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Rolling Stones sunt 
\n top [i la metrou
Legendara trup` este tot mai ascultat` \n c`[tile bucure[tenilor

Dup` ce, s`pt`m#na 
tre cut`, am vrut s` vedem ce 
citesc bucure[tenii \n timp ce fo-
losesc transportul \n comun, de 

data aceasta am fost curio[i s` 
afl `m ce muzic` ascult` tot mai 
numero[ii purt`tori de c`[ti. 
Memorabilul concert sus]inut la 

Bucure[ti de „bunicii” rockului a 
declan[at o adev`rat` mod` - mai 
nou, e „cool” s` ascul]i Rolling 
Stones la metrou.  Pag. 3

ULTIMA OR~ ... 22:30 ... |ntr-un meci amical de fotbal, Poli Timi[oara-Fiorentina 1-1...
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SPORT

David 
Beckham, 
\nvins de 
cona]ionali
La debutul super-
starului britanic \n 
SUA, LA Galaxy a pier-
dut meciul cu Chelsea, 
scor 0-1

Pag. 9

Parcul Tineretului, scen` de teatru
Portughezii de la Teatro Ka au \nc#ntat publicul bucure[tean Pag. 2

SPORT

Bucure[tiul, vr`jit 
de „Harry Potter”
Varianta \n limba englez` a ul-
timului volum „Harry Potter” s-a 
„topit” din libr`rii Pag. 10

Noile 
aventuri 

ale lui Jack 
Sparrow

Personajul principal 
al „Pira]ilor din 

Caraibe” va deveni
 subiect de serial

Pag. 11

Zoo, afectat` 
de canicul`
„Compact” a verifi cat cum 
suport` necuv#nt`toarele 
temperaturile excesive Pag. 2

Formula 1
a intrat la ap`
Marele Premiu al Europei, 
c#[tigat de Fernando Alonso, a 
fost bulversat de ploaie Pag. 9

BUCURE{TI

BUCURE{TI

|n weekend au avut loc noi 
spectacole din cadrul 

festivalului „Ap`AerFoc”

PEOPLE

PEOPLE
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40°  cer senin

r`s`rit

5:46 20:58
apus

Miercuri: 36°

Ast`zi: 

Minimum 21° / Maximum 40°

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

cer senin
Joi: 34°

cer par]ial 
acoperit

Mar]i: 40°

cer senin
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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`!

În parcuri este interzis spa iul verde! Text [i foto: Georgiana Pa uc

Un nou scuter 
câ tigat

PREMIU
Câ tig torul 
unui nou scuter 
oferit de „Compact” 
i Euromotor este 

Alexandru Mucheci. i tu po i
parcurge ora ul în aua unuia 
dintre scutere oferite ca premii 
în concursul „E ti mai cool cu 
un scuter”! Tot ceea ce ai de 
f cut este s  te înscrii în cursa 
pentru premiu pe www.com-
pact.info.ro. E ti deja înscris? 
Verifi c  în fi ecare s pt mânâ, 
pe site i în ziar, dac  e ti 
câ tig tor.

Examen sub 
supravegherea 
SMURD
POLITEHNIC  Aproximativ 900
de absolven i de liceu au sus-
inut, sâmb t , ultima prob

a examenului de admitere 
la Facultatea de Automatic .
Tinerii, care au fost nevoi i s
suporte temperaturile ridicate 
din s li, au sus inut examene-
le sub atenta supraveghere a 
SMURD. Serviciul de ambulan
a avut, pe perioada examene-
lor, o ambulan  sta ionat  în 
fa a facult ii. 

Spa iul public 
are site
INTERNET  Persoanele interesate 
de spa iul public din Bucure ti 
pot accesa, începând de vineri, 
site-ul www.spatiul-public.ro, 
care cuprinde informa ii despre 
proiectul cu acela i nume. 
Marius Babias, profesor la 
Universitatea de Art  din Berlin, 
a precizat c  proiectul „Spa iul 
Public Bucure ti” î i propune s
atrag  aten ia asupra spa iu-
lui public prin clipuri, fi lme, 
panouri, sculpturi i discu ii 
pe acest subiect. Proiectul este 
derulat de Goethe Institut din 
Bucure ti, Institutul Cultural 
Român i Allianz Kulturstiftung, 
cu sprijinul Ordinului Arhitec ilor 
din România.

Audien e, 
diminea a i seara
PROGRAM  Pe întreaga perioad
de canicul , serviciile publi-
ce deconcentrate, precum i
serviciile din cadrul aparatului 
propriu al Institu iei Prefectului 
Municipiului Bucure ti, care 
desf oar  activit i de rela ii 
cu publicul, î i vor desf ura 
activitatea, în zilele lucr toare, 
diminea a i seara, de la ora 
7.30 la 11.00 i de la 17.00 la 
20.00. Departamentele în cauz
sunt: Serviciul public comunitar 
pentru eliberarea i eviden a
pa apoartelor simple, Serviciul 
public comunitar regim permise 
de conducere, Compartimentul 
registratur i Compartimentul 
de apostil .

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

Înc  dou  zile cu 40°C

Modific`ri de trasee la RATB 
LUCR~RI - În vederea execut rii lucr rilor de reabilitare a carosabilu-
lui pe str zile Popa Nan, epe  Vod i Delea Veche, liniile din zon
vor func iona pe trasee modifi cate, astfel:

Liniile 70 i 79 de troleibuze vor func iona pe traseele de baz  de 
la „Vasile Pârvan“, respectiv „Gara de Nord“, pân  la intersec ia bd. 
Pache Protopopescu/str. Popa Nan/str. Matei Voievod, apoi prin str. 
Matei Voievod, str. Vatra Luminoas , bd. Pierre de Coubertin, pân  la 
Stadionul Na ional „Lia Manoliu“ (cap linii: 86, 90, 104). 

Troleibuzele vor purta suplimentar la parbriz pl ci inscrip ionate 
cu ro u pe fond alb: ,,Circul  la Stadionul Na ional“. Linia 92 se sus-
pend . Pentru preluarea c l torilor, se înfi in eaz` linia navet  670. 
Abonamentele pentru liniile 70, 79 i 92 r mân valabile pe linia 670 i
pe liniile 101, 102, 330, 335, pe traseul comun cu linia 92. ||||

M SURI - Prefectura Munici-
piului Bucure ti a înfi in at o 
linie telefonic  gratuit  (tip 
telverde) care poate fi  accesat
din re eaua Romtelecom. Te-
lefonul 0800.800.313 va fi , pe 
perioada caniculei, la dispozi ia
cet enilor, al turi de num rul 
313.24.76. Ca r spuns la solici-
tarea prefectului Mioara Man-
tale, lan ul de farmacii Sensiblu 
a lansat programul „Scap  de 
c ldur ”, prin care 25 de punc-
te farmaceutice din Bucure ti 
s-au transformat în centre de 
urgen  pentru cet enii afec-
ta i de temperaturile ridicate. 

Animalele 
sufer  de c ldur

Nu doar oamenii sunt afec-
ta i de valul de c ldur  din ul-
tima perioad , ci i animalele. 
În ciuda m surilor pe care ad-

ministra ia Gr dinii Zoologice 
din Bucure ti sus ine c  le-a 
luat, sâmb t , animalele erau 
apatice i, majoritatea, st teau 
tol nite la umbr . Castroanele 
pentru hran  erau goale, doar 
maimu ele aveau în cu ti câte-

va coji de fructe i pâine. Bazi-
nele cu ap , prezente aproape 
în fi ecare cu c , erau murdare 
iar apa din ele emana un miros 
nepl cut. Angaja ii Zoo spun, 
îns , c  animalele se comport
normal, c  fac fa  bine tempe-
raturilor ridicate i c  m nânc
diminea a sau seara, de i nu 
prea au poft . Dana Lascu ||||

Report de 4,5
milioane euro!
LOTO  Nici s pt mâna aceasta 
premiul cel mare al extragerii 
loto 6/49 nu a fost câ tigat.
A a c  suma cea mai mare 
pus  în joc de Loteria Român
în acest an se reporteaz  pen-
tru extragerea de duminica 
viitoare. i la extragerea Noroc 
de duminic` premiul de la ca-
tegoria I se reporteaz  pentru 
s`pt`m#na viitoare. ||||

Teatro Ka, spectacol cu aripi i picioroange

Animalele de la Zoo se ad`postesc la umbr`

TEATRU - Prestigioasa trup  por-
tughez  Teatro Ka a prezentat, în 
weekend, pe platforma din Parcul 
Tineretului un inedit spectacol 

pe picioroange. Piesa, intitulat
„Aripa destinului” („Asas do des-
tino”), este povestea unui b trân
uitat de timp, afl at între moarte 

i via , i plutirea discret  a unui 
înger. Urm toarea trup  pe scena 
festivalului Ap AerFoc va fi  Iloto-
pie, din Fran a. ||||

Meteorologii ne avertizeaz : ast zi i mâine, mercurul 
din termometre va urca, din nou, la 40 de grade Celsius.  
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PUBLICITATE

Ce muzic` se ascult` la metrou
S` ascul]i muzic` la metrou 
poate fi o metod` de 
relaxare. Mul]i \mbin` \ns` 
utilul cu pl`cutul [i spun 
c` ritmurile melodiilor 
preferate \i salveaz` de 
zgomotul provocat de 
[inele de tren sau de ceilal]i 
c`l`tori. „Compact” a dat o 
tur` prin sta]iile de metrou 
[i a afl at ce muzic` prefer` 
bucure[tenii. 

PREFERIN}E - Sunt peste tot. 
Au invadat b`ncile, peroanele [i 
scaunele. Oamenii care ascult` 
muzic` la player sau la telefonul 
mobil \ncep s` ocupe din ce \n ce 
mai mult spa]iu [i prin metrouri-
le bucure[tene. 

|n majoritatea lor tineri, 
ace[tia folosesc muzica nu doar 
ca metod` de relaxare, ci [i ca 
s` nu aud` scâr]âitul [inelor 
sau discu]iile celorlal]i c`l`tori. 
„|n mod normal, vreau s` stau 
lini[tit pe drum \nspre serviciu. 
Dar când aud oamenii din jurul 
meu cum \njur` sau vorbesc tare, 
\mi scot imediat playerul. Muzi-
ca la metrou e pentru mine [i o 
necesitate, nu doar o pl`cere!”, 
spune Eugen Trifan, call center 
la o companie de telefonie mo-
bil`. „Am câteva sta]ii groaznice 
de parcurs prin Militari. Acolo 
se urc` [i mul]i neferici]i. Ei, 
hop!, \n metrou, eu, hop!, bag 

c`[tile!”, poveste[te Eugen, care, 
diminea]a, prefer` ritmurile de 
chitar` de la Led Zeppelin sau de 
la Rolling Stones.

Rolling Stones, pe val 
Datorit` concertului lor la 

Bucure[ti, legendele de la Sto-
nes au ajuns pe primul loc \n 
clasamentul muzicii ascultate 
la metrou. Fie c` au vrut s` se 
pun` la curent cu albumele nu-
meroase ale trupei sau doar s` se 
preg`teasc` de spectacol, mul]i 
bucure[teni au \nceput s` \i as-
culte pe emblematicii rockeri. 
„Ascult Rolling Stones, dac` tot 
au fost de curând \n concert. Dar, 
\n general, muzica mea de me-

trou e [i muzica mea de acas`”, 
spune C`t`lina, o tân`r` \n vârst` 
de 25 de ani. 

Rock vs manele 
Muzicii rock \i fac concuren]`, 

[i la metrou, manelele. Camelia, 
o elev` \n vârst` de 17 ani, face 
meloterapie, de diminea]`, cu 
Florin Salam. |n mod paradoxal, 
[i ea sus]ine c` ascult` manele ca 
s` nu mai aud` g`l`gia. Un caz in-
teresant este \ns` Anca, o tân`r` 
de 28 de ani, care s-a recomandat 
ca „business analyst”. La metrou, 
aceasta ascult` rock alternativ, \n 
timp ce cite[te câte o carte, iar la 
serviciu se relaxeaz` cu muzic` 
clasic`. Bianca St`nescu ||||

Rafi, 23 de ani, 
magazin foto 

Ascult numai ritmuri 
alerte, ca s` nu aud 

[inele de la metrou. Seara, 
acas`, dau muzica la 

maximum, chiar dac` se 
mai sup`r` vecinii. Acum 
ascultam Armin van 

Buuren

1. Rolling Stones – „Satisfaction” 
2. Outlandish – „Calling you”
3. Faithless – „Bring my family back” 
4. Armin van Buuren – „Rush Hour” 
5. Gwen Stefani – „Sweet escape”
6. Rihanna – „Umbrella” 
7. Beyonce – „Upgrade you”
9. Limp Bizkit – „Behind blue eyes”
10. Led Zeppelin – „Communication breakdown” 

MELODII DE TOP |N SUBTERAN ||||||||||||||||||||||||||||||||

Arthur, 32 de ani, 
call center 

La metrou, ascult 
de toate, de la Nino 

D’Angelo, pân` la Nat King 
Cole. Acum ascultam Tudor 

Gheorghe. Dar nu am o 
anumit` muzic` pe care o 
ascult doar diminea]a 

sau doar la metrou

Dana, 24 de ani, 
asistent marketing

Ascult muzic` la metrou 
de când am playerul. 

