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Azi e ziua \n care 
c#nt` legendele
Cei de la Rolling Stones sus]in un concert istoric ast`-sear` pe Stadionul Na]ional

Bucure[tiul va fi  azi \n 
zodia rockului. Legendara trup` 
Rolling Stones va sus]ine un con-
cert pe Stadionul Na]ional, la 

care sunt a[tepta]i 60.000 de oa-
meni. Accesul publicului este per-
mis \ntre orele 16.00 [i 20.00. De 
la ora 18.00, va concerta ce lebra 

trup` autohton` Iris. M#ine, 
„Compact” v` va oferi \n patru 
pagini speciale cronici [i imagini 
ale acestei zile istorice. Pag. 10

ULTIMA OR~ ... 22:15... Guvernul i-a transmis lui Traian B`sescu r`spunsul privind majorarea pensiilor...

Brazilia a zdrobit 
Argentina
Finala Copei 
America
a fost 
c#[tigat`
clar de 
brazilieni,
care au \nvins 
cu 3-0, de[i 
porneau cu 
[ansa a doua

Pag. 8

PEOPLE

NA}IONAL

SPORT SPECIAL

Vremea devine 
excesiv de cald`
Joi [i vineri, vom fi  nevoi]i s` 
suport`m temperaturi de 40 de 
grade Celsius Pag. 4

PUBLICITATE

„Compact”, al doilea 
ziar \n capital`
Cu 272.000 de cititori pe zi, ocup`m 
locul doi pe Bucure[ti, potrivit Stu-
diului Na]ional de Audien]` Pag. 7

Cum ne v`d 
str`inii capitala
„Compact” a fost ghid pentru un 
american, un francez, un colum-
bian [i doi belgieni Pag. 2

BUCURE{TI

Ron Wood, 
Keith Richards, 
Mick Jagger [i 
Chris Watts vor 
oferi rom#nilor 
un show inegalabil 
marca Rolling Stones
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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`!

Biserica este la demisol, Dumnezeu este sus!
Text [i foto: Arminn Unkind

Câ tig torul unui  
nou scuter

PREMIU
Câ tig torul 
unui nou scuter 
oferit de „Compact” 
i Euro Motor este Florinel 

Pantazi, din Bucure ti. i tu 
po i parcurge ora ul în aua 
unuia dintre cele patru scutere 
care au mai r mas în concurs! 
Tot ceea ce ai de f cut este s
te înscrii în cursa pentru un 
premiu pe www.compact.info.
ro. E ti deja înscris? Verifi c  în 
fi ecare s pt mân , pe site i în 
ziar, dac  e ti câ tig tor.

Arti tii zilei
CONCURS  Câ tig torii concursu-
lui „Fii artistul zilei!” sunt Steli 
Sapera, pentru instantaneul 
„Subway”, i Alexandru Ungu-
reanu, pentru „Arcul de Triumf” 
i „Via  de câine”. Trimite 
i tu o imagine artistic  din 

Bucure ti la fotoart@compact.
info.ro. Intr  apoi pe site-ul 

www.compact.info.ro i d
note fotografi ilor! i tu po i fi
artistul zilei!

|ntre literatur
i arte vizuale

SPECTACOLE  Muzeul Na ional 
al Literaturii Române  organi-
zeaz  proiectul tip performance 
intitulat „AlterText”. În cadrul 
acestuia, vor fi  sus inute spec-
tacole în Bucure ti, Arad, Gala i
i Târgu Mure . Practic, repre-

zenta iile sunt o viziune proprie 
asupra rela iei dintre literatur
i artele vizuale, cu o abordare 

neconven ional , pornind de la 
textele propuse de scriitorii se-
lecta i. Prima reprezenta ie va 
avea loc, pe 22 iulie, la Galeria 
Anaid din Bucure ti. 

Pictur i grafic ,
la Muzeul de Art
VERNISAJ  Muzeul Na ional de 
Art  al României, împreun
cu Muzeul Colec iilor de Art ,
ofer  publicului, de vineri, 
expozi ia „Rodica Maniu 
– pictur i grafi c ”. Expozi ia, 
ce va fi  deschis  pân  pe 30
septembrie, readuce în aten ia 
publicului larg i a speciali tilor 
numele unei artiste pe nedrept 
marginalizat , reprezentativ
pentru perioada interbelic , ce 
a cultivat atât acuarela, cât i
pictura în ulei.

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

PLIMBARE - Capitala v`zut` 
prin ochii unor oameni de di-
ferite na]ionalit`]i poate p`rea 
bizar`. Hoteluri de cinci stele 
l#ng` str`zi pline de gropi, [ofe-
ri furio[i la volan [i fete \n fus-
te scurte – iat` c#teva lucruri 
pe care le-au remarcat cei cinci 
turi[ti str`ini care au vizitat zile-
le trecute Bucure[tiul. 

Matthew, Didier, Santiago, 
Brecht [i Koen s-au plimbat pe 
aleile din Ci[migiu [i Lipscani [i 
au r`mas uimi]i de m`rimea Ca-
sei Poporului. „Lipscani va deve-
ni, \n c#]iva ani, o zon` scump`, 
cu magazine [i case bogate, ca 
\n alte ora[e ale lumii”, crede 
Santiago Fajardo, un columbi-
an de 22 de ani, care tr`ie[te \n 
Arizona. Plecat \ntr-un tur al Eu-

ropei, \nc` din septembrie anul 
trecut, Santiago s-a \ndr`gostit 
de Bucure[ti, dar a fost surprins 
de g`l`gie. „Ora[ul este frumos, 
dar [i foarte zgomotos. {oferii 
sunt furio[i [i claxoneaz` \ncon-
tinuu!”, a remarcat columbia-
nul.

Ciorb` de fasole 
La „Caru’ cu Bere”, Santiago 

a devenit un fan al s`rm`lu]elor, 
\n timp ce americanul Matthew 
Morgan a fost \nnebunit dup` 
m`m`ligu]a cu br#nz` [i 
sm#nt#n`. Nu to]i str`inii au 
fost \ns` cuceri]i de m#ncarea 
rom#neasc`. Belgianul Brecht 
Demont, \n v#rst` de 23 de ani, 
spune c` nu a v`zut nimic mai 
dezgust`tor dec#t ciorba de 

burt`. La restaurant, el a \nfule-
cat totu[i o ciorb` de fasole, dup` 
ce a \ntrebat la ce se folose[te 
ceapa ro[ie din farfurie.

Belgianul nu este la prima vi-
zit` \n Rom#nia. Acum doi ani, 
acesta a avut o burs` Erasmus 
\n Ia[i. „Prima mea experien]` 
cu Rom#nia a fost ]uica. Dac` 
beau ]uica voastr`, nici nu mai 
simt gustul m#nc`rii!”, remarc` 
Brecht, care, \n Belgia, este pro-
fesor de religie [i sport. 

Record 
la „George 
Enescu”
PARTICIPARE  La sec iunea de 
compozi ie a concursului de la  
Festivalul „George Enescu” au fost 
înscrise, în acest an, 117 lucr ri 
apar inând unor compozitori de 
pe cinci continente. Num rul 
reprezint  un adev rat record de 
participare, întrucât la edi iile 
precedente abia dac  se înscri-
au 20 de lucr ri. Reprezentan ii 
Artexim pun num rul mare de 
concuren i pe seama prestigiului 
i a promov rii de care se bucur

festivalul. Concursul Interna ional 
„George Enescu” se va desf ura 
la Bucure ti în perioada 2-7 sep-
tembrie. D.L. ||||

LUCR RI - Pentru efectuarea 
unor lucr ri la re elele de alimen-
tare cu apa potabil , Apa Nova 
întrerupe temporar furnizarea 
acesteia, în câteva zone ale capi-
talei, dup  cum urmeaz :

AST ZI:
 între orele 9.00 – 14.00,  pe 

str zile Tudor Gociu i Ghimpa i
nr. 17. 

MÂINE:
 între orele 9.00 – 14.00, pe 

str zile: Calea V c re ti, Pridvo-

rului i Pene Dumitru;
 între orele 8.30 – 22.30, pe 

Calea Mo ilor nr. 286-300, str. 
Traian nr. 248, str. Vaselor nr. 2, 
str. Ion Maiorescu i Aleea Ce-
nu resei nr. 2-4, iar între orele 
8.30 – 20.30 cei de pe str zile:
Italian , Intr. Italian , Nacu Con-
stantin, Bati tei i Armeneasc i
presiune redus  cei de pe str zile
Armeneasc , bd. Carol, bd. Vasi-
le Lasc r, Maria Rosetti i bd. Ar-
mand C linescu;

 între orele 8.00 – 20.00, pe 
str zile: Cpt. Ilina, Slt. Popa, Pe-
cineaga i Calea Rahovei bloc 11, 
11A, 11B, 13, 13A, 23, 26, 28;

 între orele 8.00 – 18.00, pe 
str zile: Înving torilor, os. Mi-
hai Bravu, bd. Camil Ressu, Dris-
torului, Baba Novac i Intrarea 
Co arului;

 între orele 8.00 – 18.00, pe 
str zile Turturelelor, Valeriu Bra-
ni te, Rândunelelor, coala Ajut -
toare nr. 5 i Club White Not. ||||

Turi[ti str`ini, \n vizit` 
Un american, un francez, un columbian [i doi belgieni, \n 
Bucure[ti! Nu este un banc, e vorba doar de cinci turi[ti 
pleca]i \ntr-un tur al Europei, care au vizitat \n weekend 
[i capitala. Reporterii „Compact” i-au \nso]it \ntr-o 
plimbare pe str`zile Bucure[tiului. 

Alimentarea cu ap  potabil , întrerupt
temporar \n c#teva zone din ora[

|n Ci[migiu
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Un nou mandat pentru 
un „primar” tân r
VOT - Liceenii din sectorul 2 al capitalei, membri ai Parlamen-
tului Tinerilor, i-au ales un primar i un viceprimar care s  le 
reprezinte interesele pentru un mandat de doi ani. Cei 28 de li-
ceeni parlamentari, i-au ales, ieri, prin vot secret, în dou  tururi 
de scrutin, pe Marian Marius Cosmin, de la Colegiul „Cantemir 
Vod ” ca primar, iar ca viceprimar, pe Nae Lucian, de la Liceul 
„Emil Racovi ”. Cu aceea i ocazie, primarul i viceprimarul tine-
rilor care [i-au \ncheiat mandatele [i au realizat proiecte impor-
tante pentru elevii din sector, au predat tafeta i au primit din 
partea edilului Neculai On anu, placheta de onoare a prim riei,
ca semn de apreciere pentru activitatea sus inut . D.L. ||||

Primarul On]anu, \nconjurat de ale[ii tinerilor din sector



 
 

PRIM~RII |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arterele principale, la control
SECTORUL 2  Stadiul lucr rilor de modernizare la principalele artere 
de circula ie din sector, oseaua Colentina, Calea Mo ilor i oseaua 
tefan cel Mare, va fi  monitorizat i verifi cat zilnic de inspectorii 

prim riei. Ace tia au sarcina precis  de la primarul Neculai On anu 
de a constata eventualele probleme ce apar pe teren i a le anun a, 
în timp real, pentru a fi  rezolvate.

M suri împotriva efectelor caniculei 
SECTORUL 3  Prim ria i Crucea Ro ie asigur  m suri de protec ie 
împotriva efectelor caniculei în zone cu trafi c intens din sector. 
Distribuirea apei potabile se va face în cele patru centre de infor-
mare ale prim riei (Baba Novac-Ruc r, bd. Theodor Pallady, str. 
Istriei, bd. Liviu Rebreanu-Titan), precum i în cele 11 puncte special 
amenajate în incinta urm toarelor pie e din sector: Traian, S l jan, 
Trapezului, Vitan, Bobocica, Mini , pia a volant  Râmnicu S rat II, 
23 August, Ozana, Complex „Al. Moruzzi”, Iosif Albu, începând de 
mâine, 17 iulie, zilnic între orele 10.00-17.00.
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ADMITERE 2007
SPECIALIZ RI:

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

Durata studiilor este de 3 ani.

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

Durata studiilor este de 3 semestre.

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

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

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

PUBLICITATE

Integreaz -te în Europa prin
UNIVERSITATEA „ATHENAEUM”

Acreditat  prin legea nr.135/2005

PUBLICITATE

VACAN}~ - Primarul general al capitalei, 
Adriean Videanu, a informat consilierii 
municipali, ieri, la edin a extraordinar ,
c  în perioada 18-26 iulie pleac apte zile 
în concediu de odihn . Atribu iile edilu-
lui- ef vor fi  preluate, în aceast  perioad ,
la fel ca în anii anteriori, de viceprimarul 
R zvan Murgeanu. Videanu î i va petrece 
concediul de odihn  la Geneva, în Elve ia,
unde unul dintre copiii s i î i face studiile. 
„În aceast  perioad  vin la Geneva repre-
zentan ii a patru universit i americane 
s  prezinte programele de studiu. Este o 
perioad  foarte important  pentru familia 
mea”, a explicat Videanu. D.L. ||||

SUPLIMENTARE - Num rul 
medicilor angaja i la Ser-
viciul de Ambulan  din 
capital  ar putea cre te la 
sfâr itul acestei s pt mâni,
în urma concursului orga-
nizat pentru ocuparea a 
nou  posturi de medici pe 
salvare, a declarat doctorul 
Ovidiu Cismaru, directorul 
institu iei. El a anun at ieri 
c , pe perioada caniculei, 
r mâne valabil  în elege-
rea cu Ministerul S n t ii
Publice, care prevede ca un 
num r de medici reziden i
s  lucreze pe salv ri.

Ma ini pu ine i vechi
Problemele de la ambu-

lan  sunt îns  departe de 
a se fi  rezolvat. La anteri-
orul val de c ldur , doar 
trei medici reziden i din 
cei viza i de în elegerea cu 
ministerul s-au prezentat 

la Ambulan . Cismaru a 
declarat c  parcul auto al 
Ambulan ei este dep it,
insufi cient i ar trebui ca-
sat, în mare parte. 

„Daciile pe c ldur  au 
probleme tehnice, din p -
cate, le fi erbe motorul, iar 
din cele 150 de ambulan e
pe care le avem, numai ase

sunt dotate cu aer condi io-
nat”, a spus eful Serviciu-
lui de Ambulan .

