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Compact te trimite
la CARL CRAIG!

SPORT

Marica la
Stuttgart,
pentru opt
milioane €
Atacantul rom#n a
p`r`sit {ahtior
pentru campioana
Germaniei, acolo
unde va c#[tiga dou`
milioane de euro anual
Pag.

Intr` pe www.compact.info.ro
[i \nscrie-te pentru a c#[tiga una
dintre cele 5 invita]ii duble la
„PARTY LIKE AN AMERICAN“, din
27 iulie, de la Arenele Romane!
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Cod ro[u: ast`zi
vom da \n clocot!
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ECONOMIE

|n Bucure[ti [i \n cinci jude]e vor fi temperaturi de peste 41 de grade Celsius
Pentru prima oar`,
intr` \n vigoare avertizarea cu
cod ro[u: azi, \n capital` [i \n
cinci jude]e din sud, temperatuNA}IONAL

ra aerului va dep`[i 41 de grade
Celsius. Institu]iile publice nu vor
lucra \ntre orele 11.00 [i 18.00,
Bucure[tiul a cerut sprijinul Arma-

tei, iar primarul general Adriean
Videanu [i-a \ntrerupt concediul,
pentru a coordona m`surile antiPag. 4
canicul`.

Consum uria[
de ap` mineral`
|n unele supermarketuri, nu se
v#nd mai mult de dou` baxuri
de persoan`
Pag. 6
PEOPLE

Lindsay Lohan va
filma \n Rom#nia
Vedeta va participa din toamn`
la film`rile unei pelicule ce se va
turna la noi
Pag. 11
DIGITAL

Cel mai mic robot
humanoid
Ast`zi se va \nregistra
un punct culminant al caniculei

Robo]elul i-SOBOT va fi pus \n
v#nzare, \n octombrie, la pre]ul
de 177 de euro
Pag. 12

ULTIMA OR~ ... 22:00 ... Toate pie]ele din sectorul 2 vor fi \nchise, ast`zi, \ntre orele 11.00 [i 18.00...
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Program redus
la casele de bilete
ale RATB
ORAR Centrele de vânzare bilete
ale Regiei Autonome de Transport Bucureti (RATB) vor avea,
astuzi, program redus, din
cauza caniculei, precizeazu un
comunicat de presu al regiei.
Programul de lucru cu publicul
va fi între orele 6.00-11.00 i
18.00-21.00.

locul cureia a început construc¡ia a peste 700 de apartamente.
Terenul pe care era amplasatu
fabrica are o suprafa¡u de
1,3 hectare i este situat în
cartierul Lacul Tei, informeazu
Mediafax.

Pierderi pentru
constructorul
Cathedral Plaza

Respectarea
dreptului la educa¡ie
PROGRAM În perioada ianuarie-septembrie 2007, organiza¡iile Salva¡i Copiii, Sense International i Asocia¡ia de Sprijin
a Copiilor cu Handicap Fizic
deruleazu proiectul „Respectarea dreptului la educa¡ie pentru
copiii cu dizabilitu¡i, finan¡at
de World Learning. Rezultatele
unei mini-cerceturi i planul
de ac¡iune vor fi prezentate
în cadrul unei conferin¡e de
presu organizatu astuzi, de la
ora 16.00, la sediul Agen¡iei de
Monitorizare a Presei din Calea
Plevnei nr 98.

Locuin¡e
în locul fabricii
IMOBILIAR Conducerea companiei Romfelt Bucureti, specializatu în produc¡ia de pâslu i
postavuri, a decis su-i schimbe
obiectul de activitate i su
o transforme în dezvoltator
imobiliar. Prima etapu din acest
plan este demolarea fabricii, în

AMENINKARE Constructorul Cathedral Plaza, Millennium Building Development, amenin¡u
Arhiepiscopia Romano-Catolicu,
cea care a ob¡inut în instan¡u
suspendarea lucrurilor imobilului, c` va solicita acoperirea
pierderilor zilnice de 39.000
de euro. „Orice zi de întârziere
poate costa Arhiepiscopia i/sau
autoritu¡ile 39.000 de euro,
Millennium Building Development SRL urmând a recupera
aceste sume în instan¡u”, se
aratu într-un comunicat de
presu al companiei.

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

Al tuu cum aratu?
A teptvm fotografiile tale pe adresa:

foto@compact.info.ro
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Se apropie turneul III de baschet
STREETBALL - Înscrierile pentru
turneul al III-lea din cadrul Campionatului Sport Arena Streetball 2007 încep de joi. Pentru cea
de a III-a întrecere, care va avea
loc între 3 ¹i 5 august, în cea mai
modern baz sportiv outdoor,
Sport Arena Politehnic, organizatorii au pregtit participan¼ilor
mai multe surprize.
Nu vor lipsi meciul vedetelor,
concursurile pentru spectatori,
concursurile de trei puncte ¹i cel
de slam dunk, precum ¹i meciurile destinate reprezentan¼ilor
mass-media. Turneul de streetball se anun¼ deosebit de încins
(atât la propriu, cât ¹i la figurat)
având în vedere faptul c echipele din provincie amenin¼ s pun
capt suprema¼iei bucure¹tenilor. Timi¹orenii de la Timba au
anun¼at c revin la Sport Arena
Streetball pentru a câ¹tiga, dup
ce în turneul al II-lea au fost
elimina¼i de bucure¹teni. Bob’s
Squad, câ¹tigtori la turneul

Foto: Dana Lascu
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La \nceputul lui august se joac`, din nou, baschet pe Sport Arena
al II-lea ¹i finali¹ti la primul, se
numr printre favori¼ii celui de
al treilea turneu, de¹i este posibil s intre în teren fr Bogdan
Amriuci, care s-a accidentat.

Performerii turneului al II-lea,
Pensionarii Asigura¼i ¹i Giants
vor fi prezen¼i ¹i de aceast dat
pe terenurile din Politehnic.
Dana Lascu ||||

Idei pentru parcuri

Primarul Neculai On]anu z#mbe[te, parcul s`u va fi ref`cut pe banii unei companii private
Concursul de solu£ii creative pentru arhitec£i i peisagi ti
„Parcurile Viitorului”, desfv urat la nivel na£ional, i-a
desemnat câ tigvtorii.
PREMII - Obiectivul principal
al concursului organizat de Petrom este de a selecta ¹i premia proiecte de reamenajare la
standarde europene pentru trei
parcuri din România: Parcul
„Lunca Florilor”, din sectorul 2
al Bucure¹tiului, „Expo Parc”,
din Pite¹ti, ¹i Parcul „Central”,
din Moine¹ti.
„Arhitec¼ii ale cror proiecte
au câ¹tigat premiul I vor fi implica¼i în implementarea pro-

punerii creative împreun cu
constructorul, care va fi ales în
urma unei licita¼ii. Pân la sfâr¹itul anului, aceste proiecte vor
deveni realitate, Petrom alocând un buget de 1,5 milioane
euro pentru realizarea lor”, a
declarat Mona Nicolici, organizatorul concursului. Pe lâng
satisfac¼ia de a-¹i vedea proiectele puse în practic, câ¹tigtorii
locului I vor primi ¹i un premiu
de 4.000 de euro. În concurs

au fost înscrise 24 de proiecte.
Marii câ¹tigtori ai concursului
sunt Alexandru Cri¹an (29 ani,
arhitect) ¹i Ana–Maria Cri¹an
(29 ani, arhitect), absolven¼i
ai Institutului de Arhitectur ¹i
Urbanism „Ion Mincu”, care au
primit premiul cel mare pentru
dou dintre ora¹ele care vor beneficia de „Parcurile Viitorului”
în acest an: Bucure¹ti ¹i Pite¹ti.
Parcul din ora¹ul Moine¹ti va fi
creat de echipa format de Ecaterina Dobrescu (21 ani) ¹i Alexandru Matei (22 ani), studen¼i
în anul trei la Facultatea de UrD.L. ||||
banism „Ion Mincu”.