Muzica la metrou m` 
relaxeaz` [i timpul trece 

mult mai u[or. |n general, 
ascult rock [i punk. 

Acum ascultam H.I.M. 

Bogdan, 21 de ani, 
student 

Diminea]a prefer 
Bong-Ra sau Future 

Prophecies. Seara m` 
„relaxez” cu death [i black. 
Melodia mea preferat` la 

metrou?! „Tarantula”, de 
la Pendulum

Camelia, 17 ani, 
elev`

Eu ascult manele! Numai 
manele! |mi bag c`[tile 

\n urechi, ca s` nu mai aud 
g`l`gia de la metrou. Acum 

ascultam „Am fost mare 
vagabond”, o melodie a 

lui Florin Salam

C`t`lina, 19 ani, 
elev`

Acum ascultam Gwen 
Stefani, „Sweet Escape”. 
|n general, când m` 

plictisesc de melodiile vechi, 
le schimb cu nout`]i, de[i 
acestea nu sunt mereu 

atât de importante

C`t`lina, 25 de ani, 
redactor site 

Ascult Rolling Stones. 
Ascult orice vine din 

zona rock, \n afar` de 
alternativ [i punk. Acum 

ascultam Dire Straits, 
„Where do you think 

you’re going”
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Fanfara Ciocârlia, 
la Cambridge 
Folk Festival
CONCERT  Fanfara Ciocârlia va 
concerta la Cambridge Folk 
Festival din Marea Britanie, 
un eveniment care se des-
f oar  între 26-29 iulie i la 
care vor mai lua parte arti ti 
precum Joan Baez, Mart-
ha Tilston i Nanci Gri   th. 
Cambridge Folk Festival este 
unul dintre cele mai longe-
vive i faimoase festivaluri 
de muzic  folk din lume. 
În 2006, Fanfara Cioc#rlia a 
câ tigat premiul BBC Radio 3
Planet Award pentru arti ti 
europeni.

„Serb rile 
Medievale 
ale Bra ovului”

FESTIVAL  Prima edi ie a Fes-
tivalului „Serb rile Medievale 
ale Bra ovului” a strâns, \n 
weekend, pe str zile vechi 
ale cet ii, câteva mii de 
vizitatori, care au asistat la 
spectacole i concursuri în 
spirit medieval. Nu au lipsit 
din program concertele de 
muzic  folk cu trupa Phoenix 
(n.r. Nicu Covaci, foto), Mircea 
Baniciu, Vasile eicaru, Ducu 
Bertzi, Florian Pitti , Victor 
Socaciu.  

Ro ia Montan` 
Gold Corporation, 
f`r` certificat 
DECIZIE  Companiei Ro ia 
Montan` Gold Corporation 
i-a fost suspendat certifi ca-
tul de urbanism eliberat de 
Consiliul Jude ean Alba, dup
ce Tribunalul Cluj a admis, vi-
neri, cererea Centrului Inde-
pendent pentru Dezvoltarea 
Resurselor de Mediu, anun]` 
Realitatea TV. Suspendarea 
este valabil  pân  la solu io-
narea irevocabil  a cauzei în 
contencios administrativ.

Grav accident 
pe ruta 
T#rgovi[te-Ploie[ti 
TRAGEDIE  Opt persoane au 
murit [i 25 sunt r`nite, dup` 
ce un autocar a fost lovit, 
ieri diminea]`, de un tren 
personal pe ruta T#rgovi[te-
Ploie[ti, \n dreptul trecerii de 
cale ferat` din comuna Gura 
Ocni]ei, informeaz` Hotnews. 
{eful Poli]iei Rom#ne, ches-
torul Dan Valentin F`tuloiu, 
a declarat c` vinovat de 
producerea accidentului este 
[oferul autocarului, care nu a 
oprit la trecerea de cale ferat` 
prev`zut` cu semnalizare. 
F`tuloiu a precizat c` [oferul 
avea permis de conducere 
de profesionist din 1987 [i c` 
a avut, la un moment dat, 
permisul suspendat, dup` ce 
a trecut pe culoarea ro[ie a 
semaforului.

NA}IONAL4 www.compact.info.ro Luni, 23 iulie 2007

Târgul de fete de pe 
Muntele G`ina s-a 
desf urat \n weekend atât 
pe platoul situat la peste 
1.400 de metri altitudine, 
cât i în localitatea Avram 
Iancu.

TRADI}IE - Edi ia din acest an 
a Târgului de fete a înregis-
trat un num`r record de par-
ticipan i, aproximativ 12.000 
de per soane fi ind prezente la 
ac]iunile organizate în localita-
tea Avram Iancu i pe Muntele 
G ina, anun]` Mediafax. 

Manifest rile au debutat, 
sâmb t , în centrul localit ii
Avram Iancu, cu un alai tradi-
ional de nunt , specifi c arde-

lenesc, i o parad  a fetelor de 
m ritat i a „Viforilor”, persoa-
ne care, potrivit tradi iei popu-
lare a zonei, pe esc viitoarele 
mirese. Programul a cuprins i
faza fi nal  a concursului „Cul-
tur  pentru cultur ”, manifes-

tare în care s-au întrecut for-
ma ii populare i ansambluri 
de dansuri din cinci comune ale 

jude ului Alba. Reprezentan ii
acestor localit i au organizat 
i o prezentare gastronomic

cu produse tradi ionale. În pa-
ralel cu manifest rile culturale, 
Prefectura Alba a organizat, 
pe Muntele G ina, compete]ii 
sportive i concursuri inedite, 
precum întreceri între perechi 
„El [i Ea” la popice, aruncarea 
cu discul de plastic la distan-

, „roaba i cârc ”, „lingura 
de lemn”, lovirea unui puc de 
lemn cu o bât  sau alergare în 
saci. 

Nu au lipsit nici concertele 
sus inute de Desperado, Anya, 
Sweet Kiss i Blondy. Manifes-
t rile de sâmb t  s-au încheiat 
cu un foc de artifi cii i o disco-
tec  în aer liber. 

În fi ecare an, pe Muntele 
G ina, jude ul Alba, se organi-
zeaz , în cea mai apropiat  du-
minic  de data de 20 iulie, cea 
mai mare s rb toare tradi io-
nal  româneasc` în aer liber: 
„Târgul de fete“. S`rb`toarea 
este men]ionat` pentru prima 
dat` \n anul 1816.

 Mihaela R`ileanu ||||

SIBIU - Peste 100 de tineri, cer-
ceta i din cinci ri, au participat, 
ieri, la Festivalul Multiculturali-
t ii, organizat în Pia a Mare din 
Sibiu, la întreceri cu saci de rafi e, 
concursuri de pictur i b t i cu 
baloane umplute cu ap , infor-
meaz` NewsIn. 

{i publicul a fost invitat s  în-
frunte canicula i s  participe la 
jocuri i concursuri, timp de mai 
mult de cinci ore. Festivalul a în-
cheiat proiectul „Sibiu 2007 – La 
r spântia culturilor”, realizat de 
Organiza ia na ional  „Cerceta ii 
României”, ce a debutat pe 15 iu-

lie i a avut loc în mai multe loca-
lit i din Sibiu. „Într-o prim  faz
a proiectului, cerceta ii au fost 
împ r i i în dou  grupuri care 
s-au deplasat în localit ile sibi-
ene Biertan i Calnic. Aici ei au 
avut ocazia de a tr i cinci zile în 
comunit i, de a intra în contact 
cu localnicii i de a cunoa te obi-
ceiurile lor”, a explicat M lina Su-
pl can, unul dintre organizatori.

Potrivit organizatorilor, „pro-
iectul s-a dorit a fi  o retrasare 
simbolic  a migra iei saxone, prin 
schimburi culturale între cerce-
ta i. ||||

RELAXARE - Rom#nii au din 
ce \n ce mai pu]ine [tranduri 
la dispozi]ie pentru a sc`pa de 
c`ldura verii, anun]` Antena 3. 
Exist  ora e în care oamenii nu 
mai au posibilitatea de a se r cori
într-un bazin cu ap , pentru c` 
[trandurile au fost l`sate \n para-
gin`. La Craiova, trandurile sunt 
deplorabile, chiar dac  de in au-
toriza ii de func ionare. De mai 
mul i ani, în municipiul Alexan-
dria, jude]ul Teleorman, nu mai 
exist  un trand, în condi iile în 

care lipsesc i alte dot ri pentru 
agrement. Tulcenii au la dispozi-
ie doar un singur trand în aer 

liber i o singur  piscin  acope-
rit  la un hotel din municipiu. În 
plus, în întregul jude , nu exist
decât o singur  plaj  autorizat ,
cea de la Gura Porti ei, situat  la 
peste 60 de kilometri de munici-
piu. Ar denii au început s  pre-
fere trandurile termale din Un-
garia datorit  condi iilor igienice 
i a posibilit ilor de distrac ie pe 

care le ofer  acestea.  ||||

SPECTACOL - Royal Shakespeare 
Company va prezenta la Sibiu, \n 
cadrul Festivalului de Teatru Eu-
ropean, spectacolele „Visul unei 
nop]i de var`” de William Shakes-
peare,  [i „Macbeth”, de Eugene 
Ionesco (regia Silviu Purc`rete), 
anun]` Rompres. |n cadrul fes-
tivalului, care se va desf`[ura \n 
perioada 15 septembrie-1 noiem-
brie, sunt programate produc]ii 

ale unor prestigioase teatre [i 
companii din Europa. Vor fi  pre-
zente la Sibiu Mal\i Teatr din San-
kt Petersburg („Unchiul Vanea” 
de Cehov), Theatre de l’Eveil din 
Belgia („Bouvard et Pecuchet”, 
dup` Flaubert), New Generation 
Theater  din Moscova („Un tram-
vai numit dorin]` ”, de Tennessee 
Williams). |n programul festiva-
lului este inclus un spectacol din 

Atena, dup` „Lisistrata”, \n care 
joac` Maia Morgenstern [i Vlad 
Ivanov. Rom#nia va fi  reprezen-
tat` la festival de Teatrul Maghiar 
din Cluj („Unchiul Vanea”, mon-
tat \n aceast` perioad` de Andrei 
{erban), de Teatrul Radu Stanca 
din Sibiu („Faust”, \n regia lui 
Silviu Purc`rete), [i de un spec-
tacol al Teatrului Bulandra din 
Bucure[ti. ||||

Royal Shakespeare Company, la Sibiu Tinerii prefer` 
afacerile
STATISTIC~  Cea mai c utat
facultate a Universit ii Bucu-
re ti este cea de Administra ie 
i Afaceri, unde aproximativ 

5.282 de candida i s-au înscris 
pe cele 135 de locuri f r  tax .
Practic, 39 de candida]i vor 
concura, la admitere, pe un loc. 
|n compara ie, la Facultatea de 
Fizic , pe cele 270 de locuri f r
tax  s-au înscris 104 candida i, 
anun]` NewsIn. Examenele de 
admitere se desf`[oar` p#n` 
pe 26 iulie. Rezultatele vor fi 
afi [ate pe 28 iulie. Situa ia din 
acest an este similar  cu cea 
din 2006, în condi iile în care 
cea mai mare cerere este pen-
tru Facultatea de Administra ie 
i Afaceri, urmat` de Facultatea 

de Geografi e i cea de Litere. 
Cea mai pu in solicitat  facul-
tate este cea de Fizic . Univer-
sitatea Bucure[ti este singura 
din ]ar` plasat` \n topul celor 
mai bune 500 de universit`]i 
ale lumii. La nivel na ional, 
candida ii au la dispozi ie 
57.000 de locuri fi nan ate de la 
buget, în facult ile de stat, i
au de ales între 56 de univer-
sit i de stat i aproximativ 60
particulare. ||||

|ntrecerea cerceta[ilor {tranduri tot mai pu]ine 
pentru vacan]ele rom#nilor

Record de participare 
la T#rgul de fete

Evenimentul s-a bucurat de un num`r mare de spectatori

Royal Shakespeare Company a avut ini]ial sediul \n cl`direa Teatrului Swan, din Stratford-upon-Avon 
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Rezerva]ie natural` 
„Steve Irwin” 
AUSTRALIA  O rezerva]ie 
natural` care va purta numele 
celebrului „V#n`tor de croco-
dili”, Steve Irwin, va fi  ame-
najat` \n Australia, anun]` 
edi]ia on-line a „The Sidney 
Morning Herald”. Parcul „The 
Steve Irwin Wildlife Reserve” 
va fi  administrat de familia 
lui Irwin, care va avea în grij` 
terenul [i speciile pe cale de 
dispari]ie. 

Prima femeie 
pre[edinte \n India

NEW DELHI  India a ales, ieri, 
pentru prima oar  în istorie, 
o femeie în func ia de pre-
edinte al rii. Pratibha Patil 

(foto), de profesie avocat, în 
vârst  de 72 de ani, a câ tigat 
la o diferen  semnifi cativ
scrutinul în care a candidat 
împotriva vicepre edintelui în 
exerci iu, Bhairon SinghS-
hekhawat. India se con-
front` cu o acut` problem` a 
discrimin`rii sexuale.

Cadou inedit 
pentru Camilla
LONDRA  Prin]ul Charles i-a 
oferit \n dar Camillei, de ziua 
acesteia, un berbec [i o oaie, 
informeaz` publica]ia „Daily 
Mail”. Ducesa de Cornwall a 
primit bucuroas` cele dou` 
rumeg`toare. Potrivit aceleia[i 
surse, animalele l-au costat 
pe Charles 300 de lire sterline 
bucata, ceea ce echivaleaz` cu 
suma de 446 de euro. 