Pân  la fi nalizarea lici-
ta iei pentru ma ini noi va 
fi  folosit actualul parc auto, 
în condi iile în care servi-
ciul prime te, în medie, în 
jur de 800 de solicit ri pe 
zi. Dana Lascu ||||

prin capital`

Pr#nz rom#nesc 
la „Caru’ cu bere” 
DIDIER DUVAL 
(FRAN}A, 21 ANI) 
s`rm`lu]e cu sm#nt#n`, 
m`m`lig` [i ardei iute 
– 13,2 lei 
limonad` – 11,20 lei
bere - 4,5 lei 
MATTHEW MORGAN 
(SUA, 20 ANI)
m`m`lig` cu sm#nt#n`, 
br#nz` [i ou – 8,4 lei
salat` de var` – 3,4 lei 
citronad` - 10,8 lei 
SANTIAGO FAJARDO 
(COLUMBIA, 22 ANI) 
s`rm`lu]e cu sm#nt#n`, 
m`m`lig` [i ardei iute 
– 13,2 lei 
citronad` - 10,8 lei 
BRECHT DEMONT 
(BELGIA, 23 ANI) 
salat` de ton – 12 lei
ciorb` de fasole – 6,8 lei 
bere – 4,5 lei 
KOEN VANDER STICHELE 
(BELGIA, 23 ANI) 
ciorb` de peri[oare – 6,8 lei 
ap` plat` 3,8 lei 

S`rb`toarea Fran]ei, 
f`r` francezi 

Plimbarea de s#mb`t` prin 
Ci[migiu l-a dezam`git pe fran-
cezul Didier Duval, student 
Erasmus \n Timi[oara. De Ziua 
Na]ional` a Fran]ei, lui Didier i 
s-a refuzat accesul la petrecerea 
din Ci[migiu, din cauz` c` nu avea 
invita]ie [i nici nu era \mbr`cat 
corespunz`tor. „Sunt \ngrozitori 
francezii! Nu m` a[teptam s` fi e 
aici numai ofi cialit`]i la patru 

ace”, a spus studentul la Politeh-
nic`, uimit c` parcul fusese blocat 
de jandarmi. Lui Didier i-a pl`cut 
Bucure[tiul, de[i i s-a p`rut in-
vadat de publicitate. „Am r`mas 
surprins s` v`d at#tea panouri 
publicitare, \n gar`, la metrou, 
\n ora[”, a spus francezul, care a 
remarcat un alt panou interesant, 
\n Her`str`u, unde sc`ldatul este 
interzis nu din cauza pericolului 
de \nec, ci de \mboln`vire.

Bianca St`nescu ||||

Mai mul i medici la Ambulan

Videanu pleac` în concediu, 
Murgeanu r`m#ne la prim rie

Didier, Brecht, Matthew, Koen [i 
Santiago, la Palatul Parlamentului
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Salvador Dali 
are succes
TIMI{OARA  Directorul Mu-
zeului de Art  din Timi oara, 
Marcel Tolcea, a declarat, 
ieri, pentru Mediafax, c , de 
la deschiderea expozi iei lui 
Salvador Dali, muzeul a avut 
cel pu in 160 de vizitatori pe 
zi. Expozi ia cuprinde 129 de 
lucr ri, câteva colaje foto 
i cele mai multe sunt lito-

grafi i, proprietarul fi ind un 
colec ionar din Luxemburg. 
Lucr rile sunt expuse din 10
iulie i pot fi  admirate pân
la începutul lunii august.

Popula]ia 
Rom#niei scade
CERCETARE  Sc derea 
popula iei a continuat i
în luna mai, înscriindu-se 
în tendin a ultimilor ani, na-
talitatea fi ind în continuare 
sub nivelul mortalit ii, fapt 
care a avut drept consecin
un spor natural negativ, a 
comunicat, ieri, Institutul 
Na ional de Statistic .

AlterText, 
\n turneu 
PROIECT  O serie de 
reprezentan]ii artistice, 
reunite în proiectul AlterText, 
vor avea loc la Bucure ti, 
Gala i, Târgu Mure i Arad, 
unde patru tineri scriitori 
i cinci arti ti vizuali î i vor 

prezenta perspectivele asu-
pra rela iei dintre literatur
i artele vizuale, informeaz` 

Mediafax. Abordarea proiec-
tului va fi  neconven ional .

Festival 
de Muzic` Baroc`

SIBIU  Festivalul de Muzic` 
Baroc`, organizat de Am-
basada Fran]ei [i Institutul 
Francez din Bucure[ti, a 
\nceput, duminic`, la Sibiu. 
Timp de o s pt mân , cele 
mai cunoscute ansambluri i
cei mai buni soli ti francezi 
i români vor sus ine concer-

te. Festivalul a fost deschis 
cu un spectacol de muzic
de cabaret renascentist. 
Ansamblul francez Doulce 
Mémoire (Dulcea Memorie) a 
reînviat, duminic`, atmo-
sfera de la cur ile regale de 
acum patru secole. 

Premii pentru 
Nemescu 
[i Mungiu
MAMAIA  „California Drea-
min’ (nesfâr it)”, în regia lui 
Cristian Nemescu, a primit 
Premiul Criticii la Festivalul 
Interna ional al Produc to-
rilor de Film Independen i, 
desf urat la Mamaia. În ca-
drul aceleia[i manifest`ri, lui 
Cristian Mungiu i s-a acordat 
Premiul de Excelen  pentru 
pelicula „4 luni, 3 s pt mâni 
i 2 zile”.
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O avertizare cod portocaliu 
privind înregistrarea 
de temperaturi mari, în 
perioada 19-20 iulie, a fost 
transmis  de Administra ia 
Na ional  de Meteorologie 
în nou  jude e ale rii.

AVERTIZARE - Meteorologii au 
trimis, ieri, o avertizare cod gal-
ben autorit ilor din aproape 
întreaga ar , privind canicula 
ce va lovi majoritatea regiuni-
lor României în perioada 17-22 
iulie, insistând asupra a nou
jude e care, pentru zilele de 19 
i 20 ale lunii, au primit cod por-

tocaliu. Conform aten ion rii, în 
intervalul 17-22 iulie, vremea va 
deveni „excesiv de cald  în toate 
zonele”. Astfel, ast`zi [i m#ine, 
în Banat, Cri ana, Oltenia, Mun-
tenia i în sudul i estul Moldo-
vei, temperatura aerului va urca 
pân  la 380C.

De joi pân  duminic , vre-
mea va fi  canicular  în ma-
joritatea regiunilor, cu valori 
de temperatur  ce vor dep i
frecvent 360C. Joi i vineri, în 
jude ele Arad, Timi , Cara -
Severin, Mehedin i, Dolj, Olt, 
Teleorman, Giurgiu, Ilfov, dar 
i în Bucure ti, temperaturile 

ar putea ajunge la 400C, motiv 
pentru meteorologi s  al ture 
avertiz rii codul portocaliu. 

Prognozele meteo pentru 
perioada 30 iulie-5 august i 6 
august-12 august indic` tempe-
raturi mai sc zute.

Videoconferin]` la Guvern
Premierul C`lin Popescu T -

riceanu a cerut, ieri, prefec ilor
i primarilor, s  se implice mai 

efi cient în aplicarea m surilor
de combatere a efectelor ca-
niculei i s  men in  starea de 

alert , informeaz` Mediafax. El 
a cerut, într-o videoconferin ,
ca membrii comitetului pentru 
situa ii de urgen  s  se întâl-
neasc  de câte ori este nevoie, 
pentru a monitoriza situa ia, i
a solicitat din nou asigurarea 

apei potabile pentru persoanele 
în vârst i a unui stoc de me-
dicamente pentru interven ii de 
urgen . „Este o situa ie excep-
ional , care trebuie gestionat

cu calm”, a spus eful Guvernu-
lui. Mihaela R`ileanu ||||

Asigur`rile, cu ochii pe [oferi Cre[te num`rul spectatorilor 
la filmele rom#ne[ti
STUDIU  Num rul de spectatori la premierele române ti a crescut 
de la circa 63.700, în 2005, la 107.511, în 2006, conform datelor sta-
tistice ale Centrului Na ional al Cinematografi ei. Astfel, fi lmele 
române ti au atras, anul trecut, 4,3% din num rul total de spectatori 
care au v zut fi lme în premier , în timp ce în 2005 propor ia era de 
2,6%. Num rul total de spectatori din cinematografele române ti a 
sc zut anul trecut, cu circa 50.000 (circa 2,77 milioane de spectatori 
în 2006, fa  de peste 2,82 milioane, în 2005), îns  valoarea total
a încas rilor a crescut cu 3,85 milioane de lei fa  de anul precedent 
pentru c  pre ul mediu al unui bilet s-a majorat de la 8,6 lei la 
10,19 lei. Astfel, în 2006, cele 73 de cinematografe care mai func io-
neaz  în România au atras încas ri totale de 28,2 milioane 
lei, potrivit Mediafax. ||||

STUDIU - Românii i ru ii sunt 
europenii cei mai preocupa i de 
mod , jum tate dintre ei con-
siderând c  a fi  îmbr cat dup
ultimele tendin e reprezint  un 
lucru deosebit de important, ara-
t  un studiu GfK Custom Resear-
ch, realizat pentru „Wall Street 
Journal Europe”. La nivel inter-
na ional, românii i ru ii apar ca 
fi ind cei mai „fashion conscious”. 
Francezii, danezii, suedezii i
americanii par s  nu acorde atâta 
importan  ultimelor tendin e ale 
modei, doar o persoan  din patru 
dând o semnifi ca ie hainelor pur-
tate, conform studiului postat pe 
site-ul www.gfk.bg. 

Studiul mai arat  c  nu e nevo-
ie ca toate hainele sau accesoriile 
s fi e „ultimul r cnet”. Aproxi-
mativ 35% dintre cei chestiona]i 
cred c  pantofi i sunt accesoriul 

care trebuie s fi e la mod , un 
procent ce urc  la 40% în rândul 
femeilor. România se remarc ,
la acest capitol, printre rile cu 
cel mai mare num r de persoa-
ne care cred c  e important s
ai pantofi i la mod  (45%), fi ind 
dep it  doar de Rusia (57%). 
Tot într-un procent mare (26%), 
românii au nominalizat costumul 
pe lista accesoriilor obligatoriu la 
mod , acesta fi ind cel mai mare 
procent ob inut în rile incluse 
în studiu. Urmeaz  pantalonii 
(22%), jean[ii (15%), c ma a/
bluza (14%), paltonul (9%), ro-
chia (8%), tricoul/maioul (6%), 
geanta (5%) i cravata (2%). 

Studiul a fost realizat pe un 
e antion de 19.793 de persoane, 
cu vârsta de peste 15 ani, din 19 

ri ale lumii. Perioada analizat
a fost martie-mai 2007. ||||

Alert  cod portocaliu, 
transmis  în nou  jude e

Recomand`rile medicilor pe timp de canicul`

MAJORARE - oferii care sunt 
implica i în mai multe accidente 
rutiere anual vor fi  lua i în vizor 
de fi rmele de asigur ri, anun]` 
Realitatea TV. Societ ile care 
încheie poli e auto inten]ioneaz` 
ca, pân  la anul, s  tripleze pre-
ul acestora pentru conduc torii 

impruden i. Firmele de asigur ri 
vor refuza s  mai încheie asigu-
r ri pentru oferii care fac des ac-
cidente rutiere. „La avizarea unei 
daune, clientul pierde dreptul de 

bonus, care e de pân  la 45%, iar 
dac  are mai mult de dou  ac-
cidente pe an pl te te înc  10% 
la reînnoirea poli ei. Pentru acei 
oferi care produc multe daune, 

ne rezerv m dreptul de a nu le 
mai încheia asigur ri”, a declarat 
C t lin Stroe, director ASIROM. 

oferii au p reri împ r ite, în 
ceea ce prive te aceste m suri.
Ei sus in c  persoanele care merg 
mai mult cu ma ina pot avea mai 
multe accidente. ||||

Românii, în fruntea topului europenilor interesa i de mod

Bucure[tiul devanseaz` capitalele modei europene \n privin]a 
interesului fa]` de ultimele tendin]e \n mod`

B`l`ceala, o posibil` metod` de r`corire, este preferat` mai ales de copii

SFATURI  Medicii atrag aten ia asupra faptului 
c  expunerea corpului la temperaturi ridicate 
reprezint  un stres asupra organismului, iar f r
o hidratare corespunz toare, care s  men in
temperatura în jur de 370C, pot ap rea crampele 
de c ldur , insola ie, epuizare sau oc hiperter-
mic. Speciali tii Ministerului S n t ii Publice au 
postat pe site-ul institu iei, www.ms.ro, reco-
mand rile pentru perioada canicular . Epuizarea 
cauzat  de canicul  apare dup  câteva zile de 

c lduri excesive i se manifest  prin somnolen ,
senza ia de sl`biciune i oboseal , somn agitat 
sau insomnie. Aceste st ri pot fi  comb tute prin 
odihn  în locuri r coroase [i consumul lichidelor. 
Insola ia este dat  de expunerea direct i pre-
lungit  a capului la soare. ocul hipertermic apare 
ca urmare a incapacit ii organismului de a- i
men ine temperatura normal . F r  acordarea 
rapid  a îngrijirilor medicale, ocul hipertermic 
poate fi  fatal.
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Diploma i ru i, 
expulza]i
LONDRA  Marea Britanie a 
anun]at, ieri, c` va expulza 
patru diploma]i ai ambasadei 
Rusiei la Londra. Potrivit mi-
nistrului englez de externe, 
David Miliband, decizia a fost 
adoptat` \n replic` la refuzul 
Moscovei de a-l extr`da pe 
principalul suspect \n cazul 
uciderii fostului agent Alek-
sandr Litvinenko, relateaz` 
AFP. 

Copiii, lacomi din 
cauza televizorului 
ANGLIA  Televiziunea i
internetul îi fac pe copii s
fi e neaten i, nerespectu-
o i i lacomi, conform unui 
studiu realizat de National 
Consumer Council din Marea 
Britanie, citat de thisislon-
don.co.uk. Conform studiu-
lui, „copiii care petrec mult 
timp în fa a televizorului i
computerului sunt mult mai 
materiali ti”, subliniind c
“ace ti copii se ceart  mai 
mult cu familiile lor, au o 
p rere mai proast  despre 
p rin ii lor i un mai sc zut 
respect de sine”. 

|not, la Polul Nord

LONDRA  Britanicul Lewis 
Gordon Pugh (foto), 37 de 
ani, este primul om din lume 
care a reu it s  înoate la 
Polul Nord. El a anun at, du-
minic , reu ita de a parcurge 
un kilometru în apa aproape 
înghe at . Britanicul a atras 
aten ia c  acest triumf 
personal ascunde, de fapt, o 
tragedie, deoarece arat  c
înc lzirea global  a ajuns s
topeasc  pân i ghe urile de 
la Polul Nord.