Voteazv fotografia preferat`!

PREMIUL I – „Lunca Florilor”, Bucureti

Pozu de la excelenta reprezenta¡ie a Teatrului Ka, din Portugalia, în
cadrul Festivalului „ApuAerFoc”.
Text [i foto: Cornel Popescu

CONCEPT: Alexandru i Ana
Maria Cri an (foto) au conceput un proiect care prevede
aducerea în prim-plan a elementului „apv” [i a crevrii
unui spa£iu identitar menit
sv îmbunvtv£eascv vizual i
func£ional zona aflatv în continuv dezvoltare. Elementul
emblematic este reprezentat
de cvderea de apv, cu o accesibilitate i flexibilitate crescutv a spa£iului astfel generat.
Proiectul stipuleaz` utilizarea
surselor de energie alternativv: panouri solare i un sistem
de reciclare al apei.

BUCURE{TI
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Bucuretenii sunt printre
cei mai necinsti¡i cetu¡eni ai lumii
TOPUL CINSTEI |||||||||||||||

Într-un top al „onestitv£ii”,
realizat de reporterii
publica]iei „Reader's Digest“
în 32 de £vri ale lumii,
capitala României ocupv un
loc coda . Bucure tiul s-a
clasat abia pe penultimul
loc, pozi£ia a 13-a, într-un
clasament de 14 pozi£ii.

Bolidul i pana
de curent
GUVERN Premierul Cvlin
Popescu Tvriceanu a venit,
ieri, la serviciu, în prima zi
dupv consultul post-operatoriu efectuat în strvinvtate,
la bordul unui bolid de lux
marca Porsche. Automobilul,
înregistrat pe numele firmei
Automotive Trading Services
SRL, la care prim-ministrul
este ac£ionar majoritar, i-a
purtat ghinion acestuia. Dupv
intrarea teatralv, Tvriceanu
a avut parte de o surprizv
neplvcutv: o panv de curent,
care a lvsat Guvernul fvrv
luminv circa 40 de minute. ||||

Foto: Cristian Simion

CLASAMENT - Reporterii revistei
„Reader's Digest” au realizat un
clasament al celor mai cinsti¼i cet¼eni pe baza unui test efectuat
în cele mai populate ora¹e din 32
de ¼ri. Ei au f`cut pierdute, în locuri publice aglomerate, 960 de
telefoane mobile nou-nou¼e, cu o
valoare medie pe pia¼. La finalul
testului, au fost recuperate doar
654 dintre aparatele pierdute.
Cercettorii-reporteri
din
fiecare ¼ar ¹i-au organizat ¹i
realizat propriul test, ¼inând
telefonul mobil „pierdut” sub
observa¼ie, de la distan¼. Mai
mult, ei au sunat la numrul de
telefon respectiv, pentru a vedea
dac rspunde cineva. Inten¼ia
jurnali¹tilor a fost s verifice trei
lucruri importante: dac persoana care a gsit mobilul accept s
returneze aparatul, dac d sau
nu telefoane la numerele de telefon din agenda aparatului ¹i dac
pstreaz sau nu telefonul, relev studiul preluat de Mediafax.
Procentul cel mai ridicat de
aparate returnate proprietarului

Locul I - Ljubljana, Slovenia;
Locul II - Toronto, Canada;
Locul III - Seul, Coreea de Sud;
Locul IV - Stockholm, Suedia;
Locul V - Bombay, India;
Manila, Filipine; New York, SUA;
Locul VI - Budapesta, Ungaria;
Helsinki, Finlanda; Var ovia,
Polonia; Praga, Cehia; Zagreb,
Croa£ia;
Locul VII – Paris, Fran£a;
Locul VIII - Milano, Italia;
....
Locul XIII – Bucure ti, România;
Amsterdam, Olanda;
Locul XIV - Hong Kong, China;
Kuala Lumpur, Malaysia.

Ai grij` s` nu-]i pierzi mobilul, ai [anse mici s` ]i-l recuperezi!
de drept a fost înregistrat în cel
mai mic ora¹ care a participat la
test, Ljubljana, capitala Sloveniei.
Ora¹ul are o popula¼ie de numai
267.000 de locuitori. În Ljubljana, doar un singur telefon din
cele 30 „pierdute” de reporteri
nu a fost returnat proprietarului
de drept.
Pe locul doi al clasamentului
s-a clasat una dintre cele mai

mari metropole ale lumii, Toronto (Canada). Ora¹ul canadian are
o popula¼ie de 5,4 milioane de
locuitori. Locuitorii din Toronto
au returnat 28 dintre cele 30 de
telefoane rtcite de reporteri.
Locul trei al clasamentului a
revenit capitalei Coreei de Sud,
Seul, urmat, pe locul patru, de
Stockholm (Suedia). Locul cinci
este ocupat de trei metropole,

Bombay (India), Manila (Filipine) ¹i New York (SUA), cu 24 de
telefoane returnate, fiecare.

Românii, coda i la cinste
În acest clasament, Bucure¹tiul intr abia pe locul 13. Rezultatele testului arat c mai mult
de jumtate dintre bucure¹teni
(53%) au dovedit c nu sunt
cinsti¼i. Din cele 30 de telefoane

Julio Iglesias surbutorete, pe Stadionul
Cotroceni, 39 de ani de carier`
CONCERT - Cântre¼ul dore¹te
s-¹i srbtoreasc la Bucure¹ti
impresionanta carier muzical printr-un concert de excep¼ie.
Artistul, care va cânta, mâine, pe
stadionul Cotroceni, a împlinit pe
18 iulie 39 de ani de carier. El s-a
declarat încântat de România ¹i de
reprezentantele sexului frumos.
Organizatorii au decis s modifice
programul concertului de la Bucure¹ti. Spectacolul va începe de la
21.45, pentru c solistul nu vrea,
potrivit organizatorilor, ca publicul s sufere din cauza caniculei.
Biletele pentru spectacol cost` în||||
tre 300 ¹i 50 de lei.