Accident de 
autocar, în Fran a
GRENOBLE  Cel pu in 26 per-
soane au murit i 24 sunt 
r nite, dintre care 14 grav, în 
urma unui accident petrecut 
ieri diminea]` în apropiere 
de Grenoble, informeaz` AFP. 
|n accident a fost implicat 
un autocar ce transporta 49
de pelerini polonezi. Acesta 
s-a r sturnat în torentul 
Romanche. 
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RECORD - Un turn în construc ie din centrul comercial al Emiratelor 
Arabe Unite, Burj Dubai, a devenit, s#mb`t`, cea mai înalt  cl dire 
din lume, transmite Reuters. Turnul m soar` 512 metri în l ime. Burj 
Dubai a dep it cl direa Taipei 101 din Taiwan, care m soar  circa 
508 metri în l ime i care de ine recordul din 2004, informeaz  dez-
voltatorii proiectului. 

Nu au fost realizate înc  verifi c ri independente. Emaar Properti-
es, dezvoltatorul cl dirii Burj Dubai, ce urmeaz  s fi e terminat  în 
2008, î i dore te ca aceasta s  devin  cea mai înalt  cl dire din lume, 
conform standardelor listate de Council on Tall Buildings and Urban 
Habitat (Consiliul de cl diri înalte i habitat uman) din Chicago. Re-
prezentan ii Emaar nu au precizat care va fi  în l imea fi nal  a cl di-
rii, dup  terminarea construc iei. Cl direa va benefi cia de un plan de 
dezvoltare în valoare de 20 de miliarde de dolari i va dispune de un 
centru reziden ial, un centru comercial i propriet i pentru activit i
de retail. ||||

VREMEA - Europa a devenit un 
continent al contrastelor din 
punct de vedere meteorologic, 
anun]` presa interna]ional` ci-
tat` de HotNews. |n aceast` pe-
rioad`, se \nregistreaz` tempera-
turi caniculare \n sudul Europei, 
\n timp ce nordul continentului 

se confrunt` cu tornade [i fur-
tuni. Asupra nordului Europei 
s-a ab`tut o mas` de aer rece 
cu precipita]ii abundente, care 
au determinat autorit`]ile din 
Marea Britanie s` fac` apel la 
avia]ia militar`, pentru a salva 
sute de persoane sinistrate. Cele 

mai afectate regiuni sunt Anglia 
i ara Galilor. |n unele localit`]i 

a plouat toren ial, cantit ile de 
ap  ajung#nd la 40 de litri pe 
metru p trat pe or .

{i Polonia a fost afectat` de 
o tornad`, un fenomen extrem 
de rar \n Europa. Televiziunile 
locale au prezentat imagini cu 
acoperi[uri [i cu ma[ini distruse, 
\ntr-o localitate din sudul ]`rii. 
|n Bulgaria, incendiile de p`dure 

fac ravagii \n sud. Nordul ]`rii a 
înregistrat, sâmb t , cea mai cal-
d  zi de 21 iulie din istorie, tem-
peraturile ridicându-se la 39,80C
la Vidin, relateaz  Novinite.com. 
|n C#mpia Dun`rii s-au \nregis-
trat, ieri, 420C. De asemenea, 
Grecia se confrunt` cu cea mai 
cald` var` din ultimul secol. |n 
Ungaria, temperaturile extreme 
au perturbat trafi cul feroviar.

Mihaela R`ileanu ||||

T#rg de confec]ii la Düsseldorf

Fenomene meteorologice 
extreme \n toat` Europa

Burj Dubai a devenit cea mai 
înalt  cl dire din lume

GERMANIA  Manechine au prezentat, ieri, echi-
pamente de sport marca „Puma”, \n timpul 
unui spectacol organizat de IGEDO Company, 

la t#rgul de confec]ii de la Düsseldorf, vestul 
Germaniei. Mai mult de 1.700 de expozan]i din 
51 de ]`ri \[i vor prezenta ultimele colec]ii \n ca-

drul t#rgului, care se va desf`[ura p#n` m#ine. 
Zilnic, aici au loc show-uri din cele mai variate, 
dar [i evenimente ale designerilor de mod`. ||||

Pe str`zile din Marea Britanie se deplaseaz` lebedele

Canicul`, mas` de aer rece, ploi toren]iale, incendii de 
p`dure, tornade, fenomene meteorologice extreme [i 
contrastante se \nregistreaz`, \n aceast` var`, \n Europa.  

Pompierii se lupt` cu focul \n Stara Zagora, Bulgaria
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USD |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||EURO |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2,27 LEI3,13 LEI

ALTE CURSURI |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 lir` sterlin` 4,66 LEI
100 forin]i maghiari 1,27 LEI
1 leu moldovenesc 0,18 LEI

1 franc elve]ian 1,88 LEI
1 dolar canadian 2,17 LEI
1 gram de aur 49,40 LEI

 
 ECONOMIE6

PE SCURT |||||||||||||||||||||
Litoral aglomerat

CIFRE  Inspectoratul de 
Poli ie al jude ului Con-
stan a a dat publicit`]ii, 
ieri, o statistic` din care 
reiese c` num`rul turi tilor 
înregistra i pe litoral a fost 
de aproximativ  100.000 de 
persoane. Majoritatea dintre 
ace[tia se afl ` \n sta]iunea 
Neptun. Costine[ti, Eforie [i 
Mamaia sunt urm`toarele 
destina]ii preferate de turi[ti 
\n aceast` var`. Dintre 
cei prezen]i pe litoralul 
rom#nesc, nu mai pu]in de 
6.400 sunt cet`]eni str`ini.

Bank of Cyprus 
\n Rom#nia
SUCURSAL~ Bank of Cyprus a 
deschis prima fi lial  din Bu-
cure ti, potrivit agen iei de 
pres  online Euro2day.gr, ci-
tat  de publica ia american
„Forbes”. Strategia grupului 
este de a deschide, anual,  
câte zece sucursale, urm -
toarele ora e vizate fi ind 
Timi oara i Constan a. Bank 
of Cyprus are o activitate de 
peste 100 de ani [i de]ine 
afaceri în domeniul bancar, 
leasing, brokeraj, fonduri de 
investi ii, imobiliar i în cel 
al asigur rilor.

Fuziune pe pia]a 
asigur`rilor

ACORD  Firmele britanice 
Resolution Life i Friends 
Provident, din sectorul asi-
gur rilor, poart  negocieri 
preliminare de fuziune, 
care ar putea conduce la 
formarea unui grup cu o 
valoare de pia  de 16,4
miliarde de dolari, conform 
Mediafax. Discu iile de afl
în stadiu preliminar, dar, \n 
cazul fi naliz rii tranzac iei, 
grupul rezultat s-ar plasa pe 
locul al patrulea în sectorul 
britanic al asigur rilor.

Luni, 23 iulie 2007www.compact.info.ro

BANCA SUMA  RATA DOB^NZII  RATA DOB^NZII RATA DOB^NZII  ASIGUR~RI
   (EURO) (LEI)  (USD) 
1. ABN AMRO 50.000 euro 5,75% variabil`, 13,5% variabil`, banca nu are  via]` - gratuit`
  (echivalent \n  se modifi c` numai  se modifi c` numai produs disponibil locuin]` -
  USD, LEI) \n cazul unor  \n cazul unor modifi c`ri \n USD - obligatorie
   modifi c`ri majore \n  majore \n valoarea
   valoarea de referin]` de referin]`
2. Banca 50.000 EURO 5,90% fi x` 1 an, 8,80% fi x` 1 an, 8,75% variabil`, via]` - nu se
 Rom#neasc` (echivalent \n  dup` aceast` perioad` dup` aceast` perioad` dup` aceast` perioad` solicit`
  USD, LEI)   dob#nda se va modifi ca  dob#nda se va modifi ca dob#nda se va modifi ca locuin]` - gratuit`
   numai \n cazul unor  numai \n cazul unor numai \n cazul unor
   fl uctua]ii majore pe  fl uctua]ii majore pe fl uctua]ii majore pe
   pia]a fi nanciar` pia]a fi nanciar`  pia]a fi nanciar`   
3. BCR 50.000 EURO 5,8% fi x` 1 an, 8,0% fi x` 5 ani, 7,5% fi x` 1 an, via]` - gratuit`
  (echivalent \n  apoi este EURIBOR  apoi este BUBOR apoi este LIBOR locuin]` -
  USD, LEI) 6M+5,3% 6M 6M + 3%   6M 6M + 5%  obligatorie
Credite ipotecare pentru achizi]ie imobil pe o perioad` de 30 de ani Surs`: www.finzoom.ro

TOP 3 CREDITE IPOTECARE ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Ce tip de dob#nd` s` aleg 
pentru creditul meu?

ANALIZ~ - B`ncile \ncearc` 
s` ofere solicitan]ilor dob#nzi 
c#t mai atractive. Unele b`nci 
percep o dob#nd` variabil` 
pe toat` perioada de credita-
re, altele o dob#nd` fi x`, iar, 
\n ultimul timp, tot mai multe 
institu]ii de credit apeleaz` la 
dob#nda mixt`. Astfel c` este 
imposibil s` nu ajungem s` ne 
\ntreb`m: „Ce tip de dob#nd` 
este mai avantajoas` pentru 

mine?” Anali[tii portalului fi -
nanciar www.FinZoom.ro au 
\ntors dob#nzile pe toate p`r]ile, 
pentru a v` u[ura decizia.

Dob#nda fix`, recomandat` 
pe termen scurt

|n cazul dob#nzilor fi xe pe 
toat` perioada de creditare, 
rata lunar` nu se va schimba, 
chiar dac` dob#nzile de pe 
pia]a bancar` se modifi c` \n 

mod constant. Aceasta poate fi
avantajoas` pentru creditele pe 
termen scurt. C#t despre cele 
pe termen lung, sunt [anse mari 
ca \mprumutul s` fi e mai scump 
dec#t majoritatea creditelor de 
pe pia]` la acea perioad`, deoa-
rece rata dob#nzii nu are voie 
s` fi e adaptat` valorilor practi-
cate pe pia]`.

Dob#nda variabil`, 
sensibil` la fl uctua]iile 
pie]ei

Dezavantajul dob#nzii fi xe 
este, de fapt, punctul forte al 
dob#nzii variabile. Acest tip de 
dob#nd` se modifi c` periodic, 

\n func]ie de politica b`ncii. 
Dob#nda variabil` este foarte 
sensibil` la trendurile pie]ei fi -
nanciare [i, astfel, denot` insta-
bilitate pentru persoanele care 
ur`sc surprizele, oric#t ar fi  ele 
de ne\nsemnate. 

Dob#nda mixt`, 
cea mai r`sp#ndit`

Tot mai multe b`nci propun 
clien]ilor o dob#nd` mixt`, 
adic` fi x` \n primul an de credi-
tare, merg#nd p#n` la 5 ani, de 
obicei mult mai mic`, iar apoi 
o dob#nd` variabil`. Dat` fi ind 
dob#nda foarte sc`zut`, clien]ii 
pot ob]ine credite mai u[or [i cu 
o valoare mai mare, deoarece 
calculul eligibilit`]ii [i al puterii 
de rambursare se face pe rata 
lunar`, calculat` cu aceast` 
dob#nd` sc`zut`. 

Dup` expirarea perioa-
dei cu dob#nd` fi x` atractiv`, 
\ns`, clien]ii se trezesc cu rata 
dob#nzii considerabil majo-
rat`, ca urmare a transform`rii 
dob#nzii fi xe \n variabil`, cu 2-
3%. Aici apare riscul ca benefi ci-
arii creditelor s` nu-[i mai poat` 
pl`ti integral sau la timp rata 
lunar`, deoarece, \n calculul 
puterii de rambursare, nu a fost 
luat` \n considerare [i aceast` 
majorare a ratei dob#nzii. De 
aceea, b`ncile ar trebui s`-[i 
informeze foarte bine clien]ii 
cu privire la acest risc, mai pre-
cis la posibilitatea de majorare 
substan]ial` a ratei dob#nzii [i, 
implicit, a ratei lunare.
 Raluca Dobre ||||

Semnal Cosmote 
\n subteran
GSM Operatorul de telefonie mo-
bil` Cosmote Rom#nia a anun]at 
fi nalizarea proiectului de extin-
dere a acoperirii re elei GSM în 
toate cele 42 de sta ii de metrou. 
Metroul bucure tean este tran-
zitat în fi ecare zi de aproximativ 
600.000 de oameni, estim rile
indicând o cre tere cu 10% a 
num rului de c l tori, în fi ecare 
an. „Pân  la sfâr itul anului, 
re eaua Cosmote va acoperi 97%
din popula ie i 87% din terito-
riu, fi ind astfel cea mai modern` 
i extins  din Rom#nia”, declar

Lampros Iskos, Director Executiv 
Dezvoltare Re ea i Opera iuni,
Cosmote. ||||

CRE{TERE Clasamentul mondial al produc`torilor de automobile s-a 
schimbat. Statele Unite [i Japonia, cele dou` puteri mondiale, care 
de]in primele dou` locuri \n clasament, trebuie s` ]in` cont, acum, 
de un nou competitor, China, care vine puternic din urm`. Chinezii au 
reu[it s` detroneze Germania de pe locul al treilea \n ierarhia mondial` 
a produc`torilor de autovehicule, cu peste 5,8 milioane de automobi-
le asamblate, conform unui studiu al publica]iei „The Independent”. 
China a înregistrat, anul trecut, un avans de 30% al produc iei locale de 
autovehicule, la peste [apte milioane de unit i. Pe plan mondial, în 
anul 2006, produc ia s-a plasat la 67 milioane de unit i, conform unui 
studiu realizat de organiza ia american  Worldwatch Institute. ||||

China, locul trei \n lume 
la produc]ia de automobile

Concuren]a str#ns` \ntre b`nci [i jocul BNR de a renun]a 
treptat la limit`ri impuse institu]iilor financiare duc 
la apari]ia unor oferte de creditare \mbun`t`]ite [i 
diversificate. Astfel, clien]ii pot opta pentru o dob#nd` 
fi x`, variabil` sau mixt`.

