUL LUMII

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

PREMONI}IA
SUA, ac]iune, 2007
Regia: Mennan Yapo
Cu: Sandra Bullock, Julian 
McMahon
Hollywood Multiplex  13.00, 15.15, 20.45
Movieplex  13.15, 15.30, 19.45, 22.15

SHREK AL TREILEA 
SUA, anima]ie, 2007
Regia: Raman Hui, Chris Miller
Voci: Cameron Diaz, Eddie Murphy
Hollywood Multiplex  13.30, 15.30, 
 17.30, 19.30
Movieplex  13.45, 18.00, 20.00
Cinema Festival  14.00, 16.30, 19.00

SHREK AL TREILEA 
(SUBTITRAT)

SUA, anima]ie, 2007
Regia: Raman Hui, Chris Miller
Voci: Mihai Verbi]chi, Mihai 
Bisericanu, Mircea Gheorghiu 
Movieplex  16.30

SPIDER-MAN 3
SUA, S.F., 2007
Regia: Sam Raimi
Cu: Tobey Maguire, Kirsten Dunst 
Hollywood Multiplex  13.00
Movieplex  16.15

TRANSFORMERS – R~ZBOIUL 
LOR |N LUMEA NOASTR~

SUA, S.F., 2007
Regia: Michael Bay
Cu: Michael Clarke Duncan
Avanpremier`
Hollywood Multiplex  21.45
Movieplex  21.30

WATERLOO
Italia/URSS, r`zboi, 1970
Regia: Serghei Bondarciuk
Cu: Rod Steiger, Cristopher 
Plummer
Cinema Eforie  14.30

VACAN}A LUI MR. BEAN
SUA, comedie, 2007
Regia: Steve Bendelack
Cu: Rowan Atkinson, Willem Dafoe
Hollywood Multiplex  12.45
Movieplex  13.15, 16.00

TEATRU
CUM AM M^NCAT UN C^INE

De: Evgheni Gri[kove]
Regia: Mihaela Triboi
Cu: Alexandru Nedelcu
La Scena  20.00
Telefon: 320.35.67

DRAGOSTEA DUREAZ~ 
TREI ANI

De: Frederic Beigbeder
Regia: Chris Simion

Cu: Cristi Iacob, Adriana Trandafi r, 
Mara Nicolescu
La Motoare  21.00
Telefon: 315.85.08

NEAP~RAT CARAGIALE
Cu: Mioara Ifrim, Ramona Popa, 
Bogdan Angelescu
Teatrul Luni de la Green Hours  16.00
Telefon: 0788.452.485

EVENIMENT
EXPOZI}IE

„Aerial”
De: M d lina Laz r
Galeria Simeza
Bd. Magheru nr. 20
Telefon: 659.75.80
Ultima zi – 4 iulie
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Aerial
Galeria Simeza g zduie te, pân  m#ine, expozi ia de 
pictur  a M d linei Laz r - „Aerial”. Artista a absolvit 
Universitatea de Arte Plastice din Bucure ti. În lucr rile 
sale, aceasta încearc  s  se foloseasc  de pete i dâre 
de culoare, de linii i puncte, de semne scrise, de gesturi 
necontrolate ca rezultat al impulsurilor subcon tientului, 
f r  îns  a c dea în capcana unui rezultat „întâmpl tor”. 
„Simt nevoia cre rii unui echilibru între întâmplare i
ra iune, echilibru care s -mi ordoneze semnele i s  dea 
un sens coerent compozi iei. Lucr rile mele au ca obiec-
tiv îndep rtarea de canoanele tradi ionale i explorarea 
unor zone necunoscute”, precizeaz  M d lina.
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FILMUL SERII ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Regii De ertului
Ac iunea fi lmului se 

petrece în 1991, pe fun-
dalul r zboiului din Golf. 
Spre sfâr itul opera iuni-
lor militare, trei solda i
americani, închipuindu-
i c  Irakul e plin de bo-

g ii furate din Kuweit, 
vor s  plece acas  cu o 
prad  de r zboi. Ei des-
coper  o hart  cu locul 
unde se afl  ascuns aurul 
„transferat” de Saddam 
în Irak i pleac  în c u-

tarea lui. Dar nimic nu 
decurge conform planu-
lui. Spre deruta lor, în 
Irak începe masacrul ci-
vililor. Astfel c , în loc de 
comori g sesc o s r cie 
crunt , iar ei abia acum 
încep s  în eleag  ce în-
seamn  r zboiul pentru 
oamenii de rând.
SUA, 1999
Regia: David O. Russell
Cu: George Clooney (foto), Mark 
Wahlberg, Ice Cube