Videanu
îi întrerupe
concediul
COD ROIU Biroul de presv al
Primvriei Capitalei a anun£at,
ieri, cv primarul general Adriean
Videanu a decis sv- i întrerupv concediul de odihnv din
cauza avertizvrii cu cod ro u în
Bucure ti. „Ca urmare a avertizvrii cu cod ro u a Administra£iei Na£ionale de Meteorologie
privind temperaturile extreme
din Bucure ti, primarul general
Adriean Videanu î i întrerupe
concediul de odihnv de apte zile
i va sus£ine mar£i (nr: astvzi), la
ora 13.00, o conferin£v de presv
la sediul PMB”, precizeazv comunicatul de presv al Primvriei. ||||

Apu distribuitu gratuit în zonele
din capital` neracordate la re¡ea
CANICUL - Din cauza situa¼iei
meteorologice excep¼ionale ¹i în
acord cu Prim`ria General`, Apa
Nova a luat msuri speciale pentru perioada de canicul.
Responsabilii companiei au
decis s pun la dispozi¼ia locuitorilor din zonele fr re¼ele de alimentare cu ap ¹i cu interdic¼ie de
a folosi sursele proprii (fântânile)
cisterne cu ap potabil.
Totodat, în cadrul programului „Suntem aici s-¼i amintim c
¼i-e sete”, compania a înfiin¼at ¹ase
corturi, \n care locuitorii capitalei

marca Nokia 2610 „pierdute” de
jurnali¹ti în trei locuri aglomerate din capital - un supermarket
din cartierul Militari, în Pia¼a
Universit¼ii ¹i în Ci¹migiu -,
doar 14 au fost înapoiate, restul
de 16 telefoane fiind însu¹ite cu
non¹alan¼ de persoanele care
le-au gsit.
Nou dintre persoanele care
au luat mobilele aveau vârste cuprinse între 30 ¹i 40 de ani, cinci
aveau vârste între 50 ¹i 60 de
ani, unul avea 20 de ani ¹i altul
14 ani.
În acest „clasament al cinstei”,
Bucure¹tiul se claseaz pe locul
13, alturi de Amsterdam (OlanDana Lascu ||||
da).

se pot rcori cu ap proaspt.
Acestea sunt amplasate în bd. Elisabeta (în fa¼a Primriei Generale), Pia¼a Sfântul Gheorghe, Pia¼a
Moghioro¹, Big Berceni, Pia¼a
Charles de Gaulle ¹i Bucur Obor.
Conform informa¼iilor primite de la Administra¼ia Na¼ional
Apele Române, rezervele de ap`
pentru Bucure¹ti sunt suficiente
¹i, în consecin¼, nu se pune problema ra¼ionalizrii apei, iar uzinele de tratare a apei potabile gestionate de Apa Nova func¼ioneaz
||||
în parametrii stabili¼i.
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Seara muzicii
cubaneze
RITM Sibiul a devenit,
asear`, capitala muzicii
cubaneze, ritmurile de salsa
rusun#nd în Pia¡a Mare, în
cadrul SalsaFEST, transmite
Mediafax. Potrivit organizatorilor, trupa Mandinga
a fost protagonista acestui
eveniment, iar parteneri
de show au fost artiti
importan]i din Cuba, forma¡ia „Manolito Simonet y su
Trabucco”.

V`duva neagr`,
pe litoral
INCIDENT Un tânur a fost internat la Spitalul de Urgen¡u
Constan¡a, fiind în¡epat la o
mânu de un puianjen negru,
anun]` Mediafax. Internat
\n noaptea de duminic`
spre luni, starea tânurului
de 25 de ani s-a ameliorat dup` administrarea de
tratament. Potrivit Autoritu¡ii
Jude]ene de Sunutate Publicu
Constan¡a, în ultima perioadu sute de exemplare de
puianjen din specia „vuduva
neagru” au fost gusite pe
plaja sulbaticu dintre Agigea
i Eforie.
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Românii, cei mai numero[i
imigran¡i la Madrid
STATISTIC~ - Românii au dep¹it
numeric imigran¼ii ecuadorieni,
devenind cea mai numeroas
comunitate de strini din regiunea Madrid. Numrul lor este de
170.357 de persoane, circa 17%
din totalul imigran¼ilor din zon,
potrivit Observatorului Regional
de Imigra¼ie, citat de „El Diario
Exterior”, în edi¼ie on-line.
|n perioada ianuarie - aprilie
2004, circa 14.500 de români s-au
stabilit la Madrid, determinând
cre¹terea cu 9,2% a membrilor

Cele mai bune filme,
la festivalul Peninsula

comunit¼ii române¹ti din capitala Spaniei. Cei mai mul¼i români
(51.311) au ales s se stabileasc la
Madrid, \ns`, potrivit statisticilor,
ora¹ele Alcala de Henares, Coslada ¹i Arganda sunt, de asemenea,
locuri preferate de ace¹tia.
Potrivit sursei, comunitatea româneasc din regiunea Madrid a
dep¹it-o, pentru prima dat, pe
cea a ecuadorienilor (155.635).
Comunit`]i \nsemnate mai sunt
cea a marocanilor (81.400) ¹i a co||||
lumbienilor (73.694).

Spectacol de capu i spadu
SIBIU Spectacolul de cap` [i spad`, \nceput pe 16 iulie la Sibiu, s-a terminat duminic`, anun]` Realitatea TV. Spectatorii de pe Podul Minciunilor au fost impresiona£i atât de parada cavalerilor medievali, cât i de
înfruntvrile dintre domni£e. Demonstra£ia de capv i spadv a f`cut parte
dintr-un proiect mai amplu româno-francez, inclus pe agenda capitalei
culturale europene, i a inclus concerte, expozi£ii de fotografie, dar i un
concurs culinar. Spadasinii au amintit de scrimerii Cardinalului Richelieu:
\mbr`ca]i \n haine de epoc`, ei au f`cut pase de arme vechi de scrim`,
||||
precum cele practicate \n perioada lui Richelieu.

Zdob [i Zdub vor \ncinge atmosfera la T#rgu Mure[

Foto: Mediafax

Iuliu Winkler,
la Ministerul
Comunica]iilor

Scrimerii Cardinalului Richelieu [i-au demonstrat \ndem#narea la Sibiu

EVENIMENT - O selec¼ie a peliculelor din Festivalul Interna¼ional
de Film Transilvania, Astra Film
Fest, Film.Dok, B-Est [i Mediawave (Ungaria) va fi prezentat
în programul festivalului Peninsula de la Târgu Mure¹, între 25
¹i 29 iulie, în sec¼iunea Best of
Film Festivals, anun]` Realitatea
TV. Sec¼iunea de cinema a festivalului, intitulat Best of Film
Festivals, va debuta cu filmul lui
Alexandru Solomon - „Marele
jaf comunist”- ¹i se va încheia cu
filmul lui Cristian Nemescu premiat la Cannes 2007, „California
dreamin’ (nesfâr¹it)”.
În program vor rula ¹i documentarul „O zi din via¼a lui Andrei Arsenevici”, un omagiu adus

lui Andrei Tarkovski, din programul B-Est, „Irina Palm”, ce a rulat
la TIFF, „Blestemul ariciului”, din
programul Astra, dar ¹i filme ce
nu au rulat în festivaluri, precum
„Labirintul lui Pan” sau „Borat”.
Festivalul Peninsula începe
m#ine ¹i aduce la Târgu Mure¹
peste 100 de trupe ¹i arti¹ti din
România ¹i din strintate. Printre invita¼ii strini se numr Gogol Bordello (SUA) [i DJ-ul Tom
Novy (Germania), potrivit siteului festivalului. Vor mai urca
pe scen Direc¼ia 5, Iris, Hara,
Loredana, Parazi¼ii, Phoenix,
Shukar Collective (care vor lansa
un album), Trupa Veche, Vama,
dar ¹i moldovenii de la Zdob ¹i
||||
Zdub.