Modelul Zhonghua 
Sedan este produs de 
Brilliance Auto, China
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Koeman, cel mai 
ofensiv funda[

TOP Olandezul Ronald Koeman 
(foto) este cel mai ofensiv 
funda[ din toate timpurile. |n 
clasamentul dat publicit`]ii 
de Federa]ia Interna]ional` de 
Statistic` [i Istorie a Fotbalului, 
olandezul conduce cu 193 de 
goluri, marcate \n 533 de me-
ciuri, \n perioada 1980-1997. Pe 
locul secund se afl ` argentini-
anul Daniele Passarella, cu 134
de reu[ite, \n 451 de meciuri. 
Rom#nia are doi fotbali[ti 
\n acest clasament, pe 34 se 
afl ` Gheorghe Popescu, cu 64
de goluri, [i Dan Petrescu, pe 
pozi]ia a 55-a, cu 57 de reu[ite. 

Rapid, victorie 
\mpotriva echipei 
secunde 
AMICAL Forma]ia Rapid a 
c#[tigat, ieri diminea]`, cu 
scorul de 5-2, meciul-[coal` 
sus inut în compania echipei 
Rapid II, la baza Pro Rapid. 
Golurile primei echipe au fost 
marcate de Maftei, Laz r, R. 
Stancu, R du i Cesinha, în 
timp ce pentru Rapid II au mar-
cat Herea i Pivniceru. În prima 
repriz , Andrade i Herea au 
jucat pentru forma ia antrenat
de Florin Motroc, mijloca ul 
fi ind folosit apoi de Cristiano 
Bergodi, în prima garnitur ,
spre fi nalul jocului.

Wiltord p`r`se[te 
pe Lyon
MERCATO Grup`rile franceze 
Olympique Lyon [i Rennes s-au 
\n]eles asupra transferului 
atancantului Silvian Wiltord. 
Francezul, \n v#rst` de 32 de 
ani, p`r`se[te echipa Lyon dup` 
trei ani, timp \n care a c#[tigat 
tot at#tea titluri de campion. 
Wiltord a mai jucat la Girondins 
Bordeaux i la Arsenal.

CFR Cluj, egala 
Benfic`i Lisabona
CENTENAR Forma ia CFR Cluj 
a încheiat la egalitate, scor 
2-2, meciul amical sus inut, 
sâmb t , pe stadionul “Dr. 
Constantin R dulescu”, în 
compania forma iei Benfi ca 
Lisabona, organizat cu ocazia 
împlinirii a o sut  de ani de la 
înfi in area clubului ardelean. 
Cu aceast` ocazie, gruparea 
din „Gruia” a cheltuit peste un 
milion de euro, dup` spusele 
pre[edintelui Iuliu Mure[an. 

Nadal, triumf 
la Stuttgart

TENIS Spaniolul Rafael Nadal 
(foto) a câ tigat, ieri, turneul 
ATP pe zgur  de la Stuttgart, 
dotat cu premii în valoare 
de 642.750 de euro, dup` ce 
l-a \nvins \n fi nal` pe elve i-
anul Stanislas Wawrinka, cu 
scorul de 6-4, 7-5. |nving tor 
la Stuttgart [i în 2005, Nadal 
a câ tigat al aselea turneu 
în acest sezon, dup  Indian 
Wells, Monte-Carlo, Barcelona, 
Roma i Roland Garros. Nadal a 
triumfat la al 23-lea turneu din 
carier .

Contador a triumfat \n etapa a XIV-a
TURUL FRAN}EI Rutierul spaniol Alberto Contador (Discovery 
Channel) a câ tigat, ieri, etapa a XIV-a a Turului Fran ei, dispu-
tat  pe o distan  de 197 kilometri, între Mazamet i Plateau de 
Beille. Contador a fost urmat de danezul Michael Rasmussen (Ra-
bobank), care i-a p strat tricoul galben, cel al liderului Turului 
Fran ei. Locul trei a revenit columbianului Mauricio Soler.

www.compact.info.ro

POLO - Echipa na ional  de polo a României a reu[it s` se 
califi ce, \n premier`, la turneul fi nal al Ligii Mondiale, ocu-
pând locul al doilea la turneul semifi nal de la Portugalete, 
la care a ob inut trei victorii i o înfrângere. 

Rom#nia a a[teptat rezultatul partidei dintre Spania [i 
Croa]ia, califi carea fi indu-ne asigurat` numai \n cazul \n 
care ibericii ar fi  c#[tigat. Lucru ce avea s` se [i \nt#mple, 
Spania reu[ind s` se impun` cu scorul de 12-10, l`s#nd 
Croa]ia pe locul 3. „Sunt fericit. Ne-am califi cat în premie-
r i, chiar dac  nu ne a teptam, ne bucur m mult. Tot pro-
gramul ne este dat peste cap acum, pentru c  ne gândeam 
c  urmeaz  s  preg tim doar participarea la urm torul 
turneu, cel preolimpic, de la Bratislava. Nu mai vorbim de 
lucruri mari acum, pentru c i înainte de Mondiale am zis 
de medalii i am terminat pe locul 11”, a declarat antreno-
rul Vlad Hagiu.  ||||

INTERTOTO - At#t Gloria Bistri]a, 
c#t [i O]elul Gala]i au reu[it, 
s#mb`t`, dou` victorii cu scorul 
de 2-1, \n turul fi nalelor Inter-
toto, \n fa]a forma]iilor Atletico 
Madrid, respectiv  Trabzonspor.

Bistri]enii au reu[it s` ofere 
surpriza zilei, elevii lui Ioan Ovi-
diu Sab`u c#[tig#nd \n fa]a unui 
Atletico ce a trimis pe teren o 
echip` plin` de vedete. 

Bistri]a a avut 2-0 la pauz`, 
prin golurile lui Zaharia (‘6) [i 
Tilinc` (‘38), dar golul lui Seita-
ridis din minutul 54 las` deschis` 
califi carea pentru returul de la 
Madrid.

Nici g`l`]enii nu s-au speri-
at de numele adversarei [i s-au 
impus cu acela[i scor, 2-1, \n 

fa]a turcilor de la Trabzonspor. 
Putea fi  chiar mai bine pentru 
o]elari, dac` [tiau s` gestioneze 
situa]ia cu omul \n plus pe care 
l-au avut, dup` eliminarea lui 
Yattara, din prima repriz` (‘28). 

Daniel Stan a deschis scorul \n 
minutul 26, iar turcii au egalat 
\n minutul 83, prin Ersen. Golul 
victoriei g`l`]ene l-a reu[it Paras-
chiv, cu capul dintr-un plonjon 
senza]ional (‘87). C.M. ||||

Speran]e pentru Cupa UEFA

Vine Fabien Camus?

STEAUA - Plecarea lui Paraschiv 
la Rimini a l`sat un mare gol \n 
centrul liniei de mijloc a Stelei. 
Gheorghe Hagi \[i dore[te cu 
ardoare aducerea unui \nlocui-
tor cu experien]` pentru „Para”, 
variantele Bo[tin` [i Bicfalvi fi -
ind considerate de „Rege” \nc` 
neconcludente. 

Dup` ratarea trensferului 
lui Armenteros, Steaua a por-
nit pe pista „Fabien Camus”. 
Mijloca[ul lui Charleroi a fost 

dorit de steli[ti [i \n sezonul 
trecut, dar ace[tia s-au lovit de 
refuzul juc`torului. Acum, Ca-
mus ia \n calcul varianta venirii 
\n Ghencea, mai ales c` ar avea 
posibilitatea s` joace \n Liga 
Campionilor, ceea ce ar \nsem-
na pentru el un pas \nainte. 

Managerul Stelei, Adrian 
Ilie, a f`cut deja o ofert` pen-
tru francez, a[tept#nd acum 
r`spunsul clubului [i pe cel al 
juc`torului. Cristian Marcu ||||

Zaglebie a luat 
Supercupa
SUCCES Viitoarea adversar` a 
Stelei din turul doi preliminar 
al Ligii Campionilor, Zagle-
bie Lubin, a c#[tigat, asear`, 
Supercupa Poloniei dup` ce a 
\nvins-o pe KS Blechatow cu 
scorul de 1-0. Unicul gol al 
partidei a fost marcat de Go-
linski, \n minutul 25, \n urma 
unui faze de contraatac.

Au identificat 
agresorul
AMENDAT Fanul care, vineri, 
a vrut s`-l loveasc` pe por-
tarul forma]iei Charleroi, \n 
amicalul de prezentare al 
lotului Stelei, a fost identi-
fi cat de poli]ie. Se nume[te 
Alex {tef`nescu (foto 
galben) [i pe numele s`u a 
fost \ntocmit dosar penal. 
{tef`nescu a primit [i o 
amend` contraven]ional` 
de 1.700 de lei. Pe l#ng` 
agresorul lui Laquait, al]i 
patru suporteri ro[-alba[tri 
au fost re]inu]i de poli]ie, 
ei urm#nd a fi  amprenta]i 
[i fotografia]i pentru \nce-
perea urm`ririi penale. 

Rom#nia, \n premier` la Liga Mondial`

Mijloca[ul forma]iei belgiene Charleroi, Fabien Camus, 
este  foarte aproape de a se transfera la Steaua. Cele 
dou` cluburi au ajuns deja la un acord, mai urmeaz` doar 
semn`tura fotbalistului.

Camus a reu[it [ase 
goluri \n sezonul 

trecut pentru Charleroi

Tilinc` (\n alb) marcheaz` al doilea gol al Bistri]ei
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Marica, la Stuttgart? 
O chestiune de zile

DISPUTAT Atacantul rom#n al echipei {ahtior Done]k este foarte aproape 
de a se transfera la campioana Germaniei, VfB Stuttgart. Antrenorul 
nem]ilor, Armin Veh, a declarat pentru Sky Sports c` finalizarea nego-
cierilor privind transferul atacantului rom#n este doar o chestiune de 
zile. „Nu este un secret faptul c` negociem cu Marica. Sunt \ncrez`tor 
[i pot spune c`, \n c#teva zile, totul se va rezolva”, a declarat Veh. 
Marica mai este disputat de forma]ia englez` Manchester City, care este 
dispus` s` ofere pentru serviciile rom#nului 12 milioane de euro. ||||

Radu {tefan, 
acontat de Genoa?

INTERES - Potrivit site-ului „goal.
com”, funda[ul lui Dinamo, 
Radu {tefan, este deja acontat 
de forma]ia italian` de prim` 
lig` Genoa. {tefan ar urma s` 
ajung` \n Italia \n iarn`, deoare-
ce ac]ionarii clubului „alb-ro[u” 
nu sunt de acord cu cedarea fot-
balistului de 21 de ani \n aceast` 
var`, considerat indispensabil 
echipei \n lupta pentru califi ca-

rea \n grupele Ligii Campionilor. 
„Pista interna ionalului român 
Under 21, tefan Radu, r m#ne
deschis . Exist  informa ii con-
form c rora Genoa ar fi  pl tit un 
avans de un milion de euro lui 
Dinamo, pentru a-l bloca pe fot-
balist, care e dorit de mai multe 
cluburi europene. Radu ar urma 
s  vin  la Genoa în mercato-ul 
din iarn ”, scrie sursa citat . ||||

Beckham a debutat la LA Galaxy
|NCEPUT - Mijloca[ul englez Da-
vid Beckham a debutat, s#mb`t`, 
la forma]ia Los Angeles Galaxy, 
\ntr-un meci amical disputat \m -
potriva echipei Chelsea Londra. 
Partida disputat` la Home Deport 
Center a fost c#[tigat` de echipa 
londonez` cu scorul de 1-0, uni-
cul gol al partidei fi ind marcat de 
John Terry, \n minutul 49.

Prezen]a lui Beckham pe te-
ren (intrat \n minutul 72) a cre-
at senza]ie printre spectatorii 
prezen]i \n tribune, cei 27.000 
de suporteri aclam#ndu-l minute 
\n [ir. „Sunt foarte fericit c  am 
putut intra. M-am preg tit de la 
venirea mea aici, la 13 iulie, i
este bine c  am putut juca m car
15 minute. Publicul a fost incre-
dibil. |mi doresc s  umplem sta-
dioanele i s  vedem o atmosfer
precum cea de azi”, a spus Beck-
ham, la fi nalul meciului, la care 
au fost prezente [i vedete din lu-
mea fi lmului - Eva Longoria, Ka-
tie Holmes, Tom Cruise -, dar [i 
guvernatorul Californiei Arnold 
Schwarzenegger. C.M. ||||

INSULTAT - Fotbalistul rom#n 
Cristian Chivu (foto) are zile 
grele la AS Roma. Telenovela 
transferului s`u i-a \nfuriat r`u 
pe suporterii romani, ace[tia 
cer#ndu-i s` plece din capitala 
Italiei. La primul antrenament al 
echipei romane, funda[ul rom#n 
a fost huiduit [i insultat de cei 
10.000 de fani prezen]i la baza 
de la „Flaminio”. 