Var  indian
La invita ia unchiului 

Lou (Alan Arkin, foto), un 
grup de prieteni din copil -
rie ajun i acum la maturi-
tate, î i aduc aminte de ex-
cursiile f cute, odinioar ,
împreun . De i nu to i au 
putut s fi e prezen i în lo-
curile cândva familiare, cei 
care au r spuns invita iei
s-au sim it foarte bine pân
când au afl at c  aceasta 
este ultima excursie a un-
chiului Lou. 
SUA-Canada, 1993
Regia: Mike Binder
Cu: Alan Arkin, Matt Craven, 
Diane Lane 

SURS~ PROGRAME TV:

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

44 11 66 55 33 88 22 99 77
88 55 22 11 99 77 66 33 44
77 33 99 22 44 66 88 11 55
11 88 55 66 22 44 33 77 99
33 22 44 77 55 99 11 88 66
99 66 77 33 88 11 55 44 22
55 44 33 88 77 22 99 66 11
66 77 88 99 11 55 44 22 33
22 99 11 44 66 33 77 55 88
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Rezolvarea integramei din num`rul trecut

HBO 17.10 COMEDIE

PRO TV 20.30 DRAM~

Regele Kung 
Fu

Leung Chang (Biao 
Yuen, foto), fi ul unui om 
foarte bogat, tr ie te foar-
te mul umit cu impresia c
este cel mai bun lupt tor 
din Canton, din moment ce 
în toat  provincia nu mai 
exist  nici un adversar pe 
m sura lui. Dar lucrurile se 
schimb  atunci când tân -
rul este provocat la lupt  de 
un actor abia sosit în ora ,
c`ci sufer  o dureroas i
umilitoare înfrângere. 
Hong Kong, 1982
Regia: Sammo Hung Kam-Bo
Cu: Biao Yuen, Ching-Ying Lam,
Sammo Hung Kam-Bo

Hudson Hawk
Faimosul ho  cunoscut sub numele de Hudson 

Hawk (Bruce Willis, foto) este eliberat din închisoa-
re, dup  isp irea unei pedepse de zece ani. Hot -
rât s  se cumin easc , planurile acestuia sunt date 
peste cap de doi bog ta i care vor s  recupereze o 
inven ie de-a lui Leonardo Da Vinci i s  distrug  în 
felul acesta sistemul monetar interna ional. Hudson 
trebuie s  accepte noua provocare, întrucât via a
partenerului s u este în pericol. 
SUA, 1991
Regia: Michael Lehmann
Cu: Bruce Willis, Andie MacDowell, Danny Aiello

ANTENA 1 20.30 AC}IUNE
PROCINEMA 22.00 AC}IUNE

7.00 Jurnalul TVR
7.30 TeleMatinal
10.00 Ne vedem la... TVR!
11.00 Reflector (s) (r)
11.30 Deliciile buc t riei
12.00 Profesioni tii (r)
13.00 Hannah Montana (s, SUA)
13.30 Desene animate. Club Disney
14.00 Jurnalul TVR
15.30 Oglinda retrovizoare
16.00 Krónika
17.00 Isabel, în c utarea iubirii (s, 

Venezuela)
17.30 Patrula de mediu
18.00 Justi ie militar  (s, 

Germania/SUA)
19.00 Jurnalul TVR
20.20 Dolmen (s, Fran a)
21.20 Linia Verde
21.50 Anatomia lui Grey (s, SUA)
22.45 Jurnalul TVR
23.20 A doua încercare (thriller, 

coproduc ie)