5www.compact.info.ro

PUBLICITATE

SUA - Plictiseala i r zbunarea 
stau, al turi de pasiune, prin-
tre cele 235 de motive pentru 
care oamenii aleg s  fac  sex, 
conform unui studiu realizat de 
cercet tori americani i publicat 
în „Archives of Sexual Behavio-
ur”, informeaz  dailymail.co.uk. 
Studiul, realizat de psihologii de 
la Universitatea din Texas, con-
fi rm` c` motivele invocate cel 
mai adesea de oameni pentru a 
face sex sunt pasiunea i atrac ia
fi zic .

Cercet torii au identifi cat, to-
tu[i, 235 de motive pentru care 
oamenii ar accepta s  fac  sex, 
care variaz  de la eliminarea plic-
tiselii, la alungarea unei insomnii 
sau a unei migrene provocate de 
stres. Unii oameni doresc s  se în-
c lzeasc  într-o noapte rece, al ii 
vor s  ard  câteva calorii dup  o 
cin  copioas , unii vor s  se apro-
pie de Dumnezeu. Unele persoane 
aleg s  fac  sex pentru a se r zbu-
na, în timp ce altele vor, în modul 
cel mai pu in egoist cu putin , ca 
partenerul s  se simt  bine. Cel 
mai adesea, femeile spun c  „sunt 
îndr gostite”, în timp ce b rba ii 
spun c  doresc „s  creasc  num -
rul partenerelor sexuale”. La stu-
diu au participat peste 2.000 de 
persoane, cu vârste cuprinse între 
17 i 52 de ani. ||||

Omul a devenit biped 
pentru a economisi energie
WASHINGTON  Omul a devenit biped, de-a lungul evolu]iei sale, pentru 
c` mersul pe dou` picioare necesit` mai pu]in` energie dec#t pe patru 
picioare, relev` un studiu dat publicit`]ii, ieri, \n SUA. Rolul consumului 
de energie \n evolu]ia omului este cercetat de mai multe decenii, a 
declarat David Raichlen, profesor de antropologie la Universitatea din 
Arizona. Exist` pu]ine cercet`ri pe acest subiect, iar acest lucru \ngre-
uneaz` o concluzie defi nitiv` asupra problemei. Autorii cercet`rii au 
f`cut m`sur`tori asupra metabolismului [i energiei cinetice pe cinci 
cimpanzei [i patru oameni, \n timp ce ace[tia alergau sau mergeau pe 
o band` rulant`. Pe aceea[i distan]`, oamenii au ars un sfert de ener-
gie, calculat` \n calorii, \n compara]ie cu cea consumat` de cimpanzei. 
„Am reu[it s` demonstr`m de ce unele maimu]e care pot merge pe 
dou` picioare ard mai pu]ine calorii dec#t celelalte”, a mai spus David 
Raichlen, citat de AFP. ||||

Pre[edintele Bush prefer` 
cheeseburger pizza

TOKIO - Un puternic seism, cu 
magnitudinea de 6,8 pe scara 
Richter, a lovit, ieri diminea]`, 
centrul Japoniei. Cel pu]in 
[apte persoane au murit \n 
regiunea Niigata [i peste 700 

au fost r`nite, scriu agen]iile 
interna]ionale de pres`. |n ju-
rul orei 9.30, ora Rom#niei, 
s-a produs o puternic` replic` a 
cutremurului, cu magnitudinea 
de 5,6 pe scara Richter. Victi-

mele au decedat la spitale din 
regiunea Kashiwazaki, ora[ul 
cel mai dur lovit de cutremur. 
Peste 300 de imobile au fost 
complet distruse \n regiunile 
Niigata [i Nagano. Potrivit tele-
viziunii publice NHK, circa 440 
de locuitori au fost evacuati. 
Seismul s-a sim]it [i la Tokio. 
 Mihaela R`ileanu ||||

Plictiseala, motiv pentru a face sex

Americanii au identifi cat 235 de motive pentru care oamenii fac sex

Cutremure puternice \n Japonia

Centrala nuclear  Kashiwazaki-Kariwa

Incendiu 
la centrala 
nuclear`
PERICOL  Un puternic incen-
diu a izbucnit, la o or  dup
cutremurul de 6,8 grade, la 
principalul transformator 
de electricitate al centra-
lei nucleare din Niigata. O 
cantitate mic` de substan e
radioactive s-a scurs în 
Marea Japoniei, dar auto-
rit ile au dat asigur ri c
nu exist  un pericol pentru 
mediu. Cele patru reactoare 
nucleare ale centralei s-au 
oprit automat, \n timpul 
cutremurului.

Centrala nuclear  Kashiwazaki-Kariwa, cea mai mare din 
lume, a fost afectat  de cutremurul care s-a produs, ieri, 
în nord-vestul Japoniei.

SUA - Felul de mâncare preferat 
de pre edintele SUA, George W. 
Bush, este o combina ie dintre 
cheeseburger i pizza, potrivit 
buc tarului acestuia, care a par-
ticipat la o adunare a mae trilor 
artei culinare, informeaz  sky.
com. Maestrul buc tar Cristeta 
Comerford spune c` Bush se d
în vânt dup  pizza asezonat  cu 
carne de vit  tocat , brânz , cas-
traveciori i mur turi. Comerford 

a dezv luit c  prânzul favorit al 
lui Bush este compus din pâine 
cu scor i oar  cu unt de arahide i
miere, al turi de cartofi  pr ji i i
mur turi. American Classic Che-
eseburger Pizza con ine carne de 
vit , o combina ie de brânzeturi, 
americane, Cheddar i provolone, 
cu un topping de ceap , unc i
ro ii. Comerford a subliniat c
Bush face foarte mult sport, pen-
tru a elimina aceste calorii. ||||
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2,26 LEI3,12 LEI

ALTE CURSURI |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 lir` sterlin` 4,62 LEI
100 forin]i maghiari 1,27 LEI
1 leu moldovenesc 0,18 LEI

1 franc elve]ian 1,88 LEI
1 dolar canadian 2,16 LEI
1 gram de aur 48,64 LEI
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PE SCURT |||||||||||||||||||||
Cinci stele la Saturn 
LUX  Al patrulea hotel de 
cinci stele de pe litoralul 
românesc i primul construit 
într-o alt` sta iune dec#t 
Mamaia a fost deschis la 
începutul acestei luni la Sa-
turn, în urma unei investi ii 
de dou  milioane de euro. 
Hotelul, numit Saturn, are 
64 de camere duble, patru 
apartamente i însumeaz
144 de locuri de cazare.

Petrolul, aproape 
de un maximum 
istoric
COTA}IE  Pre ul petrolului 
Brent, considerat reprezen-
tativ pentru pia a mondial ,
a avansat ieri la 78 de dolari 
pe baril, valoare atins
ultima oar` în august 2006,
c#nd a fost stabilit maxi-
mumul istoric de 78,65 de 
dolari pe baril. Cre[terea 
s-a datorat cererii mari din 
partea fondurilor de investi ii 
i a produc iei insufi ciente 

din Marea Nordului. 

Un televizor plus 
trei DVD-uri
PROMO}IE  Clien]ii care 
cump`r` un televizor LCD din 
magazinele partenere Philips 
va primi trei fi lme rom#ne[ti 
pe DVD. Filmele din cadrul 
promo]iei sunt „Califor-
nia Dreamin’ (Nesf#r[it)”, 
regizat de regretatul Cristian 
Nemescu, „Filantropica”, \n 
care joac` Gheorghe Dinic`, 
Mircea Diaconu [i Florin 
C`linescu, iar al treilea este 
„Mihai Viteazu”, \n regia lui 
Sergiu Nicolaescu. 

Mar]i, 17 iulie 2007www.compact.info.ro

 BANCA DAE RATA  RATA  ASIGURARE GRAD MAXIM
   DOBANZII LUNARA VIATA DE |NDATORARE
1. Piraeus Bank 8,94% 9,30% variabil` 77,5 euro*  via]` - obligatorie  30%
     locuin]` - obligatorie
2. Rai  eisen Bank 10,11% 6,90% fi x` 1 an 212,54 euro via]` - nu se solicit` 30%
     locuin]` - obligatorie
3. Rai  eisen Bank 10,88% 9,50% variabil` 210,02 euro  via]` - nu se solicit` 30%
     locuin]` - obligatorie
4. UniCredit-}iriac 11,23% 6,95% variabil` 217,78 euro via]` - gratuit`  30%
      locuin]` - nu se solicit`  
5. ABN-AMRO 13,33% 7,50% variabil` 229,38 euro via]` - obligatorie  30%
     locuin]` - nu se solicit` 
Credite pentru refinan]are: moneda – euro; valoarea creditului – 10.000 de euro; perioada – 5 ani
DAE = costul total al creditului (dob#nd` + comisioane)
* cu perioada de gra]ie inclus`

Sursa: www.finzoom.ro

TOP 5 CREDITE REFINAN}ARE |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|NT^LNIRE - Pre[edintele Ford 
Europa, John Fleming (foto), a 
fost ieri prezent la Palatul Victo-
ria, pentru a-i prezenta premi-
erului C`lin Popescu-T`riceanu 
oferta tehnic` pentru preluarea 
companiei Automobile Craiova. 

Delega]ia Ford a prezentat 
oferta [i comisiei de privatizare 
a fabricii, preciz#nd c`, p#n` \n 
2012, cheltuielile produc`torului 
\n ]ara noastr` se vor ridica la 
circa un miliard de euro, in-
formeaz` Mediafax. Conform 
\n]elegerii, Ford va investi 675 

de milioane de euro pentru mo-
dernizarea i retehnologizarea 
fabricii, iar num`rul angaja]ilor 
va ajunge de la 3.900 la 7.000 
sau 9.000 de persoane. De ase-
menea, produc`torul american 
are \n plan producerea a 300.000 
de autovehicule i 300.000 de 
motoare anual. 

Dup` ce membrii comisiei de 
privatizare vor analiza propu-
nerea, apreciat` de autorit`]ile 
rom#ne ca fi ind „mai generoas`” 
dec#t cele cerute de stat, va fi
deschis` [i oferta fi nanciar`.    ||||

Managerii rom#ni o duc 
mai bine dec#t cei din SUA?
STANDARDE  Venitul mediu al unui manager rom#n, de 115.280 dolari 
pe an, are o putere de cump`rare mai mare dec#t cel al unui omo-
log din SUA, Japonia, Canada, Norvegia [i nu numai, reiese dintr-un 
studiu realizat de fi rma de consultan]` managerial` Hay Group. Analiza 
compar` salariile din diferite state ale angaja]ilor pe pozi]ii de top, 
\n func]ie de impozitele pl`tite [i de costurile de trai. Costurile de trai 
reprezint  suma medie de bani necesar  pentru a cump ra bunurile i
serviciile aferente unui anumit standard de via . ||||

Norvegienii dorm la IKEA
MARKETING C#[tig`torii unui concurs, lansat de IKEA \n Norvegia, \[i 
vor putea petrece o noapte \ntr-una dintre camerele amenajate spe-
cial de retailerul suedez de mobil`. Astfel, \n perioada 23-27 iulie, 
30 de norvegieni vor dormi, la alegere, \ntr-un apartament nup]ial 
sau unul de lux, cu cina [i micul dejun servit la pat. Al]ii vor putea 
\nnopta \ntr-un pat suprapus dintr-un dormitor sau \n camere fa-
miliale. |n Norvegia, mersul la IKEA a devenit aproape o tradi]ie, cele 
cinci magazine de mobil` din ]ar` fi ind vizitate, \n vacan]a de var`, 
de unul din cinci norvegieni. ||||

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

1,9%

Rata infl a]iei din zona euro a 
stagnat la nivelul de 1,9% \n 
luna iunie, aceea[i valoare 
\nregistr#ndu-se anul trecut. 
Banca Central` European` vrea 
s` men]in` infl a]ia imediat 
sub 2%, \n acest an. 

Surs`: NewsIn

Infl a]ia 
\n zona euro

Rom#nia, pe locul 20
\n topul „Happy Planet”

}ara noastr` a ocupat doar pozi]ia a 20-a, din cele 30, \n 
topul ]`rilor europene \n care po]i duce o via]` lung` [i 
s`n`toas`. Din cauza gradului mare de poluare, Marea 
Britanie s-a clasat \n urma Rom#niei. 

TRAI - Dintre ]`rile B`tr#nului 
Continent, Islanda este statul 
cel mai \n m`sur` s` asigure 
cet`]enilor s`i o via]` bun` [i 
fericit`. Cel pu]in, a[a reiese 
din studiul „The European Hap-
py Planet Index”, realizat anual 
de New Economics Foundation 
(NEF).

La \ntocmirea clasamentu-
lui, s-au luat ca repere speran]a 
de via]`, satisfac]ia locuitori-
lor [i gradul de poluare. Una 
dintre concluziile generale ale 
studiului a fost faptul c`, la ora 
actual`, Europa st` mai prost la 
asigurarea unui trai mai bun lo-
cuitorilor, dec#t \n urm` cu 40 
de ani. 

Rom#nia s-a plasat pe locul 
20 \ntre cele 30 de state euro-
pene analizate, \n timp ce veci-
nii no[tri bulgari au ajuns pe lo-
cul 28, \naintea Luxemburgului 
[i a Estoniei. Pe categorii, ]ara 
noastr` a fost la coada clasa-
mentului, \n func]ie de gradul 
de satisfac]ie [i de speran]` de 
via]`, pe locurile 27, respec-
tiv 28. La cantitatea de emisii 

de dioxid de carbon nu ne-am 
eviden]iat negativ, ocup#nd lo-
cul 28, dup` gradul de poluare. 
Marea Britanie \ns` a fost prin-
tre primele ]`ri la emisiile de di-
oxid de carbon, fi ind \ntrecut` 
doar de Luxemburg, Estonia [i 
Finlanda. Otilia Cristea ||||

}`ri precum Islanda, cel mai fericit loc din Europa, 
conform indexului, indic` faptul c` fericirea 

nu cost` mult

Nic Marks, fondatorul Centrului pentru 
Bun`stare al NEF

Ford a pus pe mas` oferta 
pentru Automobile Craiova

ISLANDA |N V^RF, 
ESTONIA LA COAD~
 Pozi]ie }ar`

1. Islanda 
2. Suedia
3. Norvegia
4. Elve]ia
5. Cipru
6. Danemarca
7. Malta
8. Slovenia
9. Olanda
10. Austria
20. Rom#nia
27. Grecia
28. Bulgaria
29. Luxemburg
30. Estonia



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

Mai multe informa]ii pe
www.compact.info.ro

CONCURS
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CRE{TERE - Ap`rut pe pia]` la 2 
mai 2006, „Compact” ocup` deja 
locul doi printre cotidienele din 
Bucure[ti, conform informa]iilor 
din Studiul Na]ional de Audien]` 
(SNA), furnizat de BRAT. Un 
sondaj, efectuat la sf#r[itul anului 

2006, de INSOMAR, situa „Com-
pact” tot pe locul doi printre coti-
dienele bucure[tene. 