„}iganul Chivu” - a fost ape-
lativul cu care rom#nul a fost 
\nt#mpinat. Degeaba a \ncercat 
antrenorul Luciano Spalletti s`-i 
ia ap`rarea lui Chivu, tifosii Ro-
mei i-au cerut insistent „s` se 
care” la Milano. 

Viitorul lui Chivu se va decide 
p#n` pe 26 iulie. La aceast` dat`, 

AS Roma \[i va prezenta lotul, iar 
funda[ul rom#n vrea s`-[i clari-
fi ce situa]ia. „Dac , pân  atunci, 
Roma i Inter nu vor ajunge la un 
acord, Cristian, care nu vrea s  ri -
te s  repete experien a lui Cassa-
no, care, în 2005, în ziua prezen-
t rii, a fost fl uierat de supor teri, 
ar putea decide s  r mân . Poate 
va semna prelungirea contractu-
lui cu o clauz` de reziliere fi xat` 
pentru anul viitor”, scrie publica-
ia italian  „Il Romanista”. 

Chivu a refuzat în aceast  var
s - i prelungeasc  acordul cu AS 
Roma, scadent la sf#r[itul sezonu-
lui 2007/2008, i a fost, pe rând, 
foarte aproape de a se transfera 
la Inter Milano, Barcelona i Real 
Madrid. ||||

Chivu, huiduit la primul antrenament

Alonso se apropie

FORMULA 1 - Curs` nebun`, 
ieri, la Nurburgring. Ploaie 
abundent`, abandonuri multe, 

dep`[iri spectaculoase [i un 
fi nal de curs` palpitant. Noro-
cosul zilei s-a numit Fernando 

Alonso. Spaniolul a profi tat de 
abandonul lui Raikkonen (ple-
cat din pole-position) [i de ziua 
nefast` a coechipierului s`u, 
Lewis Hamilton, reu[ind s` 
c#[tige a treia sa curs` din acest 
sezon, dup` un duel cu Felipe 
Massa. Practic, \nving`torul 
s-a decis cu [ase tururi \nainte 
de fi nal, c#nd Alonso a reu[it 
s`-l dep`[easc` spectaculos 
pe Massa, dup` mai multe \n -
cerc`ri e[uate. Podiumul l-a 
completat Mark Webber (Red-
Bull), iar pe patru a sosit Ale-
xander Wurz (Williams). 

Liderul la zi, Lewis Hamil-
ton, a sosit abia pe locul al 9-
lea, fi ind prima sa curs` \n care 
nu urc` pe podium.

Cristian Marcu ||||

CLASAMENT PILO}I
1. L. HAMILTON (McLaren) 70p.
2. F. Alonso (McLaren) 68p.
3. F. Massa (Ferrari) 59p.
4. K. Raikkonen (Ferrari) 52p.

CLASAMENT CONSTRUCTORI
1. McLaren 138p.
2. Ferrari 111p.
3.  BMW 61p.
4. Renault 32p.

Campionul mondial en-titre, spaniolul Fernando Alonso, 
a c#[tigat, ieri, Marele Premiu al Europei, disputat pe 
circuitul de la Nurburgring, apropiindu-se la dou` puncte 
de Hamilton, care a sosit pe 9. Hamilton a terminat 
pentru prima oar`, \n acest sezon, \n afara podiumului.

Ploaia l-a ajutat pe Alonso 
s` triumfe \n a zecea etap` 

a sezonului

Beckham (nr. 23) va c#[tiga \n SUA 250 de milioane de dolari \n cinci ani

Marica nu vrea s` mai 
\mbrace tricoul portocaliu al 
lui {ahtior, prefer#ndu-l pe 

cel alb-ro[u al nem]ilor

Radu {tefan \[i dore[te s` se califi ce cu Dinamo \n Liga Campionilor
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Înc 3.000 de bilete pentru Julio 
Pentru concertul pe care JULIO IGLESIAS îl va 
sus ine, miercuri, pe stadionul Cotroceni din 
Bucure ti, sunt disponibile \nc 3.000 de bilete. 
Pre ul biletelor variaz  între 120 i 50 de lei. 
Tichetele sunt la vânzare, începând de dup -
amiaz , la Sala Palatului, Magazinul Muzica, Tea-
trul Na ional Bucure ti, Teatrul Nottara, Teatrul 
de Comedie, Carrefour Orhideea i Feeria, precum 
i în punctele de vânzare ale re elei Bilet.ro. 

„Simpsonii", premiera mondial
în ora[ul american Springfield
Lungmetrajul animat „SIMPSONII" a avut premiera mondial  sâm-
b t , în or elul american Springfi eld, locul unde se desf oar
ac iunea fi lmului. În ziua premierei, str zile ora ului din Vermont 
au fost închise circula iei i au fost acoperite cu un covor galben, 
pentru a g zdui ceremonia special , înainte de proiec ie. Filmul va 
rula, din 27 iulie, pe marile ecrane din România.

Maria Olaru, prezentatoare de tiri 
Gimnasta MARIA OLARU va prezenta, de ast zi, 
tirile sportive de la Pro TV Timi oara. Luat

prin surprindere de propunerea celor de la Pro 
TV, fosta glorie a gimnasticii a crezut, in ial, c
este o glum , îns  a acceptat provocarea. „Am 
început preg tirile, iar în momentul acesta nu 
tiu dac  sunt foarte bun , dar tiu c  a  putea 

fi ", a declarat Maria.

50.000 de spectatori, la concertul Rolling 
Stones din Budapesta
ROLLING STONES au cântat, vineri sear , la Budapesta, în fa a a 
50.000 de persoane, informeaz  MTI. Dup  ce au cucerit publicul 
de la Bucure ti, legendara trup  britanic  a f cut un show memo-
rabil în capitala Ungariei, în ciuda temperaturilor caniculare: 40 de 
grade Celsius. 

Marian R#lea, într-o comedie romantic
pe Acas  TV 

MARIAN RÂLEA, interpretul îndr gitului per-
sonaj „Magicianul”, va juca, al turi de actori 
ca Stela Popescu i Alexandru Ar inel, într-o 
comedie romantic  ce va fi  difuzat  de Acas
TV din aceast  toamn . „Dup apte ani în care 
am bântuit prin teatrele din ar , am ansa 
s  creez un personaj care a  vrea s  nu moar
odat  cu l sarea cortinei", a declarat actorul. 

www.compact.info.ro
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17-23 IULIE
 Enrique Iglesias – Do You Know (The Ping Pong Song)

Un comeback de succes: Enrique a fi lmat deja clipul pentru al doilea single de pe „Insomniac”!

 ATB feat. Heather Nova – Renegade
Heather Nova este mai pu in cunoscut  publicului român, dar a lansat pân  acum 9 albume!

 Rihanna feat. Jay-Z – Umbrella
Tat l Rihannei a fost dependent de droguri! Afl  întreaga poveste numai din noul Bravo...

 Akon - Don't Matter
Recent, Akon a realizat un remix al piesei „Mama Africa” împreun  cu 50 Cent...

 Mandinga feat. Alex – Când sunt cu tine
La câteva concerte, locul ei a fost luat de o tân r  pe nume Laura...

Activ – Without U
Oana a povestit cum se distreaz  în turneu: jucând c r i!

 DJ Project – Dou  anotimpuri
DJ Project au cântat la Eforie Sud pentru un sobor de preo i!

 Andreea B. – Prinde-m , aprinde-m
Andreea B. ar vrea s  cânte din nou împreun  cu Andreea Antonescu!

 Andreea B nic  – Rendez-vous
Solista s-a întors cu for e proaspete din vacan]a în Grecia!

 Gwen Stefani – 4 In The Morning
Gwen a dat în judecat fi rma „Forever 21”.

TOP 10 MUZICAL ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Harry Potter, 24 de milioane 
de lire sterline în 24 de ore 
„Harry Potter and the 
Deathly Hallows", ultimul 
roman din seria Harry 
Potter, i-a adus scriitoarei 
britanice J.K. Rowling 24
de milioane de lire sterline, 
în primele 24 de ore de la 
lansarea la nivel mondial, 
informeaz  People.co.uk.

RECORD - Cel de al aptelea 
volum din seria Harry Potter, 
„Harry Potter and the Deathly 
Hallows”, care a avut  lansarea 
mondial  în noaptea de vineri 
spre sâmb t , a întrecut a tep-
t rile în materie de vânz ri. 
Lan ul de libr rii Waterstone, 
din Marea Britanie, a înre-
gistrat vân z ri de trei ori mai 
mari, com parativ cu num rul 
de exem plare vândute acum doi 
ani, când s-a lansat precedentul 
volum, „Harry Potter i Prin ul 
Semipur”. „Am vândut 100.000 
de exemplare în primele dou
ore”, a declarat un purt tor de 
cuvânt al lan ului de libr rii.  

Întrucât secretul acestui vo-
lum a fost p strat pân  în ulti-
mul moment, criticii literari au 
fost nevoi i s  citeasc  în mare 
grab  cartea, pentru a scrie pri-
mele cronici. „Intriga c r ii pare 
a fi  pu in cam com plicat , dar 
nu a  schimba nici un cuvânt”, 
a declarat Anne Jones, criticul 
angajat de „The Sun”.  

1.700 de exemplare 
cump`rate în România 

Lansarea mult a teptatului 
volum „Harry Potter and the 
Deathly Hallows” s-a desf urat 
simultan, în noaptea de vineri 
spre sâmb t , în câteva libr rii 
i cinematografe din Bucure ti i

din ar . Desfacerea cutiilor cu 
c r i sigilate, care s-a petrecut 
în jurul orei 2.00 noaptea, a fost 
a teptat  cu sufl etul la gur  de 
cei mici, dar i de adolescen i. 

Dup  ce cartea a fost a ezat
pe rafturi, 1.700 de exemplare 
din volumul în limba englez  au 
fost rapid epuizate, informeaz
realitatea.net.    Iulia Roman ||||

Premia i cu „Harry Potter”
CONCURS Pe site-ul www.compact.info.ro am primit multe 
r spunsuri legate de motivele pasiunii pentru c r ile cu „Harry 
Potter”. Cele mai bune au fost premiate. Câ tig torii volumelor 
„Harry Potter and the Deathly Hallows” sunt: Catrinel Stancu,
Adriana St nescu, Adelin Dumitru, Ana-Maria Chituc, C t lin
Christea. Câ tig torii pachetelor speciale „Harry Potter” sunt: 
Iuliana Marinela Trasca, Mara T lmaciu, Ioana Gabriela Antohi,
Drago  Neagu, Ana-Maria Tomescu, Mario Roberto Cristea,
George-Bogdan tefan, Vlad Cristescu, Mirela Cristina Urse,
Ioana B descu. Felicit`ri, tuturor!

La Bucure[ti, noul volum „Harry Potter“ a fost s`rb`torit 
cu spectacole de magie

Sandra Bullock, printre cele mai bogate 
femei din lume 
SANDRA BULLOCK, Madonna, Julia Roberts i Nicole Kidman fi gu-
reaz   în topul celor mai bogate vedete feminine din lume, potrivit 
clasamentului realizat de revista „OK!”, informeaz  hollywood.
com. Singura celebritate care a reu it s  le devanseze pe cele patru 
a fost realizatoarea TV Oprah Winfrey, care de ine o avere net  de 
1,5 miliarde de dolari. 
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„Pira ii din Caraibe”, serial TV 

CONTINUARE - Trilogia de succes „Pira ii
din Caraibe” urmeaz  s fi e transformat
în serial TV, informeaz  femalefi rst.co.uk. 
Scenariul  se va axa pe tinere ea celebrului 
c pitan Jack Sparrow. Astfel, fanii popula-
rului personaj vor descoperi, prin interme-
diul serialului TV,  cum a ajuns acesta un 
pirat celebru. 

Se a teapt  ca produc ia pentru tele-
viziune s  atrag  nume sonore în distri-
bu ie. „Din moment ce în fi lm au ap rut 
guest stars precum Keith Richards, v  pu-
te i închipui ce vedete vor dori s  apar  în 

serial”, a declarat o surs  a ziarului „The 
Daily Star”.