Cod ro[u pentru 5 jude]e
[i municipiul Bucure[ti
NUMIRE Actualul ministru
al comer]ului, Iuliu Winkler (foto), va fi numit,
pe 26 iulie, ministru al
comunica]iilor, \n locul lui
Nagy Zsolt, anun]` HotNews.
Pe de alt` parte, UDMR caut`
\nlocuitor pentru func]ia de
vicepremier, l`sat` vacant`
dup` demisia lui Marko Bela.
Fostul ministru al comunica]iilor, Zsolt Nagy, cercetat
\n a[a numitul dosar de
spionaj [i tr`dare, fusese
supendat de Traian B`sescu
pe 11 iunie.

Doi turiti
s-au rusturnat
cu ATV-ul
COSTINE{TI Doi tineri care se
plimbau cu un ATV închiriat
pe litoral au cuzut, ieri, de
pe faleza înaltu din sudul
sta¡iunii Costineti, iar în
urma accidentului o adolescent` de 17 ani a fost runitu
grav, anun]` Mediafax. O
manevru greitu a tânurului
care conducea vehiculul pe
terenul accidentat a dus la
pierderea direc¡iei, iar ATV-ul
s-a rusturnat de la o înul¡ime de circa 25 - 30 de metri.
Poli¡ia Costineti a deschis
dosar de cercetare, fiind posibil ca tânurul su fie acuzat
de vutumare corporalu din
culpu, dacu fata va depune
plângere împotriva lui.

Pentru cinci jude]e [i municipiul Bucure[ti, codul
portocaliu devine, ast`zi, cod ro[u. Avertizarea este
valabil` doar pentru ast`zi, urm#nd ca, de m#ine,
temperaturile s` scad`.
AVERTIZARE - Zonele din sudul
jude¼elor Teleorman, Olt ¹i Dolj,
precum ¹i jude¼ele Giurgiu, Ilfov
¹i municipiul Bucure¹ti au fost
avertizate cu cod ro¹u pentru
ast`zi. Pentru instituirea avertizrii cu cod ro¹u este nevoie
ca dou zile consecutiv s se
prognozeze temperaturi de cel
pu¼in 410C în aceea¹i zon, a
declarat, ieri, Ion Sandu, directorul Administra¼iei Na¼ionale
de Meteorologie.
O nou prognoz meteorologic va fi prezentat ast`zi,
dar ministrul snt¼ii, Eugen
Nicol`escu, a apreciat c avertizrile cu cod ro¹u ¹i, respectiv,
cod portocaliu din sud-vestul
¼rii vor fi ridicate începând
de m#ine, cu posibilitatea ca ¹i
aten¼ionarea cu cod galben din
nord-vestul ¹i centrul ¼rii s fie
eliminat.
Ministrul snt¼ii, Eugen
Nicolescu, ¹i ministrul reformei administrative ¹i internelor, Cristian David, au propus
o serie de msuri suplimentare
pentru combaterea efectelor caniculei. Intervalul orar pentru
care se recomand popula¼iei s

nu ias din cas a fost prelungit
cu o or, pentru 11.00-18.00.
Autorit¼ile capitalei au cerut
sprijinul Armatei, pentru a face
fa¼ msurilor anti-canicul,
câteva corturi militare climatizate urmând s fie amplasate în
zonele cu trafic pietonal intens,
dar ¹i în apropierea universit¼ilor care organizeaz, ast`zi, sesiuni de admitere la facultate.

Canicula \nchide capitala
Bucure¹tiul va fi, ast`zi, un
ora¹ aproape închis. Prefectul
Capitalei, Mioara Mantale, a
anun¼at c nicio institu¼ie public nu va lucra, în intervalul
11.00 - 18.00. De asemenea, autorit¼ile au suplimentat proviziile de ap ¹i punctele de prim
ajutor. Regia bucure¹tean de
transport public a înfiin¼at cabine climatizate pe majoritatea
traseelor din capital, turele ¹oferilor mijloacelor de transport
în comun fiind reduse la doar
patru-¹ase ore. „Transportul în
comun nu va fi afectat în perioada caniculei”, promit oficialii
RATB.
Mihaela R`ileanu ||||
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Ini]iativ` diplomatic`
inedit` a cuplului Sarkozy
Pre[edintele Fran]ei, Nicolas Sarkozy, s-a implicat \n
\ncercarea de a elibera infirmierele bulgare re]inute
\n Libia, demar#nd o ini]iativ` diplomatic` inedit`, cu
ajutorul so]iei sale, Cecilia.
LIBIA - Eforturile pentru repatrierea infirmierelor bulgare s-au intensificat în ultimele
zile, Benita Ferrero-Waldner,
comisarul pentru rela¼ii externe, [i Cecilia Sarkozy, Prima
Doamn a Fran¼ei, aflându-se
în Libia, de duminic`, transmite AFP. Waldner [i Sarkozy sunt
\nso]ite la Tripoli de secretarul
general al pre¹edin¼iei, Claude
Gueant, iar negocierile pe care
le poart` sunt menite s duc la
eliberarea celor cinci infirmiere
bulgare ¹i a medicului de origine palestinian, care a primit
cet¼enie bulgar.
|n noaptea de duminic spre
luni, oficialii libieni au prezentat o serie de condi¼ii pentru
eliberarea celor ¹ase cadre medicale bulgare, printre care „o
normalizare complet a rela¼iilor Libiei cu statele membre
ale Uniunii Europene în toate
domeniile” ¹i garan¼ii pentru
tratamentul copiilor libieni infecta¼i cu HIV, a indicat o surs
diplomatic de la Tripoli. Sur-

BELGIA Întrebat de jurnaliti
dacu poate intona imnul na¡ional al Belgiei, „La Brabanconne”, premierul desemnat
al Belgiei, Yves Leterme, a
ezitat i a declarat cu tie doar
foarte pu¡in. La insisten¡ele
jurnalitilor, el a început su
fredoneze „La Marseillaise”,
imnul na¡ional al Fran¡ei.