Studiul BRAT a fost realizat 
\n perioada 25 aprilie 2006 - 22 
aprilie 2007, pe un e[antion 
de 21.829 persoane, repre-
zentativ pentru popula ia 
de 14-64 de ani din mediul 
urban. |n clasament, pe 
primul loc se situeaz`, at#t 
\n capital`, c#t [i \n ]ar`, 
ziarul „Libertatea”. Topul 
primelor 10 cotidiene din 
]ar` arat` astfel: „Liber-
tatea”, urmat, în ordine, 

de „Jurnalul Na io-
nal”, „Gazeta Spor-

turi lor”, „Eveni-
mentul Zilei”, 

„ProSpor t” , 
„Adev rul”, 

„România Liber ”, „Com pact 
Bucure ti”, „Ziua” i „Gândul”. 
Potrivit BRAT, cotidienele centrale 

care au cre teri impor-
tante ale num rului 

de cititori sunt 
„Ziarul Finan-

ciar” (10%), 
„ G â n d u l ” 
(3,1%) i
„Cotidianul” 
(5,4%). ||||
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CLASAMENTUL PE BUCURE{TI AL COTIDIENELOR

Ziarul „Compact”, pe valul SNA
Cotidianul „Compact” este pe locul doi \n preferin]ele 
bucure[tenilor, dup` „Libertatea”. Pentru prima dat` 
auditat de Biroul Român de Audit al Tirajelor (BRAT), 
„Compact” ocup` locul opt \n clasamentul pe ]ar` al 
cotidienelor centrale, cu un num`r de 272.000 de 
cititori pe zi.
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Refuz` 40 de 
milioane de euro
DEZINTERES  Atacantul echipei 
Schalke 04, Kevin Kuranyi, a 
declarat pentru presa german
c  nu este interesat de oferta 
de 40 de milioane de euro 
pe care i-ar fi  f cut-o clubul 
Fenerbahce, informeaz  AFP. 
„Dac  Schalke 04 nu vrea s
m  vând , vreau s  r mân 
aici”, a explicat interna ionalul 
german. Pentru a-l achizi iona, 
Fenerbahce i-ar fi  propus fot-
balistului o prim  de instalare 
de 32 de milioane de euro i
un contract pe patru sezoane, 
cu un salariu anual de dou
milioane de euro. 

S-a „rupt“ Toni

ACCIDENTARE  Interna ionalul 
italian Luca Toni (foto) a fost 
schimbat, dup  ce s-a plâns 
de dureri la genunchiul drept, 
la meciul amical câ tigat de 
Bayern Munchen, duminic
dup -amiaz , cu scorul de 
13-0, în fa a echipei de ama-
tori Albstadt. Sosit la Bayern 
München de la AC Fiorentina, în 
intersezon, Toni a fost schimbat 
cu brazilianul Ze Roberto, dup
ce s-a accidentat în minutul 
30. Clubul bavarez nu a precizat 
care este gravitatea acciden-
t rii, limitându-se s  anun e
c  fotbalistul va fi  supus unor 
analize.

T-Mobile a r`mas 
cu [ase cicli[ti
TURUL FRAN}EI  Echipa 
T-Mobile a r mas în ase 
rutieri la Turul Fran ei, dup
abandonurile australianului 
Michael Rogers, britanicului 
Mark Cavendish i germanului 
Sinkewitz. Ultimul dintre ei a 
abandonat dup` ce, dumi-
nic`, a accidentat un specta-
tor luxemburghez. Ciclistul i

spectatorul au c zut pe asfalt, 
pierz#ndu-[i cuno[tin]a. 
Sinkewitz i-a revenit i a fost 
transportat cu elicopterul la 
spitalul din Chambery, în timp 
ce spectatorul a intrat în com .

Rodrigo Palacio 
este „tunar”
ACHIZI}IE  Cotidianul „The Sun” 
a anun at, ieri, c  atacantul 
argentinian al echipei Boca Ju-
niors, Rodrigo Palacio, va juca 
din sezonul viitor la forma ia 
Arsenal Londra, unde îl va înlo-
cui pe francezul Thierry Henry, 
transferat la FC Barcelona. Sursa 
citat  noteaz  c  Arsenal va 
pl ti 22 de milioane de euro 
pentru atacantul argentini-
an, ceea ce înseamn  cel mai 
scump transfer din istoria 
clubului londonez. Palacio, 25
de ani, a înscris 32 de goluri 
în 65 de partide jucate pentru 
Boca Juniors. 

Dubii \n privin]a 
lui Marius Niculae
P~RERE  Antrenorul echipei 
Iverness, Charlie Christie, a de-
clarat c  are îndoieli în privin a
achizi ion rii fotbalistului Ma-
rius Niculae, deoarece nu tie 
dac  acesta s-ar putea adapta 
fotbalului sco ian, informeaz
„Daily Record”. „Niculae are 
referin e foarte bune i unii 
sponsori au spus c  ar exista 
poten ial ca ei s  ajute în pri-
vin a salariului, pentru a aco-
peri defi citul. Nu îmi amintesc, 
\ns`, ca un fotbalist român s
fi  jucat vreodat  în Sco ia i
îngrijorarea noastr  este dac
el se va putea adapta”, a spus 
Christie.

Semifinalistele CM 
sub 20 de ani
CALIFICATE  Echipele na ionale 
ale statelor Chile i Argentina 
s-au califi cat, duminic , în 
semifi nalele Campionatului 
Mondial under-20, care se 
desf oar  în Canada. Chile a 
învins, cu scorul de 4-0, dup
prelungiri, reprezentativa 
Nigeriei, iar Argentina a trecut, 
cu scorul de 1-0, de selec iona-
ta Mexicului. Chile i Argentina 
se vor întâlni, joi, în a doua 
semifi nal` a competi iei. În 
prima semifi nal , care va avea 
loc m#ine, vor juca forma iile 
Austriei i Cehiei. Meciul pentru 
medaliile de bronz i fi nala 
mare a competi iei se vor dis-
puta, duminic , la Toronto.

37 de kilograme de istorie
MANCHESTER UNITED Mikael Silvestre (\n dreapta), Darren 
Fletcher, Bobby Charlton (\n st#nga) [i impresarul Karl Fowler, 
au prezentat, ieri, la Tokio, volumul „The United Opus”. Cartea, 
tip`rit` \n 9.800 de exemplare, c#nt`re[te 37 de kilograme [i 
reune[te, \n cele 850 de pagini ale sale, toat` istoria clubului 
Manchester United, la un pre] de 3.000 de lire sterline.

La Copa America, 
nu exist  pre lun-

giri. Este mult mai 
bine s  se treac  direct 

la executarea 
penalty-urilor

Joseph Blatter

www.compact.info.ro

Na[ul d` ultimatum arbitrilor
AVERTIZARE - Pre edintele FRF, 
Mircea Sandu (foto), a amenin-
at, ieri, cu ocazia deschiderii 

cursului de instruire a arbitrilor 
i arbitrilor-asisten i din lotul A, 

c  aceia care vor reprezenta alte 
interese decât cele ale regulilor 
jocurilor vor fi  exclu i din arbitraj. 
„Pentru ultima oar , atrag aten-
ia arbitrilor c  sigla FRF trebuie 

respectat`. Ne-am s turat s  mai 
fi m be teli i pentru gre elile dum-
neavoastr . Gre i i, pl ti i. Dac  ai 

f cut trei meciuri praf, du-te, tat ,
i apuc -te de altceva, înseamn

c  nu e ti predispus - potrivit lui 
Sandu - s  faci meseria asta”. La 
capitolul mul]umiri, pre [e dintele 
FRF a amintit majorarea baremu-
rilor pentru „centrali”, de la 450 
de euro la 850 de euro, astfel c` 
arbitrii \[i vor asigura cazarea [i 
transportul la meciuri din aceast` 
sum`, pentru a nu mai da ocazia 
cluburilor s` intre \n contact cu ei 
\naintea partidelor. ||||

Copa Brazilia!
Brazilia a c#[tigat, ieri, 
Copa America, \nving#nd 
\n finala competi]iei, 
g`zduit` de Venezuela, 
Argentina, scor 3-0 (2-0). 
Seleçao a reu[it ob]inerea 
celui de-al optulea trofeu 
\n aceast` \ntrecere, \n 
ciuda predic]iei lui Pele, 
care vedea Argentina ca 
favorit`.

FINAL~ - Cu c#teva zile \nain-
tea fi nalei Copa America, din-
tre Brazilia [i Argentina, legen-
darul Pele a riscat un pronostic: 
„Nu-mi place Brazilia, pariez pe 
Argentina”. Ca \n 1994, c#nd 
vedea Columbia drept noua 
campioan` a lumii (echipa lui 
Valderrama a fost eliminat` \n 
faza grupelor), Pele a dat-o \n 
bar`.

Nu doar c` Brazilia n-a ra-
tat trofeul, ba, mai mult, l-a 
c#[tigat cu stil. Julio Baptista 
a deschis scorul \n minutul 4, 
dar [ocul nu i-a trezit pe ar-
gentinieni. Doar Riquelme a 
\ncercat c#te ceva, [uturile sale 
\nt#lnind o dat` bara [i o dat` 
pumnii portarului Doni. La 
pauz`, Brazilia avea 2-0, Dani-
el Alves centr#nd pentru auto-
golul lui Ayala (‘39).

Victorie f`r` 
Ronaldinho [i Kaka

Repriza a doua a consfi n]it 
superioritatea selec]ionatei 
ca rioca, jocul defensiv impe-

cabil [i voluptatea atacurilor 
aduc#ndu-i lui Dunga primul 
trofeu la timona na]ionalei 
auri-verde. 

Succesul, defi nitivat de go-
lul lui Daniel Alves (‘69), este 
cu at#t mai valoros pentru bra-
zilieni, cu c#t din echip` au lip-
sit superstarurile Ronaldinho [i 

Kaka (au refuzat convocarea, 
motiv#nd oboseala). Argen-
tina, cu nestematele Messi, 
Riquelme [i Tevez, str`lucitori 
p#n` la ultimul act, pleac` 
acas` dezam`git`, nereu[ind 
s` pun` \n vitrina federa]iei cel 
de al 15-lea titlu continental.

Ciprian Voiculescu ||||

|MPOTRIV~ - Pre edintele FIFA, 
Joseph Blatter, prezent în week-
end în Venezuela pentru a asis-
ta la Copa America, s-a declarat 
împotriva prelungirilor la me-
ciurile de fotbal, l sând s  se în-
eleag  c  va încerca s  elimine 

acest sistem de la Cupa Mondia-
l i Campionatul European. |n 
opinia sa, cele dou` reprize de 
prelungiri sunt inutile, mai ales 
de c#nd regula golului de aur a 
fost eliminat` din regulamentul 
jocului de fotbal. ||||

Blatter nu mai vrea prelungiri

Triumf brazilian la Copa America

Julio Baptista (\n galben) deschide drumul Seleçao spre victorie
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B`taie 
\n amical
CFR CLUJ Echipa preg`tit` 
de Ioan Andone a \ncheiat la 
egalitate, scor 1-1, partida de 
verifi care jucat`, duminic`, în 
compania echipei cehe Victoria 
Plezn, ultimul din cadrul 
stagiului de preg tire din Aus-
tria. Victoria Plezn a deschis 
scorul în minutul 25, iar CFR a 
restabilit egalitatea în minutul 
76, prin Romeo Surdu. Meciul 
s-a terminat cu trei minute 
\naintea \ncheierii timpului 
regulamentar de joc, din cauza 
unei alterca]ii generale \ntre 
fotbali[tii celor dou` echipe. ||||

Victorie la scor
RAPID - Giule[tenii au \ncheiat, 
ieri, turneul elve]ian cu o victorie 
\mpotriva echipei de liga a treia 
helvet`, FC Fribourg, scor 5-1 
(5-0). Pentru Rapid, golurile au 
fost marcate de c`pitanul echi-
pei, Maftei (‘5), [i de atacan]ii 
Buga (‘7, ‘41) [i Mazilu (‘8, ‘36). 
Tehnicianul italian Cristiano Ber-
godi a folosit asear` urm`torul 
unsprezece de start: Andrade -Andrade - 
Tamandare, Maftei, Rada, PerjTamandare, Maftei, Rada, Perj
- M ld r anu, Grigore, Romeo- M ld r anu, Grigore, Romeo 
Stancu - Cesinha, Mazilu, Buga.Stancu - Cesinha, Mazilu, Buga. 
Remarca]ii meciului au fost por-
tarul Andrade [i Cesinha, brazi-
lienii impresion#nd prin presta-
]ia lor. ||||

Luciano Spaletti: 
„Chivu va juca”

ASIGUR~RI - Cristi Chivu a 
ajuns, duminic`, la Roma. 
F`r` paz` de corp, z#mbitor [i 
\ncrez`tor. „Voi discuta cu clu-
bul despre situa]ia mea”, a spus 
el jurnali[tilor prezen]i la aero-
portul Fiumicino. Apoi, dup` 
c#teva autografe acordate pa-
sagerilor din aeroport, a plecat 
spre Trigoria, locul unde se reu-
nea Roma. Ieri, toat` presa ita-
lian` a[tepta cu sufl etul la gur` 
o reac]ie ofi cial`, dup` tevatura 
din ultimele s`pt`m#ni. A ie[it 

la ramp` antrenorul Spaletti, 
care a dat asigur`ri c` rom#nul 
nu va fi  privit ca un paria: 
„Chivu va juca, nu va fi  exilat 
\n tribun`. Eu am primit multe 
de la el i in cont de acest lu-
cru. Este adev rat c  avem mai 

mul i juc tori, dar voi decide 
la momentul potrivit cine va fi
titular”. Spaletti e mul]umit c` 
\l are la dispozi]ie pe Chivu [i e 
convins c` rom#nul nu va avea 
probleme cu fanii. Despre vii-
tor? „Sper s` \[i prelungeasc` 
contractul cu Roma”, conclu-
zioneaz` misterios Spaletti, 
admi]#nd c` a discutat cu Chi-
vu despre asta.