23.20

TVR 2
13.00 Spellbinder: O lume nou  (s, 
Australia/Polonia) (r) 13.30 ABC... 
de ce? 14.30 România underground 
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 Omul între soft i moft (r) 
19.30 Campionatul de comedie 
20.00 Celebrit ile timpului t u
20.10 Farmece (s, SUA) 21.00 Ora de 
tiri 22.10 Sânge nevinovat (dram ,

Italia) 0.05 Colec ionarul de suflete 
(s, Canada) 

9.00 C p une cu zah r (s, Portu-
galia) 10.15 Gitanas (s, SUA/Mexic) 
12.30 Inocen  furat  (s, Mexic/
SUA) 13.30 Prizoniera (s, Columbia/
SUA/Mexic) 15.20 Re eta de acas
15.30 R zbunarea Victoriei (s, 
SUA/Venezuela) 17.30 Pove tiri 
adev rate 18.30 Betty cea urât  (s, 
Columbia) 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 23.15
Clona (s, Brazilia) 0.15 Prizoniera 
(s, Columbia/SUA/Mexic) (r) 

6.00 Anastasia (romantic, SUA/
Austria) 8.00 Lumi diferite (s, 
SUA) 9.00 Valul uciga  (dram ,
SUA) 11.00 Fiicele lui McLeod (s, 
Australia) 12.00 Umbrele trecutului 
(western, SUA) 14.00 Amy (s, 
SUA) 15.00 Cadavrul din piscin
(comedie, SUA) 17.00 Fiicele lui 
McLeod (s, Australia) 18.00 Amy 
(s, SUA) 19.00 3 livre (s, SUA) 20.00
Doc Martin (s, Anglia) 21.00 Jordan 
(s, SUA) 23.00 Via a lui Ruth Grey 
(dram , SUA/ Canada) 1.00 Jordan 
(s, SUA) 3.00 Lumi diferite (s, SUA) 

9.05„Splendoare în Iarb ”: Turneul 
de tenis de la Wimbledon 10.00
tirile Sport.ro 10.05 Fotbal. Copa 

America: Argentina - Columbia (r) 
12.00 tirile Sport.ro 12.45 NASCAR 
Toyota Save Mart 350 (r) 14.00
„Splendoare în Iarb ”: Turneul 
de tenis de la Wimbledon 18.00
tirile Sport.ro 19.00 „Splendoare 

în Iarb ”: Turneul de tenis de la 
Wimbledon 22.00 Special 23.00
Wrestling TNA 0.00 tirile Sport.
ro 1.35 Fotbal. Copa America: Peru 
- Bolivia 

13.15 Pr jiturica (s, SUA) 13.45
Droopy, maestrul detectiv (s, 
SUA) 14.15 Lumea Pro Cinema (r) 
14.45 Pro Motor (r) 15.15 Telefonul 
de la miezul nop ii (s, SUA) (r) 
16.15 Entertainment News (r) 
16.30 Seaquest (s, SUA) 17.30 Doi 
b rba i i jum tate (s, SUA) (r) 
18.00 Walker, poli ist texan (s, 
SUA) 19.00 Terapie intensiv  (s, 
SUA) 20.00 Entertainment News 
20.20 Jura ii 21.30 Doi b rba i i
jum tate (s, SUA) 22.00 Regele 
Kung Fu (ac iune, Hong Kong) 

6.00 MTV Wake Up 9.00 Sunrise
11.00 Virgin Diaries (r) 11.30
MTV Urban 12.30 Summer Hits 
14.30 MTV Vaults 15.00 Summer
Hits 16.00 MTV News 18.00 TRL
România 19.00 Summer Hits 
19.30 Best Of... 20.30 Romanian
Top 100 21.30 MTV News (r) 22.00
Chico & Guapo 22.30 Celebrity
Death Match 23.00 MTV Live 
0.00 Alternative@MTV 1.00 After
Hours