„Pira ii din Caraibe” a devenit una din-
tre cele mai profi tabile francize cinemato-
grafi ce din ultimii ani. Primul fi lm al seriei, 
„Blestemul perlei negre”, a adus, la nivel 
mondial, încas ri de 654 milioane de do-
lari.  A urmat „Cuf rul omului mort”, fi lm 
ce a avut, rapid, încas ri de un miliard de 
dolari. Ultima parte a trilogiei, „Pira ii din 
Caraibe - La cap tul lumii”, a atras, pân
în prezent, încas ri de 939 milioane de do-
lari, în întreaga lume. ||||

DECIZIE Actri a Jennifer Aniston a refuzat oferta de a 
juca într-o variant  pentru marele ecran a celebrului 
serial de televiziune „Prietenii t`i", informeaz  presa 
britanic . Actri a nu mai este interesat  s  interpreteze 
personajul Rachel Green, pe care l-a jucat, timp de zece 
ani, în faimosul sitcom, pe motiv c  „Prietenii t`i" este 
un subiect deja epuizat. Aniston a renun at la rolul care 
a consacrat-o deoarece dore te s - i construiasc  o 
carier  ca actri  de cinema i s  ob in , spune ea, roluri 
mai serioase, care s -i pun  în valoare talentul. ||||

Jennifer Aniston nu mai vrea în „Prietenii t`i“

Concert [i party \n piscine

SHOW - Mai mul]i c#nt`re]i 
rom#ni au sus]inut s#mb`t` 
un concert la piscinele din 
Water Park, pentru lansarea 
noii compila]ii Roton, „Su-
pervara”. Aceasta a adunat 
\ntr-un singur album nume 
ca Ak cent, Anda Adam (foto 
st#nga), Crush [i Alexandra 
Ungureanu, Fly Project [i 
Connect-R. Al`turi de ei, au 
c#ntat \n Water Park Anka, 
Anca Florescu [i Moni-k. 

|mbr`cat` \ntr-o ]inut` 
de var` casual, Jojo s-a fo-
tografi at cu fanii [i a c#ntat 
[i ea \n Water Park, chiar 
dac` nu a fost prezent` pe 
compila]ie. Printre invita]ii 
surpriz` s-a num`rat [i 
Nico. Cunoscut` dato-
rit` colabor`rii cu trupa 
B.U.G. Mafi a, artista a 

c#ntat, s#mb`t`, 
piese de pe noul 

ei album, „Cast away”.  Cu toate 
c` piscinele erau pline, publicul de 
la concert nu a fost prea numeros. 
|nso]it` de prietenul ei, Victor Slav 
(foto dreapta), Anda Adam a fost 
una dintre vedetele care a reu[it s` 
adune \n fa]a scenei improvizate un 
pic mai mul]i spectatori dintre cei 
r`t`ci]i prin piscine. 

Concertul a fost deschis, la ora 
14.00, de Fly Project [i s-a terminat, 
\n jurul orei 18.00, cu trupa Akcent. 
B`ie]ii au fost capul de afi [ al eve-
nimentului [i au reu[it s` adune \n 

fa]a scenei cel mai „numeros” pu-
blic, adic` \n jur de 20 de persoane. 
Pe timp de canicul`, vedetele pre-
zente au fost \nc#ntate de \nghe]ata 
gratuit`, oferit` de organizatori. 

Pe compila]ia „Supervara”, 
se reg`sesc [i alte nume ale mu-
zicii na  ]ionale [i interna]ionale: 
Bob Sin clar, Corina, Alex Gau-
dino feat. Crystal Waters, Activ, 
Cami lle Jones vs. Fedde Le Grand, 
Outwork, Dhany, Holograf, Tiesto, 
Alex feat. Connect-R [i September. 

Bianca St`nescu ||||

Pe o scen` mic` [i o c`ldur` 
de 38 de grade Celsius, mai 

mul]i arti[ti rom#ni au 
c#ntat s#mb`t`, \n Water 

Park, melodii care, dup` 
cum ne asigur` Roton, 
vor deveni hituri de 
var`. Cu aceast` ocazie, 

casa de discuri a lansat 
o compila]ie intitulat` 

„Supervara”. 

Trupa Akcent a fost capul de afi [ al spectacolului din Water Park
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Topul „relelor” colegilor de birou
tii c  are probleme cu 

stomacul, c  pisica ei 
urineaz  pe covoare, c
nepo elul are polipi i c
mama ei e în concediu 
la Techirghiol. Nu este 
vorba despre cea mai bun
prieten  a ta, ci despre 
colega de serviciu, care 
poart  conversa ii telefonice 
personale la birou, pe o voce 
mult prea ridicat  pentru 
ca tu s  nu fii la curent cu 
toate problemele ei.

PROBLEME - Revista „Forbes” a 
identifi cat cele mai enervante 
obiceiuri ale colegilor de serviciu, 
în urma unui studiu realizat de 
Harris Interactive and Randstad.

Printre cele mai mari proble-
me cu care se confrunt  cei care 
sunt nevoi i s  împart  spa iul 
de lucru cu mai mul i colegi sunt 
faptul c  ace tia vorbesc prea 
tare, au o sonerie de telefon mo-
bil extrem de agasant  sau poart
conversa ii telefonice pe speaker. 

Alte probleme legate de spa-
iul comun pe care cei intervie-

va i în cadrul studiului îl împart 
cu colegii in de buc t ria comu-
n  – mâncare l sat  cu lunile în 
frigider sau c ni nesp late. 

Telefoanele sunt principalul 
motiv de stres pentru angaja i; 
fi e ai un coleg care poart  con-

versa ii personale „în gura mare”, 
fi e colegul uit  întotdeauna s - i
seteze telefonul pe „silence”, iar 
acesta sun  în mod repetat, cu 
primele acorduri din „La Cucara-
cha”. 

Alte „plo ni e de birou” sunt 
cei care î i savureaz  prânzul pu-
ternic mirositor chiar la locul de 
munc  sau cei care se holbeaz  în 
monitorul t u când vin s - i co-
munice ceva. S  nu îi uit m nici 

pe cei care ascult  radioul sufi ci-
ent de tare încât s fi e auzit i de 
colegi sau folosesc calculatorul 
cu boxele pornite, astfel încât s
îi auzi fi ecare „buzz” de messen-
ger.

Pentru a stopa ac iunile no-
cive ale colegilor zgomoto i, ai 
o singur  solu ie: roag -i ferm, 
îns  politicos, s  înceteze, pentru 
c  nu te po i concentra asupra 
muncii. Laura Nica ||||

TOPUL CELOR MAI ENERVANTE OBICEIURI ALE COLEGILOR
1. Vorbesc cu voce prea tare;
2. Au sonerii de telefon agasante; 
3. Poart  convorbiri telefonice pe speaker; 
4. Nu cur  buc t ria de la birou; 
5. Ascult  radio f r  c ti; 
6. Joac  „Solitaire” în timpul edin elor;
7. Împrumut , f r  s  cear  voie, lucruri de la colegi;
8. Nu p streaz  ordinea pe birou;
9. Se uit  în monitorul lor când vorbesc cu ei;
10. M nânc  preparate puternic mirositoare.
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Bibliotec` 
european` virtual`
PROIECT Membrii Comisiei 
de cultur  din Parlamentul 
European au analizat ra-
portul „i2010: Easy access to 
European cultural heritage”, 
propus de deputatul Marie-
Helene Descamps, [i au decis 
s` \l aprobe. Acest raport 
propune înfi in area unei 
biblioteci on-line cu punct 
de acces multilingv i direct. 
Pentru \nceput, vor fi  accesi-
bile materialele de dinainte 
de anul 1920, iar pe termen 
lung se vrea acoperirea 
tuturor categoriilor culturale, 
inclusiv cu ajutorul materia-
lelor audiovizuale.

Profit record  
pentru Microsoft 
SUCCES Gigantul IT Microsoft 
a \nregistrat venituri de 51,12
miliarde de dolari, \n cre[tere 
cu 15% fa]` de anul anterior, 
conform raportului fi nanciar 
pentru anul fi scal \ncheiat 
la 30 iunie. Profi tul anual 
al companiei s-a ridicat la 
impresionanta cifr` de 14 mi-
liarde de dolari. Compania a 
anun]at un profi t pe ultimul 
trimestru fi scal (aprilie-iunie) 
de 3,04 miliarde de dolari, 
\n cre[tere cu 7% fa]` de re-
zultatul anun]at \n perioada 
similar` a lui 2006, de 2,83
miliarde de dolari.

Cel mai citit blog 
din lume

JURNAL Cel mai accesat 
blog din lume se g`se[te la 
adresa http://blog.sina.com.
cn/xujinglei. Blogul apar]ine 
lui Xu Jinglei (foto), o celebr` 
actri]`, scenarist` [i regizoare 
din China. Jurnalul on-line 
al chinezoaicei a avut nu mai 
pu]in de 100 de milioane de 
vizitatori, \n decurs de 600
de zile. Actri]a se folose[te 
de blogul s`u pentru a-[i 
promova ultimele crea]ii, una 
dintre acestea fi ind pelicula 
„Dreams May Come True”.

Google, 
c#[tiguri mici
CIFRE Compania Goo-
gle a ob]inut c#[tiguri 
dezam`gitoare \n ultimul 
an fi scal, \ncheiat \n luna 
iunie. Cauzele rezultatelor 
dezam`gitoare sunt costurile 
ridicate ale ultimei etape de 
angaj`ri [i cre[terea altor 
costuri de operare. Num`rul 
angaja]ilor Google a crescut 
cu aproape 13% din mar-
tie p#n` \n iunie, la 13.786
angaja]i cu norm` \ntreag`, 
de la 12.238 angaja]i existen]i 
la sf#r[itul lunii martie.

www.compact.info.ro

TOP - Compania Hewlett Packard 
(HP) este, \n continuare, cel mai 
mare produc`tor de calculatoa-
re din lume, m`rindu-[i avansul 
fa]` de principalul competitor, 
Dell. Conform unor rapoarte 
efectuate de companiile de 
cercetare a pie]ei Gartner [i 
International Data Corpo-
ration, americanii de la HP 
de]in o cot` de 19,3% din 
pia]a global` de PC-uri, la 
sf#r[itul celui de-al doilea 
trimestru fi scal. 

Volumul de v#nz`ri 
ob]inut de cona]ionalii 
de la Dell, \ns`, este \n 
continu` sc`dere, ace[tia 
de ]in#nd o cot` de 15%. 
Locul trei, \n clasamen-
tul realizat pe baza volu-
mului de v#nz`ri, este 
ocu pat de compania 
chinez` Le novo, care 
are \n al doilea  trimes-
tru o cot` de 8,3% din 
pia]`. Clasamentul 
este completat 
de cei de la 
Acer, cu 7,2%, 
[i de japonezii 
de la Toshiba, 
cu 4,1%.

„ S u c c e s u l 
HP [i Acer, pre-
cum [i schim-
b` rile ra pide 
care au avut 

loc la Dell \n ultimele tri mestre su-
bliniaz` exact c#t de dinamic` este 
pia]a PC-urilor ast`zi”, a declarat 
Loren Loverde, analist IDC.   ||||

RECORD - Num`rul internau]ilor 
chinezi cre[te de la zi la zi. Con-
form unui studiu realizat de Chi-
na Internet Network Information 
Center (CNNI), nu mai pu]in de 
162 de milioane de chinezi au 
accesat internetul \n luna iunie a 
acestui an. 

CNNI este organiza]ia care se 
ocup` de monitorizarea activit`]ii 
internetului \n China. Rata de 
cre[tere a utilizatorilor de net 
din China o va dep`[i, \n cur#nd, 
pe cea din SUA, \n c#]iva ani, 
conform speciali[tilor. Num`rul 
chinezilor care au accesat webul 
a crescut cu 34,5 procente, cifr` 

ce reprezint` aproximativ 79,5 
milioane de utilizatori, conform 
raportului. |n anul 2005, rata 
de cre[tere a fost de 18,2%, \n 
timp ce anul trecut aceasta nu a 
dep`[it 18,1%. 

Cei mai mul]i internau]i chi-
nezi, 122 de milioane de per-
soane, se conecteaz` la net prin 
intermediul unei conexiuni de 
band` larg`, iar 40 de milioa-
ne de persoane folosesc re]elele 
wireless (f`r` fi r). China este cu-
noscut` ca ]ara care are cele mai 
stricte legi \n privin]a internetu-
lui, multe dintre site-urile [i jocu-
rile on-line fi ind cenzurate.  ||||

HP, cel mai mare 
produc`tor de PC-uri

GRATUIT - Cei care iubesc limbile 
str`ine sau vor s` \nve]e o limb` 
de circula]ie interna]ional`, o 
pot face foarte u[or pe internet. 
Cunoa[terea c#t mai multor limbi 
str`ine constituie un avantaj \n 
carier` [i cre[te [ansele de a lucra 
\ntr-o companie multina]ional` 
sau chiar \n afara ]`rii. Dac`, 

p#n` la terminarea studiilor, nu 
ai reu[it s` st`p#ne[ti o limb` 
str`in` sau dac` vrei s` \nve]i 
una nou`, pe internet se g`sesc 
cursuri gratuite, de unde po]i 
\nv`]a u[or [i rapid. Site-ul Wor-
d2Word.com g`zduie[te o multi-
tudine de linkuri c`tre pagini de 
web care con]in aceste cursuri.  

Pute]i \nv`]a limbi exotice, 
precum hawaian` sau swahili, 
sau pute]i aprofunda cu no[ tin]ele 
de englez`, german` sau italian`. 
Fiind un site care doar g`zduie[te 
linkurile, se poate \nt#mpla ca 
acestea din urm` s` nu mai fi e 
valabile sau pentru o anumit` 
limb` s` existe mai multe cursuri, 
iar pentru altele, mai pu ]ine. 

De asemenea, la \nv`]area 
unor limbi care folosesc un alt fel 
de alfabet dec#t cel latin, va tre-

bui s` seta]i navigatorul dumnea-
voastr` de web, s` recunoasc` 
acele caractere. 