Ciprian Voiculescu ||||

Sunt mul umit c
îl am la dispozi ie 

i a fi  mul umit dac
ar r mâne. B iatul 

este s n tos, serios, 
pe lâng  faptul c  este 
un mare juc tor. Am 

discutat cu el. Eu sper 
s  î i prelungeasc
acordul cu Roma

 Luciano Spaletti

Cristian Borcea, ironizat de fani
DECLARA}II - Fanii dinamovi ti ironizeaz
pe site-ul www.dinamomania.net declara-
iile directorului general al „c#inilor”, con-

form c rora inten ioneaz  s -i transfere pe 
Chivu i Mutu, de la AS Roma, respectiv 
AC Fiorentina. 

„Ar fi  extraordinar ca Dinamo s  câ[tige 
lupta cu Real, Barcelona i Inter pentru 
Chivu. Dac  nu ajunge cu Fiorentina în 
Liga Campionilor, Mutu ar putea veni la 

Dinamo. Dac  nu îl lu m pe Chivu, voi 
face tot posibilul s  îl transfer m pe Mutu 
în 2008”, este declara ia lui Borcea, co-
mentat  de suporterii dinamovi ti, care 
nu-l iart` pe ofi cial. „Borcic , faci transfe-
ruri, dar nu mai visa cu ochii deschi i. Nu 
de alta, dar îl avem pe Pulhac, pe Radu. Ce 
s  caute Chivu? Când o s  vin  Chivu la 
noi... o s  îl ia i Steaua pe Kaka, tot le plac 
brazilienii”, scrie „c#ine85CTA”. ||||

AC Milan, nicio achizi]ie

MERCATO - Campioana Europei, AC Mi-
lan, e \n vacan]` [i, p#n` \n acest mo-
ment, dintre cele 20 de echipe din Serie 
A, este singura care nu a cump`rat vreun 
juc`tor. Adriano Galliani, vicepre[edintele 
clubului, se odihne[te, \n aceste zile, pe li-
toralul M`rii Tireniene [i vorbe[te relaxat 
despre planurile societ`]ii. „Nu ne gr`bim 
cu transferurile. Pentru noi, important 
este s` ne \nt`rim la prim`var`, nu acum, 
vara, pentru c` echipa pe care o avem este 
foarte puternic`”, spune el. Totu[i, Milan 
are doar trei atacan]i, Inzaghi, Ronaldo [i 
Gilardino. „De fapt, avem patru, s` nu-l 
uit`m pe Kaka!”, pareaz` vicele Milanu-

lui. Experien]a \n mercato se vede de la o 
po[t`, m#na dreapt` a lui Berlusconi neo-
ferind numele dorite de pres`. Totu[i, con-
fi rm` c#teva variante: Eto’o, Pato, Drogba, 
Ronaldinho sau {evcenko. „Ne intere-
seaz` doar campioni, dar, spre exemplu, 
at#t timp c#t Chelsea nu-i declar` trans-
ferabili pe Drogba sau {eva, noi nu-i vom 
oferta”. Apoi, \n bermude [i cu m#necile 
de la c`ma[` sumese, Galliani se duce pe 
nisip [i schimb` c#teva pase cu un pu[ti. |n 
timp ce Inter sau Juve cump`r` pe band` 
rulant`, Milan st` la plaj`. Cu achizi]ii sau 
f`r`, campionatul italian se va relua pe 25 
august. C.V. ||||

Chivu, la sosirea \n capitala Italiei

Chivu s-a prezentat, duminic`, la baza de preg`tire 
a Romei, de la Trigoria, lucru care l-a bucurat pe 
antrenorul s`u. Acesta sper` ca rom#nul s` continue cu 
Roma [i spune c` se va baza pe el \n viitorul sezon.

{evcenko n-ar zice „Nu“ 
unei reveniri la Milan
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Keira Knightley, noua imagine Chanel 
Actri a KEIRA KNIGHTLEY a devenit noua imagine 
Chanel, înlocuind-o pe Kate Moss, informeaz  „Da-
ily Mail”. Vedeta a semnat un contract în valoare 
de 500.000 de lire sterline pentru a reprezenta 
cunoscutul brand fran uzesc. „Parfumul Coco de la 
Chanel este primul cu care m-am dat vreodat ", 
a m rturisit actri a. Printre alte celebrit i care 
au pozat pentru celebra cas  de mod  se num r
Nicole Kidman [i Catherine Deneuve. 

Robert De Niro face un film 
despre Mao Zedong
ROBERT DE NIRO va produce pentru studiourile Universal Pictures 
un fi lm despre dictatorul chinez Mao Zedong. Pelicula se bazeaz
pe cartea scris  de unul dintre pu inii jurnali ti occidentali care 
au fost martorii comunismului în China, informeaz  variety.com. 
Robert De Niro va produce fi lmul prin intermediul companiei sale 
de produc ie, Tribeca. 

Madonna, verificat` de autorit ile 
din Malawi

Starul muzicii pop americane MADONNA i so ul 
s u, regizorul britanic Guy Ritchie, vor fi  vizita i, la 
sfâr itul lunii iulie, de un inspector de la Serviciile 
sociale din Malawi. Acesta va decide dac  cuplul 
reprezint  o familie potrivit  pentru a-l adopta 
pe micul David Banda, transmite AFP. Ancheta va 
dura cinci zile i se va desf ura la domiciliul de la 
Londra al vedetei. 

Se caut` modelul anului
Concursul de frumuse]e „LOOK MODEL OF THE YEAR”, organizat 
de agen]ia Cosmopolitan Media, se va desf`[ura, anul acesta, la 
sf#r[itul lunii iulie, la Hotel Ramada Nord. Competi]ia va reuni 20
de participante din toate col]urile ]`rii. Aspirantele la titlul de mo-
del al anului, care au v#rsta cuprins` \ntre 14 [i 21 ani [i m`soar` 
peste 1,72 m, pot trimite un CV, \nso]it de o fotografi e (p#n` pe 22
iulie) la adresa de e-mail cosmopolitanmodels2005@yahoo.com

Jennifer Lopez nu se hr ne te s n tos 
Actri a JENNIFER LOPEZ a m rturisit c  este depen-
dent  de junk food. Ca s  nu câ tige în greutate, 
vedeta î i satisface aceast  preferin  culinar  atunci 
când nu are proiecte artistice, informeaz  female-
fi rst.co.uk. Cânt rea a în vârst  de 37 de ani, celebr
pentru formele sale pline, sus ine c  munce te foar-
te mult pentru o siluet  perfect , îns ,  în momen-
tele libere, nu poate rezista produselor de fast food.

Kylie Minogue, împ care cu Olivier 
Martinez? 
Cânt rea a australian  KYLIE MINOGUE a fost surprins , în ultima 
vreme, în compania fostului s u iubit, actorul Olivier Martinez, 
informeaz  thisislondon.co.uk. Cuplul s-a desp r it, anul trecut, 
în februarie, actorul fi ind b nuit de infi delitate. Potrivit presei 
britanice, cei doi au fost surprin i la Paris, în timp ce se s rutau i
se îmbr i au. Kylie i Olivier au r mas prieteni, dup  ce rela ia lor 
de patru ani a luat sfâr it. 

www.compact.info.ro
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Reprezentanta SUA, Miss Diaspora
ANA SOPHIA MARCU, din SUA, a c#[tigat titlul de Miss Diaspora la 
cea de a IX-a edi]ie a Festivalului Callatis care s-a \ncheiat dumi-
nic` sear`. Ana are 23 de ani, iar premiul de 1.500 de euro i-a fost 
\nm#nat de Elena Udrea.  Evenimentul s-a \ncheiat cu o serie de 
recitaluri sus]inute de arti[ti precum Rednex [i Ro-Mania, Felicia 
Filip & K1, Cornelia Tihon [i Class.

EVENIMENT - Concertul de la 
Bucure[ti va dura circa dou  ore 
i va cuprinde 18 sau 19 piese. 

Rolling Stones vor \ncepe show-
ul cu piesa „Start Me Up”, dac
se va respecta set listul folosit în 
concertele din Serbia, Muntene-
gru [i Italia. Cel mai probabil, 
vor urma piesele „You Got Me 
Rocking”, de pe albumul „Voo-
doo Lounge” (1994), i „Rough 
Justice”, de pe „A Bigger Bang” 
(2005). Din spectacolul de la Bu-
cure ti nu va lipsi, probabil, pie-
sa „You Got The Silver” - primul 
cântec al celor de la The Rolling 
Stones care este interpretat vocal 
de Keith Richards. 

Între timp, Mick Jagger va avea 
timp s  ajung  la scena B - podiu-
mul care î i croie te drum prin pu-
blic, pân  la mijlocul stadionului. 
Aici Jagger va interpreta hiturile 
„Miss You”, „It’s Only Rock'n Roll” 
i „Satisfaction”. Piesa „Honky Tonk 

Women” îl va duce pe Jagger înapoi 
pe scena principal , unde cel mai 
posibil va continua cu „Sympathy 
For The Devil”. Dac  forma ia va 
respecta ordinea pe care a urmat-o  
la celelalte spectacole din Europa, 
ultimele trei piese din show vor 
fi  „Paint It Black”, „Jumping Jack 
Flash” i „Brown Sugar”, care va fi
p strat  pentru bis.

Laura Dud`u, Iulia Roman ||||

Legendara trup` Rolling Stones va sus ine, ast`-sear ,
pe stadionul Na]ional din Bucure ti, primul concert din 
România, la care sunt a[tepta]i circa 60.000 de spectatori.

45 de ani de carier`
BIOGRAFIE Istoria trupei Rolling Stones a început în 1962, la Lon-
dra, când Brian Jones, Mick Jagger i Keith Richards au pus bazele 
forma]iei. Aceasta a v#ndut peste 43 de milioane de albume i a 
avut 37 de single-uri înscrise în top 10. În 1989, Rolling Stones a fost 
înscris  în Rock and Roll Hall of Fame, iar, în 2004, forma ia a fost 
situat , de celebra revist  „Rolling Stone", pe locul patru în clasa-
mentul celor mai buni 100 de arti ti ai tuturor timpurilor. 

Program concert Rolling Stones
 ora 16.00: este permis accesul pe stadion
 ora 18.00: va avea loc recitalul Iris
 ora 19.00: vor c#nta cei de la The Charlatans 
 ora 20.00: se \nchid por]ile stadionului
 dup` ora 21.00: începe concertul Rolling Stones
 Concertul se va termina în jurul orei 24.00

ORGANIZARE - Spectatorii nu vor 
avea acces pe stadionul Na]ional, 
din complexul „Lia Manoliu” 
dac  vor avea asupra lor urm -
toarele obiecte: 

 aparate de fotografi at;
 camere de luat vederi;
  arme sau obiecte contondente; 
  cu ite sau substan e toxice ori 
halucinogene.

Persoanele care au afec iuni 
medicale vor trebui s  se înregis-

treze la punctul de prim ajutor i s
aib  un înso itor pentru concert. 

Din punctele special amenaja-
te pe stadion, spectatorii vor pu-
tea cump ra bere, sucuri, ap i
chipsuri. De asemenea, vor exista 
tonete cu produsele promo iona-
le ale trupei, de unde fanii vor 
putea cump ra tricouri, epci,
geci sau insigne originale Rolling 
Stones, precum i CD-uri ale for-
ma iei. ||||

|nc` 1.000
de bilete 
ACCES Biletele la concertul Rol-
ling Stones au fost suplimen-
tate cu 1.000 de buc i, acestea 
asigurând locuri în dreapta i
stânga scenei, în puncte cu 
vizibilitate foarte bun . Aceste 
bilete, împreun  cu cele  r ma-
se în vânzare pentru categoriile 
gazon B (87 de lei) i peluz
(97 de lei), pot fi cump rate de 
la casele de bilete amenajate 
la intr rile stadionului „Lia 
Manoliu”, de la ora 10.00. ||||

Scen  \nalt` de 30 de metri

CONSTRUC}IE Scheletul de o el al scenei Rolling 
Stones, montat  pe stadionul Na]ional din comple-
xul „Lia Manoliu” este înalt de aproape 30 de metri, 
echivalentul unui bloc de locuin e. „Acesta este cel 

mai mare show de turneu care se desf oar , în 
prezent, în lume”, a spus Dale Skjerseth, directorul de 
produc ie al trupei. Scena are dimensiuni impresio-
nante: 62 de metri l ime i o mas  de 300 de tone. ||||

Cu ce nu avem voie 
la concertul Rolling Stones 

O sear` istoric`: Rolling 
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Spectacolul de la Bucure ti face 
parte din programul „A Bigger 

Bang European Tour 2007", care a 
început, în august 2005,

la Boston, [i se va termina 
pe 21 august, la Londra 

ONOARE - Trupa rock Iris va încinge atmosfera pe 
stadionul Na]ional, în a teptarea rockerilor britanici. 
Recitalul Iris va începe de la ora 18.00 i va dura apro-
ximativ 30 de minute. „Faptul c  vom cânta în des-
chiderea concertului The Rolling Stones este cel mai 
frumos cadou pe care îl puteam primi la s rb torirea 
celor 30 de ani de carier . Am crescut cu muzica The 
Rolling Stones, modul lor de interpretare i atitudi-
nea, în special, au constituit o inspira ie pentru noi“, a 
declarat Cristi Minculescu (foto), solistul trupei. 