10.00 Om s rac, om bogat (s, 
România) (r)

11.00 Apropo TV (r)
11.45 Zâmbi i, v  rog
12.15 Emmerdale - Afaceri de 

familie (s, Anglia)
13.00 tirile PRO TV 
13.30 La Bloc (r)
14.00 Fantomas în ac iune 

(comedie, Fran a/Italia)
16.00 Tân r i nelini tit (s, SUA)
17.00 tirile PRO TV
17.45 Mesaje de dincolo (s, SUA)
18.50 tirile sportive
19.00 tirile PRO TV
20.30 Regii De ertului (dram ,

SUA)
22.15 aca Paca
23.00 Meseria ii
23.30 tirile PRO TV
0.15 C l torii în necunoscut (s, 

SUA)
1.10 Omul care aduce cartea (r)

22.15
6.00 În gura presei
7.00 Diminea a devreme
9.00 În gura presei (r)
10.00 Concurs interactiv
11.00 V.I.P. (s, Germania/SUA)
12.00 Vocea inimii (s, România)
13.00 Observator
13.45 Misiunea Casa (r)
14.15 Familia Reagan (dram ,

SUA)
16.00 Observator
17.00 9595 - Te înva  ce s  faci!
19.00 Observator
20.30 Hudson Hawk (ac iune,

SUA)
23.00 Observator
0.00 F r  ie ire (ac iune, SUA); 

Cu: Grayson McCouch, 
Adrian Paul, Amy Locane 

2.00 Concurs interactiv
3.00 9595 - Te înva  ce s

faci! (r)

0.00
6.30 Colierul de smaralde (s, 

Argentina)
7.30 Ana i cei 7 (s, Spania) (r)
9.00 Cenu reasa (s, Argentina) (r)
10.15 Cu tine dincolo de moarte 

(comedie, India)
12.15 Stare de show (r)
13.30 Nor  pentru mama
15.30 Comando România
16.00 Falcon Beach (s) (r)
17.10 Ana i cei 7 (s, Spania); 

Cu: Ana Obregón, Neus 
Asensi, Silvia Marsó 

18.30 D- tiri
19.15 Nor  pentru mama. Prezint

Gabriela Cristea
20.30 Stare de show
22.30 Ga ca
23.30 Bulevard (r)
0.15 Playboy (s)
1.00 Comedy Inc. (s, Canada)
1.30 Cu tine dincolo de moarte (r)
3.15 Ga ca (r)

20.30
7.30 Dragoste i putere (s, SUA) (r)
8.00 Sport cu Florentina
8.25 The Flavours 3 buc tari (r)
9.45 Al aptelea cer (s, SUA) (r)
10.45 TeleRON
12.25 Quizzit - emisiune 

interactiv
14.05 Dragoste i putere (s, SUA)
14.40 În c utarea fiicei (dram ,

SUA)
16.25 Al aptelea cer (s, SUA)
17.25 Tr sni i în NATO (s) (r)
18.00 Focus
19.30 Camera de râs
20.00 Atac periculos (ac iune, SUA)
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)

14.40
4.50 Cinema, cinema, cinema (s)
5.20 Pe platourile de filmare (s)
6.00 Dragoste adev rat

(comedie, SUA)
7.30 Spanglish (comedie, SUA)
9.40 Dumnezeu e gelos (dram ,

Anglia)
11.15 Adev rul (thriller, Canada)
12.45 Complotul doctorului Fu 

Manchu (comedie, SUA/
Anglia)

14.25 Cite te i plângi (comedie, 
SUA)

15.50 Garfield (comedie, SUA)
17.10 Var  indian  (comedie, 

SUA/Canada)
18.50 Spanglish (comedie, SUA)
21.00 Dragoste mare (s, SUA)
22.00 Deadwood (s, SUA)
23.00 O logodn  foarte lung

(dram , Fran a/SUA)
1.10 Ultima ans  (dram , SUA)
2.00 Doamna Harris (dram , SUA)

23.00

TVR 1 PRIMAANTENA 1PRO TV KANAL D HBO

A doua \ncercare }aca Paca F`r` ie[ire Stare de show |n c`utarea fi icei O logodn` foarte lung`