KABUL Fostul rege al Afganistanului, Zahir Shah, a curui
guvernare de 40 de ani a
coincis cu una dintre cele mai
pacifiste perioade din istoria
recentu a acestei ¡uri, a decedat, ieri, la vârsta de 92 de
ani, relateazu Reuters. Zahir
Shah a condus Afganistanul
din 1933 i pânu la detronarea
sa, în 1973. El a truit în exil în
Italia, înainte de a se întoarce
în ¡aru în calitate de cetu¡ean
obinuit în 2002.

Cecilia Sarkozy [i-a luat \n serios atribu]iile de Prim` Doamn`

Cecilia nu poart` negocieri
TRIPOLI Secretarul de stat pentru rela]ia cu parlamentul, Roger
Karoutchi, a declarat, ieri, c` Cecilia Sarkozy nu a fost mandatat`
s` poarte negocieri, dar a recunoscut c` ea are un rol intermediar, deoarece ea [i-a dorit participarea la o ac]iune „umanitar` [i
social`”. Cecilia Sarkozy i Claude Gueant au mai fost în Libia, la 12
iulie, pentru a face o vizitv infirmierelor i medicului bulgar, condamna£i la moarte, dar i familiilor copiilor contamina£i cu HIV.

Mihaela R`ileanu ||||

Caravane la
Buckingham Palace
LONDRA Palatul Buckingham
a fost par¡ial tranformat în
parc de caravane, ieri, în
cadrul unui eveniment special
guzduit de Ducele de Edinburgh, cu ocazia împlinirii a 100
de ani de existen¡u a Caravan
Club, informeazu BBC News
Online. La eveniment au fost
invita¡i su ia parte circa 7.500
de pasiona¡i ai caravanelor.

PUBLICITATE

GRUPUL {COLAR DE ARTE {I MESERII
AL COOPERA}IEI
ME{TE{UG~RE{TI „SPIRU HARET” BUCURE{TI
Str. Ec. Cez`rescu nr. 47, Sector 6;
Tel./Fax 316.61.95; 316.61.96
Cea mai mare unitate de \nv`]`m#nt preuniversitar
din Rom#nia, autorizat` de Ministerul Educa]iei [i
Cercet`rii, organizeaz` \nscrieri pentru:
LICEU – ZI {I FRECVEN}~ REDUS~
- Tehnician operator tehnici de calcul
- Tehnician \n activit`]i economice
- Tehnician mecatronist (stagii de preg`tire \n
Germania)

Foto: Rompres

ge¼i c nu este vorba de ceva simplu”, a declarat Vibeke Larsen,
purttorul de cuvânt al congresului. Mo¹ii Crciun, îmbrca¼i
cu ve¹mintele lor tradi¼ionale
ro¹ii, vor discuta ¹i despre suspendarea taxelor vamale pentru
jucriile fabricate în atelierele
lui Mo¹ Crciun din Groenlanda,
unde lucreaz cel considerat de
foarte mul¼i a fi adevratul Mo¹
Crciun.
Mo¹ul din Finlanda, singurul care contest ideea c` Mo[
Cr`ciun este originar din Groenlanda, nu s-a deplasat la Copen||||
haga.

Prins cu imnul
ne\nv`]at

Ultimul rege
al Afganistanului
a decedat

se din apropierea celor dou
pr¼i au declarat c principalul
obstacol al discu¼iilor este constituit de plata despgubirilor
acordate rudelor copiilor contamina¼i la spitalul din Banghazi.
Potrivit unei surse diplomatice
europene, Prima Doamn a
Fran¼ei a promis o modernizare
a spitalului din Benghazi. Potrivit surselor, suma a¹teptat de
Fondul special, creat de Libia
¹i Bulgaria sub egida Uniunii
Europene, nu ar fi disponibil.
Aceast întârziere pare s constituie principalul obstacol privind extrdarea infirmierelor în
¼ara de origine.
O surs oficial libian a
precizat, ieri, c Nicolas Sarkozy se va deplasa, m#ine, \n Libia
pentru discu¼ii cu Muammar
Kadhafi. Cele cinci infirmiere
bulgare de¼inute în Libia vor
fi, cel mai probabil, transferate
în Bulgaria la bordul avionului
preziden¼ial francez, scrie „Le
Point”, \n edi¼ia electronic.

Moii Cruciun vor s` duc` daruri \n alt` zi
COPENHAGA - Circa 160 de Mo¹i
Crciun din Europa, Australia ¹i
Japonia s-au reunit, ieri, pentru
al 50-lea congres mondial de la
Bakken (parc de distrac¼ii situat
la nord de Copenhaga), principalul punct pe ordinea de zi fiind
stabilirea unei date calendaristice unice de srbtorire a Crciunului, informeaz AFP.
„Aceast chestiune controversat continu s creeze diviziuni.
Unii vor neaprat s celebreze
Crciunul pe 24 decembrie, al¼ii
vor ca acesta s fie pe 25 decembrie sau chiar pe 6-7 ianuarie, ca
la ru¹i. A¹a c trebuie s în¼ele-
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LICEU – RUTA S.A.M. (ZI {I F.R.) – cu sau f`r` examen
de capacitate
- Tehnician gastronom*
- Organizator banqueting*
- Coafor stilist*
* Stagii de preg`tire [i burs` \n Cipru [i Germania

Foto: Rompres

P`l`rie
meteo
DÜSSELDORF Modelul Mara a purtat, ieri,
o p`l`rie „Climate
Summit”, realizat` de
designerul Anna Caroline
Menzel, la t#rgul de
confec]ii de la Düsseldorf,
Germania. Ast`zi este
ultima zi a t#rgului
de la Düsseldorf.

S.A.M., NIVELUL I {I II – ZI {I SERAL
- Frizerie – Coafur` - Manichiur` - Pedichiur`*
- Osp`tar (chelner) \n unit`]i de alimenta]ie*
- Buc`tar*
- Optician montator aparatur` optico-mecanic`
- Mecanic auto
- Tinichigiu vopsitor auto
- Lucr`tor \n construc]ii
* Stagii de preg`tire [i burs` \n Cipru [i Germania

{COAL~ POSTLICEAL~ (ABSOLVEN}I DE LICEU, CU SAU F~R~
DIPLOM~ DE BACALAUREAT)
- Tehnician optometrist
- Tehnician maseur
- Cosmetician
- Stilist
- Maistru electromecanic auto
- Maistru construc]ii civile, industriale [i agricole
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Hewlett-Packard
preia Opsware

3,12 LEI

ACHIZI}IE Producutorul
american de computere i
imprimante Hewlett-Packard (HP) a convenit preluarea companiei de software
Opsware, pentru 1,6 miliarde
de dolari, conform Mediafax. Tranzac¡ia este ultima
dintre o serie de achizi¡ii ale
HP, printre care preluarea
companiei Mercury Interactive, anul trecut, pentru
4,5 miliarde de dolari, i a
Peregrine Systems, pentru
425 milioane de dolari, în
2005.