De[i, majoritatea lec]iilor sunt 
\n format text, anumite cursuri, 
precum cele de chinez` sau ja-
ponez`, sunt \nso]ite de sunete, 
pentru a \nv`]a pronun]ia co-
rect`.  Bogdan Biszok ||||

Pe web exist` lec]ii pentru \nv`]area majorit`]ii limbilor 
str`ine, astfel \nc#t nu trebuie s` mai cheltui]i o gr`mad` 
de bani pe c`r]i sau dic]ionare.

Mai multe informa]ii
www.word2word.com/
coursed.html

|nv`]a]i limbi 
str ìne pe net

Tot mai mul]i 
chinezi on-line



CONCERT & 
PARTY
DJ 

DJ Bogdan
Muzic  veche pentru 
urechi tinere
Club A
Intrarea liber
Str. Bl nari nr. 14
Telefon: 313.55.92

PARTY
BrainLick cu Yazee
Suburbia
Str. {elari nr. 19
Telefon: 0723.314.164

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

Don’t try this at home
Utopia
Calea Victoriei nr. 16-18
Telefon: 0744.323.712

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

Fanatik Night cu Tibi
Fire Club 
Str. Gabroveni nr. 12
Telefon: 312.70.19 

Happy Hours
Cesky Club
Str. Dianei nr. 11
Telefon: 314.14.79

Hit Party 
Dyangello Club  21.00
Str. Baba Novac nr. 9G
Telefon: 0726.638.234

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

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

Party pentru cei r ma i pe-acas
El Comandante  21.00
Str. Sfântul tefan nr. 13
Telefon: 0724.187.520

Private Party 
Spice Club  22.00
Calea Victoriei nr. 21-23
Telefon: 312.01.36

VooDoo People‘s Night 
Revenge  20.30
Str. elari nr. 9-11
Telefon: 0722.360.005

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 
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

CEI PATRU FANTASTICI:
ASCENSIUNEA LUI SILVER 
SURFER

SUA, S.F., 2007
Regia: Tim Story
Cu: Jessica Alba, Ioan Gru  udd, 
Chris Evans
Hollywood Multiplex  11.00, 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

DOCTORUL JEKYLL 
{I DOMNUL HYDE

SUA, horror, 1932
Regia: Rouben Mamoulian
Cu: Frederich March, 
Miriam Hopkins
Cinema Eforie  20.00

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  21.15

GREU DE UCIS 4
SUA, ac iune, 2007
Regia: Len Wiseman
Cu: Bruce Willis, Timothy Olyphant, 
Je  rey Wright
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  12.30, 15.30, 21.30
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  15.45, 18.00, 22.00
Cinema Union  19.30

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, 16.45, 
 19.30, 22.15

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  17.30

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  20.15

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

TRANSFORMERS
– R ZBOIUL LOR ÎN LUMEA 
NOASTR

SUA, S.F., 2007
Regia: Michael Bay
Cu: Michael Clarke Duncan, 
Jon Voight
Hollywood Multiplex 13.00, 16.00, 
 18.45, 21.45
Movieplex  10.45, 13.45, 
 16.30, 19.15, 22.00
Cityplex  14.15, 17.00, 
 19.45, 22.30

Z^MBETUL UNUI OM 
CHINUIT

China, dram`, 1979
Regia: Yimin Deng, 
Yanjin Yang
Cu: Mu Bai, Zhi Cheng, 
Zhiyu Li
Cinema Eforie  17.30

TEATRU
CRIZE

De: Mihai Ignat
Regia: Traian {oimu
Cu: Costina Ciuciulic`, 
Mihai Marinescu
Teatrul Luni de la Green Hours  20.00
Telefon: 0788.452.485

EVENIMENTE
APARI}II DE CARTE

„Bastarda Istanbulului”
De: Elif Shafak
Editura Polirom
Pre]: 28,95 lei

„Gambit turcesc”
De: Boris Akunin
Editura Humanitas
Pre]: 23,31 lei

„Secretul lui Darwin”
De: John Darnton
Editura Rao
Pre]: 52,99 lei

„Umbra uria[ului”
De: Orson Scott Card
Editura Nemira
Pre]: 22,41 lei

EXPOZI}II
Expozi ie de grafic i pictur
De: Ion Dr gan i
Petre Gheorghe
Galeria Orizont  
Bd. Nicolae B lcescu nr. 23A
Telefon: 315.89.22
Ultima zi – 25 iulie

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
(grafi c 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

Expozi]ie de pictur`
De: Alina B`ncil`
Galeria Orizont
Bd. Nicolae B`lcescu nr. 23A
Telefon: 312.67.23
Ultima zi – 1 august

Expozi]ie de pictur`
„Ex nihilo“
De: Dorin Baba 
Galeria Senso
Bd. Unirii nr. 15
Telefon: 201.09.00
Ultima zi - 10 august

Expozi]ie de pictur`
De: Norica Ve[c`-Popescu
Biblioteca Ion Creang`
Str. Christian Tell nr. 10
Telefon: 212.78.06
Ultima zi – 17 august

Expozi]ie de grafi c`
De: Pieter Paul Rubens
Muzeul Na]ional de Art`
Calea Victoriei nr. 49-53
Telefon: 314.81.19
P#n` \n octombrie 
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Ideal Spleen
Anaid Art Gallery g zduie te, pân  pe 28 iulie, expozi ia 
de pictur  a Anei Maria Micu, intitulat  „Ideal Sple-
en”. Tema acestui proiect este redat  prin convertirea 
vizual  a trei subiecte distincte i varia iuni ale acestora: 
autoportret, ideea de fragment i scenele de interior 
reinterpretate în cadrul unor imagini plastice hiper-
realiste. Maniera de redare a autoportretului este una 
simplifi cat  la nivelul imaginii vizuale, prin lipsa detali-
ilor de timp i spa iu. „Autoportretul este, pentru mine, 
o tem  obsesiv i, de la un moment dat, am început 
s  o consider drept o metod  haotic  de a înv a prin 
e uare”, precizeaz  artista. 
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Confl icte psihologice
|n romanul „Secretul lui 
Darwin”, John Darnton 
descrie intrigi amoroa-
se, confl icte psihologice, 
observa]ii de natur` 
[tiin]ifi c`, dar [i proble-
matici sociale. Toate se 
\ntrep`trund \n mrejele 
istorisirii cu talent [i cu 
imagina]ie, pentru a ne 
demonstra \n fi nal c`, 
\ntr-o lume marcat` 
de evolu]ie, nimic nu e 
stabilit pentru totdeau-
na [i c`, odat` pus sub 
o lumin` nou`, totul 
poate fi  reevaluat, chiar [i 
adev`rul.
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88 33 11 77 22 66 99 44 55
77 66 44 55 88 99 33 22 11
22 55 99 11 33 44 88 77 66
55 77 66 44 11 88 22 99 33
99 88 33 66 77 22 55 11 44
44 11 22 33 99 55 77 66 88
11 99 55 88 66 77 44 33 22
33 22 88 99 44 11 66 55 77
66 44 77 22 55 33 11 88 99

Dezleg`rile Sudoku din edi]ia de vineri

REGN-SFADA-BLUESURI-V-IMBIBA-FE-SCAUN-ZBIR-UE-NUMEROS-I-SECA-IL-
TAU-INEGAL-OBLIGATA-E-RU-CATEDRA-IRBIS-RAFT

Rezolvarea rebusului din num`rul trecut

P-C-O-C-T-LUMINISURI-RUPE-TREN-TU-ISCUSIT-RACORD-AU-TEL-MUIATI-
ABANDONAT

Rezolvarea integramei din num`rul trecut

Prieten 
i du man
Filmul prezint  poves-

tea a doi b rba i - Frankie 
(Brad Pitt, foto) i Tom 
O’Meara (Harrison Ford) 
- i modalit ile lor diferite 
de a îndeplini o misiune. 
Destinele lor se vor \nt#lni 
i metodele lor de a g si

pacea i dreptatea se vor 
ciocni violent, culminând 
cu o lupt  necru toare. 

SUA, 1997
Regia: Alan J. Pakula
Cu: Harrison Ford, Brad Pitt, 
Margaret Colin

ANTENA 1 20.30 THRILLERFILMUL SERII |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Leg mântul
Dup  uciderea trafi -

cantului de droguri Davey 
(Jonathan Rhys Meyers), 
fratele s u, Will Graham 
(Clive Owen, foto), i el 
un fost gangster, decide 
s  revin  în locurile na-
tale pentru a investiga 
aceast  crim . Dup  o 
via  tumultuoas , Will 
s-a retras undeva, la ar ,
îns  acest eveniment îi d
complet via a peste cap. 
Astfel, dup  ce afl  c
fratele s u a fost r pit în 
noaptea dinaintea crimei, 
el este for at de împreju-
r ri s  se întoarc  la ve-
chiul s u statut, pentru a 
r zbuna aceast  moarte.
Anglia/SUA, 2003
Regia: Mike Hodges
Cu: Clive Owen, Charlotte Ram-
pling, Jonathan Rhys-Meyers

PRO CINEMA 22.00 THRILLER

9.10 TeleMatinal
10.00 Ne vedem la... TVR! (r)
11.00 S n tate pentru to i!
11.30 Deliciile buc t riei
12.00 Teleenciclopedia (r)
13.00 Hannah Montana (s, SUA)
13.30 Bali
14.00 Jurnalul TVR
15.30 Krónika
17.00 Isabel, în c utarea iubirii (s, 
Venezuela)
17.50 Integrame dup  integrare (r)
18.00 Justi ie militar  (s, 
Germania/SUA)
19.00 Jurnalul TVR
20.20 Forsyte Saga (s, Anglia)
21.25 Faimo ii cu M ru i Moga
22.35 Agend  Sibiu 2007 (r)
22.45 Jurnalul TVR
23.20 Nocturne
0.15 C rarea împ r iei (r)
0.45 Pelerin (r)
1.20 Justi ie militar  (s)

20.20

TVR 2
10.15 Plaja lui M ru 12.05 Doctor 
Who (s, Anglia) 13.00 Spellbinder: 
t ramul dragonilor (s) 13.30 ABC... 
de ce? 14.30 Zestrea românilor (r) 
15.00 Împreun  în Europa! (r) 16.00
Jurnalul TVR (r) 16.20 Descoper
românii 16.30 Autostrada TVR 18.00
Jurnal Regional 18.30 Replay 19.00
EU-RO Case 19.30 Or elul nostru 
drag (s, SUA) 20.00 Celebrit ile 
timpului t u 20.10 Farmece (s, SUA) 
21.00 Ora de tiri 22.10 Plimbare 
printre nuferi (dram , Germania) 
23.50 American Gothic (s, SUA) (r) 

9.00 C p une cu zah r (s, 
Portugalia) 10.15 Gitanas (s, SUA/
Mexic) 12.30 Inocen  furat  (s, 
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 23.15
Clona (s, Brazilia) 0.15 Prizoniera (s, 
Columbia/SUA/Mexic) (r)

9.00 Elixirul tinere ii (comedie, 
SUA) 11.00 Fiicele lui McLeod 
(s, Australia) 12.00 Da, dar mai 
degrab  ba (comedie, Canada) 
14.00 Doc Martin II (comedie, 
Anglia) 15.00 Elixirul tinere ii 
(comedie, SUA) 17.00 Fiicele lui 
McLeod (s, Australia) 18.00 Doc 
Martin II (comedie, Anglia) 19.00
Fata din vecini (comedie, SUA) 21.00
Lege i ordine: Inten ii criminale (s, 
SUA) 22.00 Lege i ordine: Inten ii 
criminale (s, SUA) 23.00 3 A.M. 
(poli ist, SUA) 

7.00 tirile Sport.ro 9.00 tirile
Sport.ro 10.00 tirile Sport.ro 
10.05 Special: Adversara Stelei (r) 
11.00 tirile Sport.ro 11.05 Fotbal.
Super Cupa Poloniei: Zaglebie 
- Groclin (r) 13.00 tirile Sport.
ro 14.00 Fotbal Brazilia: Cruzeiro 
– Sao Paulo (r) 16.00 tirile Sport.
ro 16.05 Fotbal amical: Steaua – 
Charleroi (r) 18.30 tirile Sport.ro 
19.00 Români în Liga Campionilor 
21.30 tirile Sport.ro 22.00 Special
23.00 Wrestling Smack (r) 1.00
tirile Sport.ro 

13.15 C l toriile lui Sindbad (s, 
Canada) 13.45 Road Runner - cea 
mai rapid  pas re (s, SUA) 14.15
Entertainment News (r) 14.30 Ca-n 
familie (s, SUA) (r) 15.00 Rebel în 
California (s, SUA) (r) 16.00 Noi to i
(s, SUA) 17.00 Seinfeld (s, SUA) (r) 
18.00 Walker, poli ist texan (s, SUA) 
19.00 Ruleta destinului (s, SUA) 
20.00 Entertainment News 20.20
Ally McBeal (s, SUA) 21.30 N scut DJ 
(s, SUA) 22.00 Leg mântul (thriller, 
Anglia/SUA) 0.15 Point Pleasant (s, 
SUA) 

6.00 MTV Wake Up 9.00
Sunrise 11.00 Dance Life 11.30
Summer Hits 14.30 Next 15.00
Summer Hits 16.00 MTV News 
16.30 Summer Hits 18.00
MTV Popular Music 18.30
Pimp My Ride 19.00 Summer
Hits 19.30 Best Of... 20.30
TRL Top 10 21.30 MTV News (r) 
22.00 You wanna come in? 
22.30 Bam’s Unholy Union 
23.00 The Rock Chart 0.00
Rock Music @ MTV! 1.00 After
Hours