MTVACAS~ HALLMARK PRO CINEMASPORT.RO

PRIMA TV 20.00 AC}IUNE

Atac periculos
Locotenentul Jake Grafton este un pilot american 

r mas la sol dup  moartea colegului s u, Morgan 
McPherson. Jake este convins c , dac  r zboiul ar 
fi  dus de solda i i nu de politicieni, victoria Statelor 
Unite ar fi  asigurat . Jake î i împ rt e te convingerile 
noului s u subaltern, Virgil Cole (Willem Dafoe, foto), 
în timpul unui raid neautorizat deasupra Hanoiului 
efectuat cu un bombardier A-6, cunoscut sub numele 
de „Intrusul”. 
SUA, 1990
Regia: John Milius
Cu: Danny Glover, Willem Dafoe, Brad Johnson

PUBLICITATE



BERBEC  21 MARTIE - 20 APRILIE
Primi i mai pu ine încuraj ri din partea 
familiei decât v  a tepta i, dar este 
cert c  nu ve i fi  uitat de cei dragi. Nu 
face i gre eala de a p rea nemul umit! 
Nu vre i s  renun a i la autoritate i
ave i surpriza de a fi  ironizat.
S –  B –   N – 

TAUR  21 APRILIE - 20 MAI
Ave i ansa ca intui ia dv. s  func io-
neze i nu ve i dezv lui deo camdat
surprizele be nefi ce. Dup -amiaz , pri-
mi i o veste i sunte i pre g tit pentru 
ce este mai r u, numai c  lucrurile vor 
lua cu totul alt  turnur .
S –   B –   N – 

GEMENI  21 MAI - 22 IUNIE
Rela iile colegiale sunt în cordate, dar 
apar i anse profesio nale. Manifesta i
prea mult  încredere în prieteni (mai 
degrab  în cei ce se pretind a v fi
amici). Sensibilitate maxim , mai ales 
referitoare la sentimentele proprii.
S –   B –   N – 

RAC  21 IUNIE - 22 IULIE
Nu pute i p r si localitatea când a i
planifi cat. Va sim i i mai pu in confort-
abil din punct de vedere afectiv, de-
oarece apar seara decep ii sentimen-
tale. Nu v  mai încadra i în planifi c ri 
i încerca i s  remedia i situa ia.

S –   B –   N – 

LEU  23 IULIE - 22 AUGUST
Este necesar  mai mult  încredere în co-
legi i vor putea ap rea noi oportunit i
fi nanciare. Rela iile familiale înc  v
streseaz . Ve i visa cu ochii deschi i la 
c l torii lungi i ve i face multe drumuri 
scurte, prin localitate.
S –   B –   N – 

FECIOAR~  23 AUGUST - 22 SEPTEMBRIE
Ve i manifesta un fel de apatie, care va 
alterna cu cea de agresivitate îndreptat
mai ales împotriva rudelor apropi-
ate. Lipsa de vitalitate de diminea  se 
prelunge te pân  seara, când vi se cere 
de efi  s  participa i la o edin .
S –  B –   N – 

BALAN}~  23 SEPTEMBRIE - 22 OCTOMBRIE
Persoana iubit  v  anun  c  se mut
în curând ori se angajeaz  într-o com-
panie cu capital mixt. V   atrag într-un 
mod periculos, mai ales dac  sunte i
c s torit, persoanele care par cât de 
cât interesate de pasiunile dv. secrete!
S –   B –   N – 

SCORPION  23 OCTOMBRIE - 21 NOIEMBRIE
Afl a i lucruri surprinz toare i impor-
tante pentru viitorul celor dragi.  Rela iile 
cu partenerul de cuplu r mân în con-
tinuare foarte bune, doar c  trebuie s
face i abstrac ie de ilegalit ile pe care 
le comite f r  procese de con tiin .
S –   B –   N – 

S~GET~TOR  22 NOIEMBRIE - 21 DECEMBRIE
Se p streaz  tendin a de a accepta pro-
punerile sentimentale ale unor po sibili 
parteneri, total nepotrivi i. Dispar pen-
tru o mic  perioad  (doar de câteva ore) 
problemele  familiale. Planifi ca i o de-
plasare în provincie sau str in tate.
S –   B –   N – 