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

2,26 LEI

4,66 LEI 1 franc elve]ian
1,27 LEI 1 dolar canadian
0,18 LEI 1 gram de aur

1,88 LEI
2,17 LEI
49,79 LEI

Rom#nia, tot mai \nsetat`
Vremea canicular` din
ultimele zile i-a f`cut pe
rom#ni s` consume mai
mult` ap` ca oric#nd,
cererea de pe pia]`
dep`[ind oferta.
SETE - Consumul de ap` mineral` [i ap` plat` din ultima
perioad` a pus \n dificultate
produc`torii, care nu mai fac
fa]` cererii de pe pia]`. |n hipermarketuri [i magazine, baxurile
dispar de pe rafturi imediat ce
sunt aduse din depozit. Majoritatea firmelor care îmbuteliaz
lucreaz la capacitate maxim
[i, cu toate acestea, multe m`rci
de ap` mineral` [i ap` plat` pe
care rom#nul le consum` zilnic
nu se g`sesc pe rafturi. „Am
ajuns la capacitate maxim ¹i
vindem tot ce producem, deoarece cererea a crescut foarte
mult în ultimele zile, a declarat
Mihaela Drghici, directorul de
rela¼ii cu publicul al productorului de ap mineral Romaqua,
pentru Mediafax.
Totu[i, nu trebuie s` d`m
vina pe \mbuteliatori pentru
neonorarea comenzilor. Aprovizionarea magazinelor se face cu
mare greutate din cauza restric¼ionrilor pe care furnizorii le
suport` pe timp de zi, ma¹inile

Investi]ie sloven`
la Bucure[ti
PLANURI Compania Kolosej
Kinematografi, cel mai mare
operator de cinematografe
din Slovenia, va construi,
anul viitor, la Bucure[ti, un
complex ce cuprinde cinematografe, parc de distrac¡ii
i restaurante. Investi]ia se
ridic` la aproximativ 40 de
milioane de euro. Complexul
din capitalu se va întinde
pe o suprafa]` de 21.000 de
metri putra¡i.

Concedieri
la Kellogg

Firmele care \mbuteliaz` apa mineral` nu fac fa]` cererii
de mare tonaj neavând voie s
circule în interiorul ora¹ului între orele 11.00 - 20.00. Dac` \n
urm`toarea lun` nu va ploua,

iar temperaturile vor continua s`
r`m#n` ridicate, ]ara noastr` s-ar
putea confrunta cu o criz` a apei,
potrivit speciali[tilor. Deocam-

C#te dou`, s` ajung` la to]i
RA}IE |n supermarketurile Kaufland, reprezentan]ii magazinului
au luat decizia de a nu comercializa mai mult de dou` baxuri la o
persoan`. De[i exist` cartona[e care aten]ioneaz` clien]ii asupra
acestui fapt, restric]ia nu este prea eficient`. Po]i cump`ra [i
[ase baxuri, at#ta vreme c#t cumperi c#te dou`. C#nd te \ntorci
de la raft, mergi la alt` cas` [i tot a[a. Se pare c` rom#nii prefer`
anumite m`rci de ap`, astfel \nc#t raionul nu este niciodat`
complet gol, ci doar rafturile unde se g`se[te apa preferat`.

dat`, lacurile de acumulare
de]in o cantitate suficent` de
ap`, aproximativ patru miliarde
¹i jumtate de metri cubi. Rezerva este suficient`, astfel c` nu se
pune problema impunerii unor
restric]ii de consum \n mediul
urban. |n mediul rural, \ns`,
situa]ia este mai complicat`,
din cauza sec`rii f#nt#nilor. O
prim` m`sur` luat` de autorit`]i
este forarea de fânt`ni de mare
adâncime, al cror debit s nu
fie influen¼at de temperaturile
foarte mari. Bogdan Daniel ||||

Mazda CX-7, \n toamn`, ajunge [i la noi \n ]ar`
RESTRUCTUR~RI Compania Kellogg, cel mai mare
produc`tor de cereale din
lume, va concedia aproximativ 300 de angaja]i, dup`
o restructurare a companiei, conform Forbes.com.
Reprezentan]ii companiei au
afirmat c` disponibiliz`rile
vor \nsemna cheltuieli cu
valori cuprinse \ntre 75 de
milioane de dolari [i 85 de
milioane de dolari, \n virtutea contractelor \nc` valabile
[i a reducerii de costuri.

LANSARE - Constructorul japonez Mazda va lansa \n Rom#nia,
\n luna septembrie, noul model
SUV, CX-7. Ma[ina va fi disponibil` \n dou` versiuni de echipare, cea de baz`, Challenge,
cu un pre] de 30.300 de euro, [i
Revolution, care va costa 32.700
de euro.
Automobilul a fost prezentat,
pentru prima oar`, la Salonul
auto de la Los Angeles, \n ianuarie 2006. De atunci, Mazda
a comercializat peste 30.000
de unit`]i \n SUA [i Japonia. |n

Europa, ma[ina a fost introdus`
la \nceputul acestei s`pt`m#ni.
Pentru europeni, japonezii au
modificat ma[ina \n propor]ie de
30%.
Aceste modific`ri au vizat
performan¼a în mi¹care, manevrabilitatea, confortul, dispunerea suspensiilor, a volanului ¹i a
frânelor, precum ¹i sistemul ABS.
|n Rom#nia, Mazda a primit peste 60 de precomenzi pentru modelul CX-7 [i estimeaz` v#nz`ri
de 250 de exemplare, p#n` la
||||
sf#r[itul anului 2008.

Japonezii sper` s` v#nd` \n Rom#nia numai modele Revolution

TOP 5 CREDITE IPOTECAR PENTRU ACHIZI}IE IMOBIL |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAE

RATA
RATA
DOB^NZII LUNAR~

COMISIOANE

1. ABN AMROCredit ipotecar - EUR

6,12%

5.75%
variabil`

466,86
este 2%
+ 120 EUR

Comisionul de acordare*
locuin]`=obligatorie

via]`=gratuit`

35%

2. Banca Rom#neasc` Credit pentru cas` - EUR

6,16%

5.90%
fix` 1 an

474,51

1% acordare*
locuin]`=gratuit`

via]`=nu se solicit`

35%

3. BCR Reziden]ial Super BCR - EUR

7,05%

5.80%
fix` 1 an

509,40

300 RON analiz` dosar
(suma fix`)
2.50% acordare*
0.05% administrare lunar
(% din valoarea
ini]ial` credit acordat)

via]`=gratuit`
locuin]`=obligatorie

65%

4. ING Bank Credit ipotecar
cu asigurare de via]`

7,07%

6.75%
fix` 1 an

518,88

50 EUR analiz` dosar (suma fix`)
1% acordare*

via]`=obligatorie
locuin]`=obligatorie

35%

5. Banca Rom#neasc` Credit pentru cas` - EUR

7,60%

7.25%
variabil`

545,74

1% acordare*

via]`=nu se solicit`
locuin]`=gratuit`

35%

www.FinZoom.ro
DAE=costul total al creditului (dob#nd`+comisioane); *o dat` la \nceput - % din valoarea ini]ial`
Credit ipotecar pentru achizi]ie imobil; valoare credit = 80.000 EUR; perioada = 30 ani

ASIGUR~RI

Paradis
imobiliar

GRAD MAXIM
DE |NDATORARE

DESTINA}IE Rom#nia este ]ara cea
mai rentabil` din punct de vedere
al investi]iilor imobiliare, conform
unui comunicat emis de Asocia]ia
Rom#n` a Agen]iilor Imobiliare. |n ]ara noastr`, profitul din
investi]iile imobiliare poate cre[te
\n zece ani de p#n` la patru ori, \n
timp ce \n celelalte ]`ri europene profitul estimat se afl` sub
400 de dolari. |n prezent, \n ]ara
noastr` sunt \n curs de dezvoltare
nu mai pu]in de 70 de ansambluri
reziden]iale de dimensiuni medii
[i mari, care totalizeaz` 15.000 de
||||
locuin]e.