7.00 tirile PRO TV 
9.10 Omul care aduce cartea
9.15 Tân r i nelini tit (s, SUA) (r)
10.00 Mega Clever (r)
11.45 Meseria ii (r)
12.15 Emmerdale - Afaceri de 

familie (s, Anglia)
13.00 tirile PRO TV 
13.45 Crimele din Midsomer (s, 

Anglia) (r)
16.00 Tân r i nelini tit (s, SUA)
17.00 tirile PRO TV 
17.45 Om s rac, om bogat (s, 

România)
18.50 tirile sportive
19.00 tirile PRO TV
20.30 Str inul din patul meu 

(thriller, SUA)
22.30 tirile PRO TV 
23.15 CSI: New York - Criminali tii 

(s, SUA/Canada)
0.15 Str inul din patul meu 

(thriller, SUA) (r)

23.15
5.30 7 zile (r)
6.00 În gura presei
7.00 Diminea a devreme
9.00 În gura presei (r)
10.00 Concurs interactiv
11.00 V.I.P. (s, Germania/SUA)
13.00 Observator
13.45 Benny Hill (r)
14.15 Divertisment: Go! (r)
16.00 Observator
17.00 9595 - Te înva  ce s  faci!
19.00 Observator
20.30 Prieten i du man (thriller, 

SUA); Cu: Harrison Ford, Brad 
Pitt, Margaret Colin 

23.00 Observator (r)
0.00 Huff (s, SUA); Cu: Hank 

Azaria, Paget Brewster, 
Blythe Danner 

2.00 Concurs interactiv
3.00 9595 - Te înva  ce s  faci! (r)
6.30 Colierul de smaralde (s, 

Argentina) (r)

0.00
7.30 Familia Serrano (s) (r)
9.00 Cenu reasa (s, Argentina) (r)
10.15 Îndoiala (thriller, India); 

Cu: Divya Dutta, 
Sucheta Paushe

12.15 Stare de show (r)
13.30 Un nou început. Iubirea nu 

are vârst
15.45 Comando România
16.15 1 milion de ron pentru primul 

buton
17.00 Familia Serrano (s, Spania)
18.30 D- tiri
19.15 Un nou început. 

Iubirea nu are vârst
20.30 Cercul magic (dram , SUA); 

Cu: Cameron Diaz, 
Jordana Brewster

22.30 Vacan a Mare Reloaded (s)
23.30 Bulevard
0.15 Playboy (s)
1.00 Comedy Inc. (s, Canada)
1.30 Îndoiala (thriller, India) (r)

20.30
5.00 Tr sni i în NATO (s) (r)
7.30 Dragoste i putere (s, SUA) (r)
8.00 Sport cu Florentina
8.25 Levintza prezint  (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 Sentin e (dram , SUA)
16.25 Al aptelea cer (s, SUA)
17.25 Tr sni i în NATO (s) (r)
18.00 Focus
19.30 Ciao TV (r)
20.00 Documentar oc - Bebelu ul 

uria
21.00 Curat, Murdar?
22.00 Tr sni i în NATO (s)
22.30 Focus Plus
23.30 Totul despre sex (s, SUA)
0.00 Medium (s, SUA)
1.00 Focus (r)
2.00 Sunset Beach (s, SUA)
3.30 Tr sni i în NATO (s) (r)

21.00
4.00 Fiul pierdut 

(dram , Germania/SUA)
5.30 Cinema, cinema, cinema (s)
6.00 Maria (dram , coproduc ie)
7.30 Ro u ca cerul 

(dram , Italia)
9.10 Adev rul (thriller, Canada)
10.40 Miss Agent Secret (comedie, 

SUA)
12.25 Coldplay în concert
13.25 În jungl  (anima ie, SUA)
14.50 Meciul vie ii (dram , SUA)
16.30 În pas cu familia Stein 

(comedie, SUA)
18.00 Maria (dram , coproduc ie)
19.30 Pe platourile de filmare (s)
20.00 G (dram , SUA)
21.35 Studio 60 (s, SUA)
23.15 To i laolalt

(comedie, Anglia)
0.40 Graves End (thriller, SUA)
2.15 Adâncul albastru 

(thriller, SUA)

23.15

TVR 1 PRIMAANTENA 1PRO TV KANAL D HBO

Forsyte Saga CSI: New York 
- Criminali[tii Huff Cercul magic Curat, Murdar? To]i laolalt`
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88 99 22 66 77 44 55 11 33
77 44 33 11 99 55 66 22 88
99 66 77 88 55 33 11 44 22
22 11 44 77 66 99 33 88 55
55 33 88 44 22 11 99 77 66
33 77 55 99 44 22 88 66 11
11 22 99 55 88 66 77 33 44
44 88 66 33 11 77 22 55 99

PRO TV 20.30 THRILLER

Str inul din patul meu
Sarah (Jamie Luner) pare s  aib  parte de via a

ideal : o c snicie fericit i un so  cum i-a dorit. Îns
totul e pe cale s  se schimbe. În numai câteva luni, ea 
începe s  descopere o alt  fa  a lui Ryan, una violen-
t . Îngrozit  de amenin rile cu moartea din partea 
lui, Sarah e con tient  de faptul c  trebuie s  ia atitu-
dine, înainte de a fi  prea târziu. 

SUA, 2005; Regia: George Erschbamer
Cu: Jamie Luner, Chris Kramer, Armand Assante (foto)

Fata 
din vecini

Bridget Connolly (Patty 
Duke) i Betsy Lucas sunt 
dou  femei care se du -
m nesc de moarte. Vecine 
de-o via , între cele dou
exist  o lung  rivalitate, 
de i niciuna din ele nu î i
mai aminte te de unde a 
început totul. Acum, fi eca-
re încearc  s  o dep easc
pe cealalt  în organizarea 
celei mai grozave petreceri 
de Halloween.

SUA, 2006
Regia: Armand Mastroianni
Cu: Patty Duke, Brigid Brannagh 
(foto), Patrick Du  y

HALLMARK 19.00 COMEDIE

G
Un tân r rapper pe nume Summer G (Richard T. Jo-

nes) se îndr goste te în timpul colegiului de o domni oa-
r  dintr-o clas  social  superioar . Fata îl respinge pentru 
a putea fi  cu un b iat din aceea i categorie cu ea, a a c
Summer G î i petrece urm torii zece ani construind un 
adev rat imperiu hip-hop. Filmul are la baz  romanul lui 
F. Scott Fitzgerald – „Marele Gatsby”.

SUA, 2002
Regia: Christopher Scott Cherot
Cu: Richard T. Jones, Chenoa Maxwell, Blair Underwood

HBO 20.00 DRAM~
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LEGEND~: S = Sex  sus; B = Bani  mediu; N = Noroc  jos Rubric` realizat` de Tina Rizea

BERBEC  21 MARTIE - 20 APRILIE
Atrag privirile tuturor i au un arm 
evident, numai c  rela ia de cuplu este 
stresant i parc  lipsit  de viitor. Pri-
etenii pot deveni mincino i, iar efi i 
direc i le repro eaz  c  încaseaz  mai 
mul i bani decât ei. Promisiuni uitate.
S –  B – N –

TAUR  21 APRILIE - 20 MAI
C s tori i ori celibatari, doresc s fi e 
independen i, mai liberi i foarte iu-
bi i. Pot pierde sprijinul familiei, din 
cauza lipsei de comunicare ori a ter-
menilor severi pe care îi folosesc în 
orice împrejurare. Ambi ie exagerat .
S –   B –   N –

GEMENI  21 MAI - 22 IUNIE
Se simt liberi, inspira i, gata s - i
trânteasc  la p mânt adversarii care, 
de fapt, au fugit demult. Vi se propu-
ne s  face i c l torii peste hotare ori 
în provincie sau doar visa i la aceast
posibilitate amânat  la nesfâr it.
S –  B –    N –

RAC  21 IUNIE - 22 IULIE
Rela iile cu persoana iubit  sunt în 
pericol din cauza drumurilor scurte i
lungi de care nu ave i cum s  sc pa i. 
V  vede i atât de rar, încât aproape c
nu v  mai cunoa te i. Starea emo io-
nal  este accentuat  de co maruri.
S –   B –   N –

LEU  23 IULIE - 22 AUGUST
Munci i de unul singur i considera i
c  persoana iubit  v  cam neglijeaz .
Toat  ziua, sensibilitate maxim , dar 
i o senzualitate ie it  din comun. Ca 

în fi ecare sear , ve i face multe excese 
periculoase. Musafi ri preten io i.
S –  B –   N –

FECIOAR~  23 AUGUST - 22 SEPTEMBRIE
Irascibilitatea dv. continu  s fi e o 
problem  îndeosebi pentru persoana 
iubit , dar nu este exclus ca i antura-
jul profesional s  se simt  lezat într-o 
oarecare m sur i s  ia atitudine pe 
nea teptate. Mici confl icte de interese.
S –  B –   N –

BALAN}~  23 SEPTEMBRIE - 22 OCTOMBRIE
Mai ambi ios ca niciodat , v  pune i
în eviden  talentele cu orice ocazie. 
Sunte i for at de împrejur ri s  face i
drumuri lungi i s  v  achita i de dato-
riile sentimentale fa  de rudele apro-
piate. Manifesta i o mil  exagerat .
S –  B –    N – 

SCORPION  23 OCTOMBRIE - 21 NOIEMBRIE
V  certa i cu un coleg, cu o rud  sau 
chiar cu persoana iubit . Colegii v
bârfesc, iar prietenii, ca de obicei, v
critic . Mamele nu mai au deloc timp 
pentru copii sau consider  c  ace tia 
se pot descurca i singuri. Nervozitate.
S –  B –    N – 

S~GET~TOR  22 NOIEMBRIE - 21 DECEMBRIE
Face i tot posibilul ca persoanele din 
anturaj s  v  în eleag  demersurile i
de aceast  dat  acorda i importan a
cuvenit . Sim i i nevoia s  v  motiva i
inten iile i atitudinile, dar descoperi i
c  în realitate nim nui nu-i pas .
S –  B –   N –

CAPRICORN  22 DECEMBRIE - 19 IANUARIE
Sfaturile persoanei iubite pot declan-
a scântei sau uria e focuri de artifi cii, 

dac  face gre eala s  v  stopeze elanul 
profesional în vreun fel. Accepta i cu 
pl cere, în schimb, oricând un plan de 
c l torie mai lung i aventuroas .
S –  B –  N –

V~RS~TOR  20 IANUARIE - 18 FEBRUARIE
Foarte creativi i senzuali, nu ave i timp 
nici m car s  v  gândi i la rude i prie-
teni. Nativii tineri vor s  devin  p rin i, 
iar cei care au deja copii fac eforturi 
pentru a le asigura tot ce î i doresc. Vi-
talitate din ce în ce mai sc zut .
S –  B –   N – 

PE{TI  19 FEBRUARIE - 20 MARTIE
Starea de s n tate nu este prea bun ,
dar majoritatea fac drumuri multe i
lungi i vor s - i schimbe ori s - i
renoveze din nou locuin a. Celibatarii 
tineri doresc s  se c s toreasc  nea-
p rat cu persoane din str in tate.
S –  B –  N – 
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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.

55 33 99
22 33 66
99 66 77 88

55 22 11 33
11 55 44

33 22 44 88 99 55
77 33 66 99

77 99 22
11 77 44
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BANCURI |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Un om se plimb` prin Central 
Park \n New York . Deodat` vede 
o feti]` atacat` de un pitbull. 
Alearg` spre feti]` [i \ncepe s` 
se lupte cu c#inele. Reu[e[te, 
\n cele din urm`, s` omoa-
re c#inele, salv#nd astfel via]a 
feti]ei. Un poli]ist care privise 
scena vine la el [i \i spune:
- E[ti un erou, m#ine vei putea 
citi \n toate ziarele: “Un brav 
newyorkez a salvat via]a unei 
feti]e.”
- Dar eu nu sunt newyorkez!
- Oh, \n acest caz va scrie \n zi-
arele de m#ine diminea]`: „Un 
brav american a salvat via]a 
unei feti]e.”
- Dar nu sunt american. Sunt 
afghan!
A doua zi, \n ziare scria:
„Un extremist islamist a ucis un 
c#ine american.”

Dou` vecine se \nt#lnesc \ntr-o 
diminea]`.

- Ce-i cu tine, drag`, e[ti bol-
nav`?
- Nu, de ce \ntrebi?
- Am v`zut azi-diminea]` doc-
torul ie[ind din apartamentul 
t`u.
- {i ce? De la tine au ie[it trei 
solda]i. Te-am \ntrebat eu dac` 
a izbucnit r`zboiul?

- Doamn`, [ti]i c` so]ul dvs. v` 
\n[al`?
- Bine\n]eles, [tiu cu cine, [tiu 
unde [i c#nd, dar nu mi-am dat 
seama cu ce...
 Trimise de Bianca Butaru

Fi]i glume]i 
[i trimite]i bancuri

Compact v` a[teapt` bancurile, 
\nso]ite de nume [i v#rst`, la 

bancuri@compact.info.ro.
Haide]i s` râdem \n fi ecare zi!

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