Legendara trup  autohton  va marca, pe 5 octom-
brie, 30 de ani de existen . Trupa va s rb tori eveni-
mentul printr-un concert aniversar ce va avea loc pe 
aeroportul B neasa. ||||

The Charlatans, 
prima oar` la noi 
RECITAL Începând cu ora 19.00, fanii The 
Rolling Stones vor avea ocazia s  asiste la 
un recital de 45 de minute sus inut de tru-
pa The Charlatans, afl at  pentru prima dat
în România. Ace tia vor înc lzi atmosfera 
cu un recital ce va cuprinde at#t piese noi 
ale trupei, c#t i hituri care au consacrat-o. 
Format` \n 1990, The Charlatans a adus un 
sunet mai funky [i u[or electronic britpopu-
lui, care \ncepuse s` se dezvolte \n aceea[i 
perioad`. Ultimul lor album, „Simpatico", a 
ajuns pe locul 10 in topurile din UK. ||||

Iris, show de 30 de 
minute, de la ora 18.00

Ron Wood, 
gurmandul 
APETIT Ron Wood (foto), basis-
tul trupei Rolling Stones, a luat 
masa, duminic  sear , la un 
restaurant cu specifi c tradi-
ional din Capital . Deliciile 

culinare autohtone l-au sedus 
defi nitiv i irevocabil pe artis-
tul britanic. Urmând recoman-
d rile patroanei localului, Ron 
s-a delectat cu  saramur  de 
crap cu m m ligu i ardei, 
dar i cu un mu chi de vit ,
copt pe gr tar, cu ciuperci i
sos de fructe de p dure. Wood 
a venit înso it de so ia sa i
s-a distrat pe cinste pân  la 
miezul nop ii: a dat autografe, 
a f cut poze cu clien ii localu-
lui, a dansat i a cântat. ||||

Accesul pe stadion se va face pe la toate por]ile, excep ie f când sectoarele 1 i 2. Intrarea 
în aceste dou  sectoare este permis  numai prin strada Maior Coravu. 
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Nintendo Wii, 
pe val

ESTIM~RI  Consola Wii, 
produs` de japonezii de la 
Nintendo, ar putea deveni 
cea mai bine v#ndut` din 
lume, potrivit lui Satoru 
Iwata, pre[edintele Nin-
tendo. V#nz`rile consolei 
ar putea dep`[i cifra de 100
de milioane de unit i, sta-
bilit  de modelul PlaySta-
tion 2, cea mai v#ndut` \n 
prezent. Nintendo a vândut 
5,8 milioane console Wii i
inten ioneaz  s  mai vând
14 milioane unit i, pân  în 
luna martie 2008.

Parteneriat 
Konica Minolta- 
HCL Technologies
ACORD  Grupul Konica 
Minolta a inaugurat recent 
un centru pentru dezvol-
tare software în India, 
printr-un parteneriat cu 
HCL Technologies, com-
panie indian  de top în 
dezvoltarea serviciilor IT. 
Obiectul de activitate al 
centrului este conceperea 
de aplica ii software pentru 
echipamentele multifunc i-
onale i pentru imprimante, 
dezvoltarea de programe 
software care s  ofere so-
lu ii în func ie de cerin ele
specifi ce ale utilizatorilor i
software pentru ecografe.

Celular cu GPS
NOU  Ter-
minalul
K530 de 
la Sony 
Ericsson
este primul 
telefon
compatibil
cu noul GPS 
Enabler
HGE-100,
care se 
conec-

teaz  la telefon pentru 
a-l transforma într-un 
sistem de navigare. Oricând 
c l tore ti, HGE-100 te va 
purta oriunde, datorit
solu iei de navigare. Po i
alege între comenzi de voce 
sau text i e foarte simplu 
s  navighezi de-a lungul 
ecranului grafi c. K530 va fi
disponibil în culoarea Warm 
Silver din al treilea trimes-
tru al acestui an.

Samsung,
profit slab
CIFRE  Compania Samsung 
Electronics, principalul 
produc tor de cipuri la 
nivel mondial, a raportat, 
pentru trimestrul al doilea 
din acest an, cel mai slab 
profi t trimestrial din ultimii 
patru ani, conform Media-
fax. Concernul a ob]inut \n 
aceast` perioad` un profi t 
net de 1,55 miliarde de 
dolari, cu 5% mai pu in fa
de aceea i perioad  a anului 
trecut.
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AUDIO - MP3 playerele sunt din 
ce \n ce mai ieftine. Pe pia]a 
acestor gadgeturi muzicale se 
observ` o sc`dere considera-
bil` a v#nz`rilor [i, totodat`, a 
pre]urilor. Majoritatea tinerilor 
din ziua de azi au un MP3 pla-
yer, fi e c` este dispozitiv de sine 
st`t`tor sau inclus \ntr-un tele-
fon mobil. Dar care este cea mai 
bun` variant`, un telefon muzi-

cal sau un MP3 player? 
|n cazul telefoanelor mobile, 

trebuie s` v` g#ndi]i la capaci-
tatea de stocare, la consumul 
bateriei [i, nu \n ultimul r#nd, 
la pre]. MP3 playerele ofer` un 
spa]iu de stocare mult mai mare 
dec#t majoritatea telefoanelor, 
multe dintre acestea av#nd me-
morii interne de peste 2GB, iar 
unele de chiar 8GB. |n plus, pot 

fi  ata[ate carduri de memorie. 
Terminalele muzicale sunt, \n 
primul r#nd, telefoane, iar folosi-
rea func]iei de MP3 player duce 
la epuizarea mult mai rapid`  a 
bateriei. |n privin]a memoriei 
interne, aceasta nu poate concu-
ra cu cea a MP3 playerelor, care 
este mult mai mare. 

Chiar dac` marii produc`tori 
de telefoane lanseaz` modele cu 
capacit`]i muzicale excelente, 
precum iPhone sau cu memo-
rie, de 8GB, \n cazul modelu-
lui W960, de la Sony Ericsson, 
acestea nu vor duce la dispari]ia 

MP3 playerelor. Pre]ul celui 
mai popular MP3 player din 
lume, iPod, nu va sc`dea, iar 
viitoarele modele pe care le vor 
scoate cei de la Sandisk, Crea-
tive, Iriver, Sony, Philips, LG 
sau Samsung vor continua s` 
fi e prezente pe pia]`. Viitoare-
le modele vor trebui s` aib` o 
memorie mai mare dec#t cea a 
terminalelor mobile, s` redea 
majoritatea formatelor audio [i 
s` aib` o mai mare autonomie 
de func]ionare, pentru a putea 
face fa]` invaziei telefoanelor 
muzicale. Bogdan Biszok ||||

Mouse sau telecomand`?
TERMINAL - HTC Touch este un te-
lefon mobil prev`zut cu tehnolo-
gia „touch screen” (ecran sensibil 
la atingere) produs de compania 
taiwanez` 
High Tech 
Computer 
( H T C ) . 
|nc` de la 
apari]ia sa 
a fost con-
siderat un 
rival al iP-
hone-ului, 
pro dus de 
americanii 
de la Apple. 
La prima vedere, telefonul sea-
m`n` destul de mult cu iPhone. 

Are un ecran color mare, nu 
are butoane [i dispune de o ca-

mer` foto de 2 megapixeli. Teh-
nologia TouchFLO v` permite s` 
utiliza]i telefonul, at#t cu ajuto-
rul stylusului, cât [i cu ajutorul 

degetelor. Pe 
ecranul de 
7 cm pute]i 
rula aplica]ii 
diverse, pre-

cum trimiterea 
[i primirea de 

e-mailuri, vizio-
narea de video-

clipuri [i diverse 
jocuri.

D imens iuni le 
aparatului sunt 99,9 

x 58 x 13,9 mm [i are o mas` 
de 112 g. HTC Touch poate fi
achizi]ionat, la noi \n ]ar`, la un 
pre] de 1.598 de lei. ||||

HTC Touch, un mobil 
sensibil la atingere!

Gamepad cu vibra ii 
CONTROL  Genius MaxFire G-12 U este numele gamepad-ului de ul-
tim` genera]ie pe care americanii l-au g#ndit pentru gamerii \nr`i]i. 
Dispozitivul emite vibra]ii \n timpul jocului, oferind o experien]` de 
joc cu totul diferit`. Gamepad-ul poate suporta orice tip de jocuri: 
sport, simulatoare auto sau de zbor, aventur , RPG. Pentru a putea 
selecta diferitele moduri de joc, trebuie ap`sat` tasta „Mode”. 
Printre func]iile dispozitivului se num`r` patru tr`gace ergonomice, 
D-Pad pe opt direc ii i zece butoane programabile. Gamepad-ul 
este compatibil cu sistemele de operare Windows XP, Me, 2000 [i 98.
Pre]ul unui exemplar este de 18,9 euro. ||||

PERIFERIC - Compania Logitech, 
liderul mondial în producerea 
de mouse-uri, a lansat un model 
reînc rcabil, f r fi r, botezat MX 
Air. Acesta este un mouse laser 
care func ioneaz  atât pe birou, 
cât i în aer. Pentru a putea fi
controlat \n aer, acesta combin
trei tehnologii importante: free-
space motion-control, comand` 
prin gesticulare i wireless. Ast-
fel, oamenii indic , selecteaz
i redau fi iere media cu doar 

o mi care u oar  a încheieturii 
mâinii. Tehnologia este capa-
bil`  s` sesizeze diferen]a \ntre 
mi[c`rile inten]ionate [i cele 

neinten]ionate. Pentru a schim-
ba volumul, utilizatorii trebuie 
s in  ap sat volumul butonu-
lui i s  mi te mouse-ul încet, la 
dreapta, pentru a m ri volumul, 
iar la stânga, pentru a-l da mai 
încet. Pentru aplica iile muzica-
le, o mi care circular  la dreapta 
activeaz  comanda skip track, în 
timp ce o mi care la stânga acti-
veaz  repetarea melodiei. Dispo-
zitivul periferic va fi  disponibil de 
luna viitoare, la un pre] de 150 de 
euro. ||||

Mai multe informa]ii
www.logitech.com

MX Air este u[or de conectat, at#t la PC, c#t [i la notebook

Tinerii ascult`, ast`zi, muzic` mai mult ca oric#nd, fie 
la MP3 player, fie la telefon. MP3 playerele continu` s` 
supravie]uiasc` pe o pia]` unde telefoanele \ncep s` se 
impun` tot mai mult.

Telefon sau MP3 player?
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Profii au dat examen

Repartiz`ri computerizate 
la liceu, a doua rund`

EXCELEN  - Programele MBA 
nu se adreseaz  oricui. Spre de-
osebire de un masterat obi nuit,
la care condi iile de admitere se 
bazeaz` pe diploma de licen
i pe cuno tin ele în domeniul 

respectiv, la programele MBA 
au acces doar cei care „dovedesc 
c  merit ”.

Mai precis, se mizeaz  pe 
principiul „calitate, nu cantita-
te”, pu inii noroco i admi i tre-
buind s  dovedeasc , pe lâng
cuno tin ele teoretice la nivel 
universitar, modul în care un 
MBA este esen ial pentru cariera 
lor de manageri de top.

Nu întotdeauna o diplom  de 
MBA echivaleaz  cu o diplom
de master, cu alte cuvinte, nu în-
totdeauna absolvirea unui MBA 
î i permite s  î i continui studii-
le cu un doctorat. 

Costurile programului MBA 
nu sunt sc zute, îns  în Româ-
nia sunt mult mai mici, decât la 
alte universit i din afara rii.
Dac  în Statele Unite un pro-
gram MBA poate s  coste pân
la 200.000 de dolari, în Româ-
nia costurile de colarizare se 
situeaz  între 7.000 i 13.000 
de euro, în func ie de institu ia
aleas . De cele mai multe ori, 
cursan ii apeleaz  la fi rmele 

pentru care lucreaz  pentru 
a suporta o parte din costuri, 
îns , dac  exist  posibilitatea 
de suportare individual  a cos-
turilor sau fi nan area integral
a studiilor cu ajutorul unui îm-
prumut, cu siguran  acestea 
vor fi  acoperite în primii ani de 
carier  de top management, la 
care po i accede mult mai u or
cu ajutorul acestei diplome. Ve-
niturile unui manager cresc cu 
50 pân  la 200%, în urma ob i-
nerii MBA-ului.

Exist  mai multe tipuri de 
programe MBA, adaptate la 
orarul cursan ilor. MBA-ul full 
time presupune participarea la 
cursuri în timpul s pt mânii i
dureaz , de obicei, doi ani. Pro-
gramele accelerate, i ele full 
time, pot dura chiar mai pu in
de 18 luni, concentrând mai 
multe cursuri într-o perioad
mai scurt . MBA-ul part time se 
desf oar , de obicei, în timpul 
serii i poate dura mai mult de 
trei ani. 

Studen ii implica i în aceste 
programe sunt de cele mai mul-
te ori angaja i care î i fi nan eaz
singuri costurile de colarizare, 
având astfel posibilitatea s  lu-
creze i s  pl teasc  rate lunare 
mai mici.

Executive MBA (EMBA) per-
mite ob inerea diplomei în cel 
mult doi ani, dând posibilita-
tea cursan ilor s  munceasc
pe perioada cursurilor. MBA-ul 
la distan  con ine cursuri prin 
coresponden , videoconferin-
e, iar componenta principal

a cursului este e-learningul. În 
cazul acestui tip de program, 
acreditarea colii trebuie verifi -
cat  foarte atent. Laura Nica ||||

coala pentru manageri
Ob inerea diplomei de MBA (Master of Business 
Administration) în România nu mai este imposibil , în 
ultimii ani mai multe universit i str ine deschizân-
du- i centre locale de studiu. Diploma în managementul 
afacerilor se adreseaz  în special managerilor, celor 
care de in func ii de conducere i vor s  consolideze i
aprofundeze aptitudinile practice pe o baz  teoretic .

Criterii de admitere
TESTE Un scor bun la testul GMAT (Graduate Management Ad-
mission Test), o experien  profesional  semnifi cativ , referin e
de excep ie, eseuri i interviuri, toate acestea sunt p r i ale 
procesului de selec ie prin care trece un cursant MBA. Majoritatea 
colilor vor s  afl e dac  aplicantul poate s  fac  fa  programului 

de cursuri. Atât testul GMAT, cât i evalu rile academice conexe 
ajut  la afl area r spunsului. Odat  ce institu ia „d  und  verde” 
aplicantului din punct de vedere al capacit ii de a face fa  cur-
sului, urmeaz  evaluarea experien ei i a abilit ilor de leader.

Managerii care ob]in un MBA au salarii mai mari cu p#n` la 200%

TESTE  Aproximativ 50.000 de profesori au dat, ieri, 
examen de titularizare, pentru 11.000 de posturi 
vacante. Varianta num rul unu a fost aleas  pentru 
oricare dintre cele 119 discipline. Svetlana Preotea-
sa, secretar de stat pentru înv mântul preuniver-
sitar, a declarat c  posturile cele mai solicitate sunt 
cele de înv tori, profesori de limba i literatura 
român , fizic i chimie. Meseria de profesor de 
informatic  nu este, îns , atât de dorit  de ab-
solven ii de studii universitare de profil. Rezul-
tatele vor fi afi ate pe 19 iulie, pentru a promova 
examenul profesorii trebuind s  ob in  minimum 
nota 7. Repartizarea computerizat  se va realiza pe 
26 iulie, în baza op iunilor exprimate de candida i.
Posturile r mase neocupate vor fi rezervate pentru 
deta are la cerere i suplinire. ||||

EXAMENE - Elevii care nu 
au fost admi i la liceu în 
urma primei repartiz ri 
computerizate sau care nu 
au promovat testele na io-
nale se pot înscrie, în aceas-
t  s pt mân , pe locurile 
r mase libere la licee sau 
colile de arte i meserii. 