Foto: Cristian Simion

BANCA

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

CONCURS
„Compact“ \]i ofer` posibilitatea
de a c#[tiga una dintre cele cinci
invita]ii duble la CARL CRAIG

SPORT

www.compact.info.ro

Foto: Mediafax
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Frumu[ele, p#n` \ncepe meciul
BOX Nem]oaica Regina Halmich (\n st#nga), campioan` mondial`
la categoria musc`, \n versiunea WIBF, [i americanca Wendy Rodriguez (\n dreapta) vor lupta pentru titlu, s#mb`t`, la Dusseldorf.
Cele dou` fete par desprinse din revistele glossy, dar este pu]in
probabil ca lupta din ring s` nu lase urme, mai ales c` niciuna
dintre ele nu vrea s` o menajeze pe cealalt`.

Robinson Zapata, prezentat la Steaua

ACHIZI}II - Vicecampioana Rom#niei [i-a prezentat,
ieri, cele nou` nume noi din lot, principalul personaj
al conferin]ei de pres` fiind columbianul Robinson
Zapata (foto, primul din dreapta). Portarul sudamerican va purta num`rul unu pe tricou [i va avea
imprimat` porecla „Rufay”. Optimist [i z#mbitor,
Zapata a declarat c` a venit la Steaua pentru c`
acesta este cel mai important club din Rom#nia.

Ljunberg merge
la West Ham

grupelor i programul competi¡iei, conform curora na¡ionala României, calificatu în
premieru, la doar doi ani de la
prima participare, va evolua în
grupu cu SUA, China i Serbia.
Câtigutoarea turneului de la
Berlin ob¡ine calificarea directu
la Jocurile Olimpice din 2008,
dar i o premiere de 100.000 de
dolari.

Stoner domin`
MOTOGP Pilotul australian
Casey Stoner a câtigat, duminicu, Marele Premiu al Statelor
Unite ale Americii la MotoGP, a
unsprezecea etapu a Campionatului Mondial de Motociclism
Vitezu, disputat pe circuitul de
la Laguna Seca. Stoner (Ducati)
a fost urmat de compatriotul
suu Chris Vermeulen (Suzuki)
i de italianul Marco Melandri (Honda). În clasamentul
general, Casey Stoner are 221
de puncte, fiind urmat de
Valentino Rossi, cu 177 puncte,
locul trei revenindu-i lui Dani
Pedrosa, cu 155 puncte.

Juniori rom#ni
testa]i de
portughezi

TRANSFER Mijlocaul suedez
Freddie Ljunberg (foto) va
evolua, \n sezonul urm`tor,
la West Ham United, dupu ce
managerul clubului Arsenal
Londra, Arsene Wenger, a decis
su renun¡e la serviciile sale,
dei fotbalistul mai avea doi
ani de contract. Ljunberg, 30 de
ani, a jucat în sezonul trecut în
doar 26 de meciuri la Arsenal,
având probleme din cauza unor
accidenturi. Din 1998, de c#nd
s-a transferat la Arsenal, suedezul a evoluat pentru „tunari”
în 325 de partide i a înscris 72
de goluri.

Cu cine juc`m
\n Liga Mondial`
POLO Organizatorii turneului final al Ligii Mondiale de
la Berlin (7-12 august) au dat
publicitu¡ii, ieri, componen¡a

TALENTA}I Doi juniori români,
componen¡i ai loturilor na¡ionale, vor fi testa¡i timp de
douu suptumâni la academiile
grupurilor Sporting Lisabona i
FC Porto, unde au ajuns prin
intermediul fostului fotbalist
Lucian Marinescu, care a evoluat timp de ase ani în Portugalia. Mihai Rudu¡, în vârstu de 17
ani, care evolueazu pe postul
de mijloca coordonator, va
sus¡ine probe de joc la Sporting
Lisabona, iar portarul Alexandru Buluu, în vârstu de 16 ani,
va fi testat de FC Porto.

Foto: Mediafax

SUPERCUP~ Cu dou` zile
\naintea Supercupei Rom#niei,
cu Dinamo, tehnicianul Rapidului, Cristiano Bergodi, a dat o
declara]ie cel pu]in amuzant`.
„Noi suntem preguti¡i, nu tiu
dacu pentru a învinge, dar
suntem preguti¡i”, a spus, ieri,
italianul, care sper` ca situa]ia
lui Dani Coman s` fie rezolvat`
c#t mai cur#nd. Bergodi sper`
ca partida de m#ine s` fie una
spectaculoas`, iar \n tribune
s` nu fie incidente. Cele dou`
cluburi au \nceput s` v#nd`,
de ieri, c#te 25.000 de bilete la
acest meci, la casele din {tefan
cel Mare [i Giule[ti.

„Steaua e cel mai mare club [i are o echip` tehnic`
de excep]ie”, a spus columbianul. Al`turi de el, Steaua i-a prezentat oficial pe Bicfalvi, Golanski, Guri]`,
V#tc`, Emeghara, Neaga, B`doi [i Al. Iacob. Cu toate
aceste achizi]ii, Steaua n-are de g#nd s` se opreasc`.
|n Ghencea ar putea ajunge [i s#rbul Vladan Ivici,
de la AEK Atena, ¹i francezul Fabien Camus, de la
||||
Charleroi, c`rora clubul le-a f`cut oferte.