CAPRICORN  22 DECEMBRIE - 19 IANUARIE
Se manifest  reapari ia încrederii în si-
ne o dat  cu reevaluarea activit ii pro-
fesionale. Necesitatea imperioas  de 
a face economii nu este luat  îns  în 
seam  de familie. Partenerul de cuplu vi 
se pare mai atr g tor întreaga zi.
S –   B –  N – 

V~RS~TOR  20 IANUARIE - 18 FEBRUARIE
Speran ele dv. sunt nefondate, dar 
dau un tonus favorabil iubirii. Pe cei 
nec s tori i îi apuc  amocul i vor s -
i pun  pirostriile pe loc, dac  s-ar 

putea. Activit i de înfrumuse are a 
casei pentru famili ti!
S –   B –   N – 

PE{TI  19 FEBRUARIE - 20 MARTIE
V  întoarce i privirile c tre familie i
partener. Sunte i i mai gelos, i mai 
posesiv, i… mai greu de suportat! 
Seara, drumuri scurte la rudele cele 
mai iubite. V  atrag în discu ii vecinii, 
cu toate c  îi critica i permanent. 
S –   B –   N – 

HOROSCOP ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

LEGEND~: S = Sex  sus; B = Bani  mediu; N = Noroc  jos Rubric` realizat` de Tina Rizea
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LUNI Joburi & Internet .... MAR}I Digital & Educa]ie .... MIERCURI Auto & Via]` s`n`toas` .... JOI Banii t`i & Turism .... VINERI Night Fever

BANCURI |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Un tren foarte aglomerat, toate 
locurile ocupate.
Intr` Bul` \ntr-un compartiment 
[i \ntreab`:
- Cine a pierdut 100$?
To]i tac.
Bul`, iar:
- Cine a pierdut 100$?
O b`tr#nic`:
- Vai, tinere, cred c` eu i-am 
pierdut.
Bul`:
- Atunci ce mai a[tep]i, du-te [i-i 
caut`!

PUBLICITATE

Un nou concurs pe site-ul www.compact.info.ro
|nscrie-te pentru a c#[tiga una dintre cele 

3 invita]ii duble la concertul Deep Dish
din 7 iulie de la Arenele Romane!

te trimite la Deep Dish!

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

66 11
99 88 77

77 11 33
99 77 55 33
44 88

11 22 77 66
22 33 11

44 66 11
22 44

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

22 99 55
66 55 33

77 66
55 44 99
22 11 88

88 77 44
11 55
33 22 11

55 44 88CUVINTE
ORIZONTAL: 1) R sfoieli. 2) Trând vie – De la vârful 
p mântului. 3) Mic or ri ale greut ii – Simbolul 
cuprului. 4) Ie it! – Tineri foarte frumo i. 5) Nehot râte. 
6) A trece în lumea celor drep i – Vestiar gol! 7) Voal 
– B  de sprijin. 8) M slin  (înv.) – Dar. 9) Desf cut în 
p r ile componente. 10) Ajunge – Scrie pe tabl .

VERTICAL: 1) Instrument popular de sufl at – Imn. 
2) R m i  – Sportiv pe pist . 3) Prima cifr  – A se 
termina resursele. 4) Nesolu ionat. 5) Anun  public 
scris – Simbolul argintului. 6) Scrobit – Rece! 7) Plant
cu fl ori albe-g lbui – Cioban. 8) Dânsul – A reu i în 
lupt . 9) Ap  st t toare – Conturat. 10) A izbucni ca un 
vulcan – Sfâr it.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

REBUS |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

C#inele nostru este grozav. Cum 
se apropie cineva de cas` sau 
trece prin preajm`, d` de veste 
imediat.
- Latr`?
- A, nu. Se ascunde sub pat!

- Ce face o blond` cu o oal` cu 
ap` fi erbinte?
- O pune \n congelator. Nu se [tie 
niciodat` c#nd ai nevoie de ap` 
fi art`.