Luni, 23 iulie, se va face 
a doua repartizare compu-
terizat  pentru admiterea 
la liceu. Cei 36.000 de elevi 
care au picat la testele na-
ionale i cei 1.500 care nu 

au completat sufi ciente op-

iuni pe fi ele de înscriere, 
ratând astfel prima reparti-
zare, au la dispozi ie aproxi-
mativ 5.000 de locuri în li-
cee i peste 75.000 în coli-
le de arte i meserii. 

Afi area rezultatelor 
pri mei repartiz ri a gene-
rat circa 55 de milioane 
de afi ri în s pt mâna 9-
15 iulie, pentru site-urile 
din categoria Educa ie/
|nv mânt, conform trafi c.
ro. În data de 12 iulie, ziua 
afi rii rezultatelor testelor 
na ionale, trafi c.ro a înre-

gistrat dou  noi recorduri: 
peste 1.500 de pagini pro-
cesate pe secund i peste 
65 de milioane de pagini 
procesate într-o singur  zi. 

Interesul pentru testele 
na ionale s-a refl ectat i în 
c ut rile dup  cuvinte che-
ie prin care vizitatorii au 
ajuns în site-urile monitori-
zate de c tre trafi c.ro. Ast-
fel, în s pt mâna 2 iulie - 
8 iulie 2007, „www.edu.
ro” a înregistrat 55.421 
c ut ri, iar „edu.ro” a fost 
c utat de  49.405 ori. ||||



CONCERT & 
PARTY
DJ

DJ Bogddan
Chill out and more
Club A 
Intrarea liber
Str. Bl nari nr. 14
Telefon: 313.55.92

KARAOKE 
Cafeneaua Actorilor de Var`  21.30  
Parcul Tineretului
Telefon: 0724.147.432

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

PARTY
Best cocktails for good girls 
Stuf Vama Veche
Str. Berzei nr. 25A
Telefon: 316.22.42

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

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

Rock & Roll Night
Studio Bar
Str. Col. Iosif Albu nr. 62B
Telefon: 0724.935.076

Sear` de Metal 
Revenge  21.00  
Str. elari nr. 9-11
Telefon: 0722.360.005

V.I.P. Party
Twice 
Str. Sfânta Vineri nr. 4
Telefon: 313.55.92

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  13.30, 16.00, 19.30, 22.00

AKEELAH I CUVINTELE
SUA, dram , 2006
Regia: Doug Atchison
Cu: Laurence Fishburne, Angela 
Bassett, Keke Palmer
Hollywood Multiplex  12.45
Movieplex  12.45, 18.15

ARTA VISELOR
Fran a, fantastic, 2006
Regia: Michel Gondry
Cu: Gael Garcia Bernal, Charlotte 
Gainsbourg
Hollywood Multiplex  14.00
Europa  14.00, 16.00, 18.00, 20.00

A A VREAU EU!
SUA, comedie, 2007
Regia: Michael Lehmann
Cu: Diane Keaton, Mandy Moore, 
Piper Perabo 
Premier
Hollywood Multiplex  16.30, 19.00, 21.30
Movieplex  13.15, 15.45, 
 18.00, 20.00, 22.15
CinemaPro  14.15, 16.30, 19.00, 21.30

CALIFORNIA DREAMIN’ 
(NESFÂR IT)

România, dram , 2007
Regia: Cristian Nemescu
Cu: Maria Dinulescu, R zvan
Vasilescu, Armand Assante
Hollywood Multiplex  13.30
CEI PATRU FANTASTICI: 
ASCENSIUNEA LUI SILVER 
SURFER

SUA, S.F., 2007
Regia: Tim Story
Cu: Jessica Alba, Ioan Gru  udd, 
Chris Evans
Hollywood Multiplex  16.30, 18.30
Movieplex  15.45, 20.00
Gloria  13.00, 15.00, 17.00, 19.00

CITIND PE BUZE
Fran a, poli ist, 2001
Regia: Jacques Audiard
Cu: Emmanuelle Devos, Vincent 
Cassel, Olivier Gourmet 
Cinema E-Uranus  21.00

CONDAMNA II
SUA, ac iune, 2007
Regia: Scott Wiper
Cu: Steve Austin, Vinnie Jones, 
Rick Ho  man 
Premier
Hollywood Multiplex  13.15, 18.00, 22.45
Movieplex  13.00, 17.45, 20.15, 22.30

DOMNUL BROOKS
SUA, thriller, 2007
Regia: Bruce Evans
Cu: Kevin Costner, Demi Moore, 
William Hurt
Hollywood Multiplex  17.00, 19.30, 22.15
Movieplex  14.45, 17.15, 21.45

DUP 28 DE S PT MÂNI
Anglia, horror, 2007
Regia: Juan Carlos Fresnadillo
Cu: Robert Carlyle, Rose Byrne, 
Jeremy Renner 
Premier
Hollywood Multiplex  14.15, 20.30, 22.45
Movieplex  14.45, 17.15, 19.45, 21.45

GA CA NEBUN
SUA, comedie, 2007
Regia: Walt Becker
Cu: Tim Allen, John Travolta, 
Martin Lawrence 
Glendale Sudio  18.00, 20.30

GREU DE UCIS 4
SUA, ac iune, 2007
Regia: Len Wiseman
Cu: Bruce Willis, Timothy Olyphant, 
Je  rey Wright
Hollywood Multiplex  14.45, 17.30, 
 20.15, 22.45
Movieplex  13.45, 16.15, 19.00, 21.45

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

ILUZIONISTUL
Cehia-SUA, dram , 2006
Regia: Neil Burger
Cu: Edward Norton, Paul Giamatti, 
Jessica Biel 
Cityplex  15.15, 17.45, 20.00, 22.15

IMPERIUL MIN II
Anglia-Fran a, suspans, 2006
Regia: David Lynch
Cu: Laura Dern, Jeremy Irons, Harry 
Dean Stanton 
Premier
Hollywood Multiplex  18.45, 22.15 

LISTA NEAGR
SUA, r zboi, 2006
Regia: Paul Verhoeven
Cu: Carice van Houten, Sebastian 
Koch
Hollywood Multiplex  15.00
Movieplex  15.15

LUNETISTUL
SUA, ac iune, 2007
Regia: Antoine Fuqua
Cu: Mark Wahlberg, Michael Pena, 
Danny Glover 
Scala  13.30, 16.00, 18.30, 21.00

MAREA T CERE
Coproduc ie, documentar, 2005
Regia: Philip Gröning
Cinema Union  15.00

MASCUL NECRU TOR
SUA, dram , 2006
Regi: Nick Cassavetes
Cu: Bruce Willis, Emile Hirsch, 
Justin Timberlake
Hollywood Multiplex  16.15

MONSTRUL
Coreea de Sud, fantastic, 2006
Regia: Joon-ho Bong
Cu: Kang-ho Song, 
Hie-bong Byeon
Cityplex  16.00, 18.15, 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  17.45, 21.15
Movieplex  14.45, 18.30, 21.45
Cityplex  15.00, 18.15, 21.30
Festival  13.30, 16.30, 19.30
Studio  10.00, 13.00, 16.15, 19.15

PREMONI IA
SUA, ac iune, 2007
Regia: Mennan Yapo
Cu: Sandra Bullock, Julian 
McMahon
Hollywood Multiplex  15.45, 20.45
Movieplex  13.30, 17.45, 22.00

REMBRANDT
Danemarca, ac iune, 2003
Regia: Jannik Johansen
Cu: Lars Brygmann, Jacob 
Cedergren, Nikolaj Coster-Waldau
Cinema Union  18.00

SCORPION
Fran a, ac iune, 2007
Regia: Julien Seri
Cu: Clovis Cornillac, Francis 
Renaud, Karole Rocher 

Premier
Hollywood Multiplex  17.15, 21.45
Movieplex  13.15, 20.30, 22.30

SHREK AL TREILEA
SUA, anima ie, 2007
Regia: Raman Hui, Chris Miller
Voci: Cameron Diaz, Eddie Murphy, 
Mike Myers 
Hollywood Multiplex  13.15, 15.15, 19.30
Movieplex  12.45, 15.30, 19.45

SPIDER-MAN 3
SUA, S.F., 2007
Regia: Sam Raimi
Cu: Tobey Maguire, Kirsten Dunst 
Hollywood Multiplex 14.15

TAT  DE DUMINIC
România, comedie, 1974
Regia: Mihai Constantinescu
Cu: Amza Pellea, Radu Beligan, 
Gina Patrichi
Cinema Eforie  17.00

TRANSFORMERS – R ZBOIUL 
LOR ÎN LUMEA NOASTR

SUA, S.F., 2007
Regia: Michael Bay
Cu: Michael Clarke Duncan, 
Jon Voight
Hollywood Multiplex  13.45, 16.45, 
 19.45, 22.30
Movieplex  13.45, 16.30, 19.15, 22.00
Cityplex  14.15, 17.00, 19.45, 22.30
Corso  13.00, 15.30, 18.00, 20.30

VIS TORII
Coproduc ie, dram , 2003
Regia: Bernardo Bertolucci
Cu: Eva Green, Louis Garrel, G. 
Georgiev-Gec
Glendale Studio  15.00

TEATRU
AICI NU SE SIMTE 

De: Lia Bugnar
Regia: Alexandru Dabija 
Cu: Dorina Chiriac, Daniel Popa 
Teatrul Luni de la Green Hours  20.00
Telefon: 0788.452.485

HELL
De: Lolita Pille
Regia: Chris Simion
Cu: Antoaneta Cojocaru, Cristi 
Iacob, Maria Teslaru
Terasa La Motoare  21.00
Bd. Nicolae B`lcescu nr. 2
Telefon: 315.85.08

OASE PENTRU OTTO 
De: Lia Bugnar 
Regia: Lia Bugnar 
Cu: Crina Mure an, Mariana 
D nescu
Teatrul Luni de la Green Hours  20.00
Telefon: 0788.452.485

EVENIMENTE
APARI}II NOU~ DE CARTE

„|n alt t`r#m”
De: George Canache
Editura Vinea

„Declinul”
De: M.J. Hyland 
Editura Polirom
Pre]: 28,95 lei

„Mereu \n albastru”
De: Ann Brashares
Editura Rao
Pre]: 17,99 lei

„P`m#nt pustiu”
De: Irina Egli
Editura Humanitas
Pre]: 11,40 lei

EXPOZI}II
Expozi ie de pictur
De: Elena Seserman
Galeria Simeza
Bd. Magheru nr. 20
Telefon: 659.75.80
Ultima zi - 16 iulie

Expozi ie de pictur i obiecte din 
plexiglas
„Mesajele culorii. Perpetuum”
De: Mihaela Munteanu Rîmnic 
Muzeul Na ional Cotroceni  
Program:  Ma-D: 10.00-16.00  
Bd. Geniului nr. 1
Telefon: 317.31.06
Ultima zi – 18 iulie

Expozi ie de pictur
De: Adrian Stoenic`
Cercul Militar Na ional
Galeria artelor
Bd. Regina Elisabeta nr. 20
Telefon: 313.86.80
Ultima zi - 19 iulie

Expozi]ie de pictur`
De: Mircea Tudor Popescu
Institutul Irecson
Calea Victoriei nr. 2
Telefon: 314.18.90
Ultima zi – 20 iulie

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
„Spleen & Ideal” 
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`
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 2007

NOUT I PE DVD
„Muzica i versurile”
SUA, comedie, 2007
Regia: Marc Lawrence
Cu: Drew Barrymore, Hugh Grant
Pre : 49,9 lei

„O noapte bun ”
SUA, comedie, 2007
Regia: Jake Paltrow
Cu: Penélope Cruz, Gwyneth 
Paltrow
Pre : 49,9 lei

„Steaguri pline de glorie“�
SUA, dram`, 2006
Regie: Clint Eastwood
Cu: Ryan Phillippe, Jamie Bell, 
Jesse Bradford
Pre : 59,9 lei

VERNISAJE
Art` decorativ`
„Mirajul Florilor" 
De: Virgiliu Z. Teodorescu 
Centrul Cultural al M.A.I.
Foaierul Nicolae Grigorescu  19.00  
Str. Mihai Vod` nr. 17
Telefon: 314.62.19

Fotografi e
„Wondering Eye – 
The Wandering I”
De: Ioana Muntenescu 
Teatrul Luni de la Green Hours  17.30
Calea Victoriei nr. 120
Telefon: 0788.452.485
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Citind pe buze
Ast zi, de la ora 21.00, ruleaz  la Cinema E-Uranus 
fi lmul „Citind pe buze”, în regia lui Jacques Audiard. 
Carla Bhem (Emmanuelle Devos, foto) e secretar  la 
Sedim, o societate din domeniul imobiliar. Aceasta s-a 
s turat de via a pe care o duce i crede c  merit  mai 
mult. |ns , Carla nu poate spera la o situa ie mai bun ,
deoarece ea lucreaz  într-o fi rm  plin  de b rba i, are 
35 de ani, un fi zic comun i câte un aparat auditiv în 
fi ecare ureche. Solu ia vine din partea lui Paul Angeli 
(Vincent Cassel), noul stagiar pe care ea reu e te s -l
introduc  în companie.

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

Cuvinte pu]ine, idei multe
La Editura Vinea a ap`rut, anul acesta, o carte de poeme 
a autorului George Canache, intitulat` sugestiv „|n 
alt t`r#m”. „Universul lui are ceva diamantin \n el”, 
spunea, \n 1982, Nichita St`nescu. De asemenea, Ovidiu 
S. Crohm lniceanu remarca „predilec]ia t#n`rului poet 
pentru compuneri lirice foarte scurte, rezumate adesea 
doar la c#teva versuri”. Autorul adopt` lirismul de tip 
„Haiku – o form` de poezie savant`, rodul unei [lefuiri 
\ndelungate [i mig`loase”. Prin pu]ine cuvinte, Canache 
reu[e[te s` exprime toate st`rile sale interioare, toat` 
dragostea fa]` de frumos. 
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Dezleg`rile Sudoku 
din edi]ia de ieri

TVR 2 22.10 DRAM~FILMUL SERII ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Intrarea dragonului
„Enter the Dragon” a 

fost ultimul i cel mai im-
portant fi lm f cut de Bruce 
Lee. Lee, un expert în kung-
fu, porne te pe urmele 
unui dealer de droguri pe-
riculos responsabil i pen-
tru moartea surorii sale. 
Trafi cantul organizeaz  un 
concurs de arte mar iale. 
Bruce Lee nu pierde ocazia 
de a fi  cât mai aproape de 
du manul s u i se înscrie 
în competi ie.  
Hong Kong/SUA, 1973
Regia: Robert Clouse
Cu: Bruce Lee, John Saxon

PRO TV 20.30 AC}IUNE
Drag  Wendy

Dick (Jamie Bell) este un tân r timid dintr-un ora
minier. Fascina ia sa pentru arme începe atunci când pri-
me te un pistol de juc rie de la o fat . La scurt timp, el 
organizeaz  un club secret despre arme. Dar teoria e una, 
iar practica, cu totul altceva. Scenaristul acestui fi lm este 
Lars von Trier, cunoscut i pentru scenariile unor pelicule 
de succes precum „Dogville” sau „Dansând cu noaptea”.
Coproduc ie, 2005; Regia: Thomas Vinterberg; Cu: Jamie Bell, Novella Nelson

TVR 1 23.20 DRAM~

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 Planeta în jean i
16.00 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
20.15 Edi ie special ; Interviu cu 

John Fleming, pre edintele 
pentru Europa al Companiei 
Ford

20.30 Dolmen (s, Fran a)
21.20 Linia verde
21.50 Anatomia lui Grey (s, SUA)
22.45 Jurnalul TVR
23.20 Drag  Wendy (dram ,

coproduc]ie)

17.00

TVR 2
11.50 Descoper  românii 12.00
Doctor Who (s) 13.00 Spellbinder: 
T râmul Dragonului (s) (r) 13.30
ABC... de ce? 14.30 Jobbing 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 Uli a
spre Europa (s) 20.00 Celebrit ile 
timpului t u 20.10 Farmece (s, 
SUA) 21.00 Ora de tiri 22.10 Taina 
evreului (dram , Italia/Tunisia) 
0.00 American Gothic (s) 

10.15 Gitanas (s, SUA/Mexic) 12.30
Inocen  furat  (s, Mexic/SUA) 
13.30 Prizoniera (s, Columbia/SUA/
Mexic) 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) 1.45
Pove tiri adev rate (r)

8.00 Lumi diferite (s, SUA) 9.00
Întoarcere în gr dina secret
(S.F., coproduc]ie) 11.00 Fiicele lui 
McLeod (s, Australia) 12.00 Barb -
neagr  (aventur , SUA) 14.00 Amy 
(s, SUA) 15.00 Febra m riti ului 
(comedie, SUA) 17.00 Fiicele lui 
McLeod (s, Australia) 18.00 Amy 
(s, SUA) 20.00 Doc Martin (s, 
Anglia) 21.00 Jordan (s, SUA) 22.00
Brigada secret  (s, Anglia) 23.00
Eviden a diavolului (dram , SUA) 
1.00 Jordan (s, SUA) 2.00 Brigada 
secret  (s, Anglia) 

9.00 tirile Sport.ro 10.05 Special 
(r) 11.00 tirile Sport.ro 11.05
Rugby Tri Nations: Noua Zeeland` 
- Africa de Sud (r) 12.45 Nascar 
Pepsi 400 (r) 14.00 tirile Sport.
ro 14.05 Fotbal amical: Steaua 
- Vilnius (r) 16.00 tirile Sport.ro 
16.05 Români în Liga Campionilor 
18.00 tirile Sport.ro 18.30 Fotbal 
amical: Inter Milano - China 20.30
Români în Champions League 21.30
tirile Sport.ro 22.00 Special 23.00

Wrestling TNA 0.00 tirile Sport.ro 
1.00 Sexy Sport Clips 

11.00 Walker, poli ist texan (s, 
SUA) 12.00 Teo (r) 13.15 C l toriile 
lui Sinbad (s) 13.45 Road Runner 
- cea mai rapid  pas re (s, SUA) 
14.15 Lumea Pro Cinema (r) 14.45
Pro Motor (r) 15.15 Telefonul de la 
miezul nop ii (s, SUA) (r) 16.30 Noi 
to i (s, SUA) 17.30 N scut DJ (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 N scut DJ (s, 
SUA) 22.00 Joc sângeros (ac iune, 
SUA) 0.00 Point Pleasant (s, SUA) 

9.00 Sunrise 11.00 Virgin Diaries 
(r) 11.30 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 

7.00 tirile PRO TV 
9.10 Omul care aduce cartea
9.15 Tân r i nelini tit (s, SUA) (r)
10.00 Om s rac, om bogat (s, 

România) (r)
11.00 Caravana „Dansez pentru 

tine” (r)
11.45 La Bloc (r)
12.15 Emmerdale - Afaceri de 

familie (s, Anglia)
13.00 tirile PRO TV 
13.45 Hibernatus (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 Intrarea dragonului 

(ac iune, Hong Kong/SUA)
22.30 tirile PRO TV 
23.15 CSI: New York - Criminali tii 

(s, SUA/Canada)

17.45
5.00 Vivere - A tr i cu pasiune 

(s, Italia)
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 C l re ul singuratic (western, 

SUA)
16.00 Observator
17.00 9595 - Te înva  ce s  faci!
19.00 Observator
20.30 Tablou de nunt
23.00 Observator
0.00 Întoarcerea în paradis 

(dram , SUA); Cu: Vince 
Vaughn, Anne Heche, 
Joaquin Phoenix 

2.00 Concurs interactiv
3.00 9595 - Te înva  ce s  faci! (r)

0.00
6.30 Colierul de smaralde (s, 

Argentina)
7.30 Familia Serrano (s) (r)
9.00 Cenu reasa (s, Argentina); 

Cu: Florencia Bertotti, Fabio 
Di Tomaso, Benjamín Rojas 

10.15 Împotriva destinului 
(romantic, India) 

12.15 Stare de show 
13.30 Nor  pentru mama
15.45 Comando România
16.15 Z#mbi]i se filmeaz`!
16.45 Familia Serrano (s) (r)
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 Împotriva timpului (romantic, 

India) (r)

19.15
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 Taine ale trecutului (dram ,

SUA/Canada)
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 Evadarea (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)

23.30
4.15 11:11:00 (horror, Canada)
6.00 Frumoasele de la l pt rie 

(aventur`, SUA)
7.35 R zboiul lui Nat Banks 

(comedie, SUA)
9.15 Aproape celebri (comedie, 

SUA)
11.20 Ga ca de la IT (s, Anglia)
12.20 Ziua nun ii (comedie, Fran a)
13.45 Ce-ai f cut (comedie, SUA)
15.15 Micul inventator (anima ie, 

Japonia)
17.20 Cr ciunul cu familia Kranks 

(comedie, SUA)
19.00 Dl i dna Smith (ac iune, 

SUA)
21.00 Dragoste mare (s, SUA)
22.00 Deadwood (s, SUA)
22.55 Adâncul albastru (thriller, 

SUA)
0.50 To i laolalt
2.15 44 minute (ac iune, SUA)
3.45 Calvarul (horror, coproduc]ie)

19.00

TVR 1 PRIMAANTENA 1PRO TV KANAL D HBO

Isabel, \n c`utarea 
iubirii Mesaje de dincolo |ntoarcerea \n paradis Nor` pentru mama.

 Prezint` Gabriela Cristea Totul despre sex Dl [i Dna Smith

MTVACAS~ HALLMARK PRO CINEMASPORT.RO

SURS~ PROGRAME TV:

0156

PUBLICITATE

PUBLICITATE

Taina evreului
La pu in timp dup  Cru-

cifi care, Tito Valerio Tauro, 
un reprezentant al ofi ciali-
t ilor romane, este trimis 
în Galilea pentru a inves-
tiga dispari ia trupului lui 
Iisus din Nazaret. Acest lu-
cru atrage aten ia guverna-
torului provinciei, Pilat din 
Pont (Harvey Keitel). Dup
ce o întâlne te pe Claudia 
Procula, so ia lui Pilat, Tito 
afl  am nunte neb nuite. 
Iar când o cunoa te i pe 
Maria Magdalena, martora 
învierii lui Iisus, lucrurile 
cap t  o alt  turnur .
Italia/Tunisia, 1986
Regia: Damiano Damiani
Cu: Keith Carradine, Harvey Keitel
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LEGEND~: S = Sex  sus; B = Bani  mediu; N = Noroc  jos Rubric` realizat` de Tina Rizea
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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.

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

PUBLICITATE

44 11 22
11 77 88

88 99
77 99 22

88 11 33 66
88 99 77

55 66
66 77 11
88 99 44

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

BANCURI |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Un mo[ mergea agale prin 
p`dure, c#nd \l vede pe unul 
at#rnat de-o crac`, legat de 
br#u.
- Ce faci legat, acolo?
- M` sp#nzur! Las`-m`!
- P`i, de br#u, m`? De g#t!
- Am \ncercat, dar m` sufoc!
Trimis de Cristina Morassi

Un mar]ian intr` \ntr-un bar [i 
comand` un whisky. Barmanul, 
de[i un om care a v`zut multe 
la via]a lui, e tulburat de ciu-
data apari]ie. |i ia mar]ianului 
trei dolari pentru b`utur` [i-i 
spune:
- S` fi u sincer, sunte]i primul 
mar]ian care a intrat \n localul 
meu.
- Nici nu-i de mirare, replic` 
mar]ianul. Cu pre]urile astea! 

Un oltean vine acas` beat cri]` 
[i se culc` cu c`ciula pe cap. 

Pe la miezul nop]ii se treze[te, 
pune m#na \n cap [i exclam` 
surprins:
- M`i, mare minune! M-am cul-
cat chel [i m` trezesc cu p`rul 
v#lvoi!

- Domn doctor, am urmat tra-
tamentul prescris cu sfi n]enie. 
N-am fumat, n-am b`ut, n-am 
m#ncat cu sare. Dar picioarele 
m` dor la fel ca \nainte. Abia 
mai pot s` merg. Ce-ar trebui 
sa iau?
- Metroul, autobuzul sau tram-
vaiul.

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!

BERBEC  21 MARTIE - 20 APRILIE
Excesiv de ironic, chiar sarcastic, v
critica i cu asprime atât prietenii, cât 
i colegii cei mai apropia i. Rela iile 

parteneriale sunt excep ionale, dar o 
alterca ie, la sfâr itul zilei, cu persoana 
iubit  v  solicit  nervos din plin.
S –  B –  N –

TAUR  21 APRILIE - 20 MAI
Majoritatea celibatarilor accept  mari-
aje din interes. Vi se cere s  participa i
la fi nalizarea unei activit i difi cile. Cu 
toate c  v  implica i total, nu v  con-
vine faptul c  activitatea respectiv
este mult sub califi carea dv. 
S –  B –  N –

GEMENI  21 MAI - 22 IUNIE
To i nativii pl nuiesc o schimbare 
major , îns  „uit ” s  se sf tuiasc  cu 
celelalte persoane implicate. Famili tii 
exclud orice posibilitate de a avea 
copii, fi ind foarte încânta i de ansele 
de afi rmare. 
S –  B –  N –

RAC  21 IUNIE - 22 IULIE
Unii nativi pun la cale c l torii, iar o 
parte dintre celibatari sunt ceru i în 
c s torie în condi ii ciudate. Sunte i
irascibil i nu este exclus s  le g si i
nod în papur  tuturor amicilor. V
implica i, de altfel, în prea multe 
activit i.
S –  B –  N –

LEU  23 IULIE - 22 AUGUST
Aproape toat  ziua ave i discu ii fami-
liale nepl cute. Ajunge i la concluzia 
c  tot ceea ce v  convine dv. nu este 
agreat de nimeni din familie. Persoa-
na iubit  totu i v sus]ine, dar sunte i
mirat de reac ia dur  a amicilor.
S –  B –  N –

FECIOAR~  23 AUGUST - 22 SEPTEMBRIE
Rela ia cu persoana iubit  este în con-
tinuare difi cil , chiar dac  se comunic
din plin. Prietenii de conjunctur i co-
legele v sus]in ambi iile, iar cei care 
î i doresc copii vor primi azi ve ti bune 
de la medici. Lips  de maleabilitate.
S – B –  N –

BALAN}~  23 SEPTEMBRIE - 22 OCTOMBRIE
Nu au posibilitatea s  fac  sufi cient
mi care, de i sus]in nenum rate acti-
vit i. Starea de s n tate nu se va 
îmbun t i, decât dac  vor respecta cu 
stricte e sfaturile medicilor. Rela ii sen-
timentale f r  nici un fel de pasiune.
S –  B – N – jos

SCORPION  23 OCTOMBRIE - 21 NOIEMBRIE
Sunt i mai preocupa i de propria în-
f i are, iar p rin ii î i sufoc  progeni-
turile cu dragostea lor. Studen ii ar dori 
s  se c s toreasc i to i nativii vor 
planifi ca scurte c l torii peste hotare. 
Lips  total  de tandre e în dormitor.
S –  B –  N – 

S~GET~TOR  22 NOIEMBRIE - 21 DECEMBRIE
Exuberan i, comunicativi i foarte 
prieteno i, iart  partenerilor de cuplu 
orice gre eal  ar face. Preocupa i de 
familie i locuin , cei c s tori i iau 
decizii în defavoarea lor. Fac tot timpul 
excese neindicate i se trateaz  aiurea.
S –  B –  N –

CAPRICORN  22 DECEMBRIE - 19 IANUARIE
To i studen ii i elevii încearc  s
dep easc , cu mai mult ori mai pu in 
succes, situa ii stresante. Celibatarii 
pun la cale, f r  succes, c snicia unui 
coleg, iar famili tii pot s  piard  iubi-
rea partenerului din înc p ânare. 
S –  B –  N –

V~RS~TOR  20 IANUARIE - 18 FEBRUARIE
Nu ascult  de sfaturile nim nui i devin 
mai sensibili. Î i afi rm  totu i perso-
nalitatea în diverse ocazii i sunt gata 
s  renun e la persoana iubit , dac
aceasta nu se încadreaz  în limitele 
unor norme comportamentale clare.
S –  B – N – 

PE{TI  19 FEBRUARIE - 20 MARTIE
Originali, irascibili i prea preten io i, 
intr  u or în confl ict mai ales cu rudele 
apropiate i vecinii. Nu sunt deloc 
excluse aventurile sentimentale, iar 
celibatarii vor s  se c s toreasc  doar 
pentru a avea copii. C l torii anulate.
S –  B – N – 