Meciuri am#nate
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Dinamovi[tii Niculescu
[i Zicu vor sim]i primii
c`ldura \ntr-un meci
oficial, \n Supercupa
cu Rapid

Liga Profesionist` de Fotbal (LPF) a decis ca meciurile
primei etape din Liga I, programate de la ora 18.00,
s` \nceap` de la ora 19.00. M`sura, luat` din cauza
caniculei, ar putea fi adoptat` [i \n cazul Supercupei
Rom#niei, programat` m#ine, de la ora 20.45.
M~SUR~ - LPF a modificat, ieri,
ora de disputare a meciurilor
din prima etap a Ligii I, programate ini¼ial la 18.00, amânându-le cu o or [i rspunzând,
astfel, solicitrii \n acest sens
a lui Mircea Sandu, pre¹edintele FRF. Acesta a solicitat LPF
ca echipele care nu dispun de
instala¼ie de nocturn s joace

Viitor asigurat
ATLETISM Antrenorul Zsolt
Gyongyossy, care a coordonat
activitatea lotului de juniori
al României la Europenele de
la Hengelo, a declarat, ieri, la
revenirea în ¡aru, cu actuala
genera¡ie poate asigura viitorul
atletismului românesc. România a ob¡inut la Europenele de
juniori nouu medalii: patru de
aur (Bianca Perie - aruncarea
ciocanului, Cristina Vasiloiu 1.500 metri, Mirela Lavric - 800
metri, Cristina Vasiloiu - 3.000
de metri), douu de argint i trei
de bronz.

meciurile de pe teren propriu
la ora 19.00, ¹i nu la 18.00, a¹a
cum erau programate ini¼ial.
Astfel, în acest weekend, partidele FC Vaslui - UTA (vineri),
U. Cluj - Pandurii ¹i Gloria Buzu - Dinamo (ambele programate duminic) se vor disputa
la ora 19.00. La aceea¹i or se
vor juca meciurile O¼elul - CFR

Cluj (1 august) ¹i Gloria Bistri¼a - Unirea Urziceni (2 august),
programate la aceste date, deoarece echipele gazd joac la
sfâr¹itul acestei sptmâni în
Cupa UEFA-Intertoto.
|n ceea ce prive[te Supercupa Rom#niei, dintre Dinamo [i
Rapid, programat`, m#ine, pe
stadionul „Lia Manoliu”, de la
ora 20.45, Sandu a declarat,
ieri, c` ia \n calcul am#narea
orei de \ncepere pentru 21.30,
\ns` acest lucru pare improbabil, Antena 1, postul care transmite meciul, ne d#ndu-[i, \nc`,
acordul. Ciprian Voiculescu ||||

Mutu mul]umit, Du[an Uhrin jr, nu

Foto: Rompres
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AMICAL - Poli Timi[oara [i-a prezentat lotul, duminic`, \ntr-un
amical cu Fiorentina, echip`
la care evolueaz` Adrian Mutu
(foto). Dup` meci, \ncheiat cu 11, decarul na]ionalei a fost translator pentru tehnicianul s`u, Cesare Prandelli, [i a apreciat drept
pozitiv amicalul.
„Noi suntem abia la începutul
pregtirilor, iar Poli acum începe
campionatul. Poli este o echip
puternic ¹i sper s o poat arta
¹i în Europa”, a spus Mutu, care
a reu[it duminic` unele faze de
efect. De cealalt` parte, gazdele, prin vocea lui Du[an Uhrin jr,

spun c` mai au multe aspecte de
reglat \n jocul echipei, p#n` la
\nceperea campionatului. „Juctorii mei au fcut câteva gre¹eli
pe care sper s nu le repete în
campionat. Mai avem multe de
pus la punct pân la începerea
sezonului, chiar dac timpul este
scurt”, a spus Uhrin jr.
C`pitan al echipei b`n`]ene
la primul s`u meci pe „Dan
P`ltini[anu”, Ionel Ganea era
dezam`git de num`rul redus
de spectatori (n.r. aproximativ
12.000): „ Din pcate, a fost cam
pu¼in lume. Poate pentru c
||||
mul¼i sunt în vacan¼`”.
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Marica va juca la Stuttgart
Atacantul na]ionalei va evolua, din sezonul viitor, la VfB
Stuttgart. Anun]ul a fost f`cut de Mircea Lucescu, care
a fost de acord cu desp`r]irea dintre Marica [i {ahtior
Done]k. Fotbalistul va avea un salariu de dou` milioane
de euro \n fiecare dintre cei patru ani de contract.
REALIZAT - Duminic`, antrenorul lui VfB Stuttgart, Armin
Veh, anun]a: „Nu este un secret
faptul c negociem cu atacantul
român. Pot spune c sunt încreztor ¹i c transferul lui Marica
va fi perfectat în urmtoarele
zile”. Spusele lui Veh au fost
confirmate, ieri, c#nd Mircea
Lucescu, cel care \l preg`tea pe
Marica la Done]k, a oficializat
transferul.
„Ciprian va sus¼ine mâine
(n.r. azi) o conferin¼ de pres, pentru c, totu¹i, a evoluat
aproape trei ani ¹i jumtate în
Ucraina ¹i e bine s plece frumos de aici. Eu am insistat ca
el s se transfere, pentru c era
momentul. Va fi bine, pentru c
acolo poate cre¹te valoric, va

evolua în Liga Campionilor ¹i
poate cpta o experien¼ care
s-l ajute ¹i mai mult la echipa
na¼ional. În locul su nu va
veni niciun alt român”, a declarat Mircea Lucescu. Ciprian
Marica va semna cu nem]ii un
contract pe patru sezoane, timp
\n care va \ncasa, doar din salariu, opt milioane de euro.

Dacv alegeam pentru
bani mv duceam la
arabi, dar sunt încv tânvr
i am preferat sv plec de
la o echipv de Champions
League la altv echipv
de Champions League
Ciprian Marica

Foto: Mediafax

Ciprian Marica (\n dreapta) este al doilea
rom#n care va juca la VfB, dup` Ionel Ganea

Foto: Rompres

A doua victorie pentru Vinokurov

Ciclistul de la Astana
a luat \n piept Pirineii

M`suri de urgen]` la Atletico Madrid

Foto: Mediafax

INTERTOTO - |nfr#ngerea de la
Bistri]a (scor 1-2), din finala Cupei UEFA Intertoto, nu le-a picat
bine celor de la Atletico Madrid,

STRANIER Cristian Chivu a
jucat titular la AS Roma, \n
amicalul de duminic`, cu
Borussia Dortmund, scor
0-4. |n ciuda \nfr#ngerii
severe, antrenorul lui Chivu,
Luciano Spalletti, a apreciat
c` rom#nul a fost cel mai
bun juc`tor de pe teren. |n
privin]a situa]iei contractuale, Chivu a[teapt`, p#n`,
cel t#rziu, joi, un acord cu
Inter, altfel va r`m#ne la
Roma p#n` \n vara anului
viitor.

Ciprian Voiculescu ||||

BANI Campioana Rom#niei, Dinamo Bucure[ti, va primi o sumv
de bani din transferul atacantului Ciprian Marica de la Iahtior
la VfB Stuttgart, conform unei clauze stipulate, în momentul
vânzvrii fotbalistului în Ucraina, în contractul dintre gruparea
alb-ro ie i clubul din Done£k. Conform clauzei, Dinamo va \ncasa
cinci procente din suma de transfer, estimat` de presa german`
la opt milioane de euro, astfel c` \n conturile grup`rii din {tefan
cel Mare vor intra 400.000 de euro.

SUM~ Finan£atorul Arpad
Paszkany a afirmat cv CFR Cluj
va avea în sezonul 2007/2008
un buget de 20 de milioane
de euro, în aceastv sumv fiind
incluse cheltuielile pentru
lucrvrile la stadion. „Dac`
includem banii cheltui]i pe
transferuri [i investi]iile la stadion, bugetul ajunge la 20 de
milioane de euro. Pot spune
c` echipa are toate condi]iile
s` câ tige titlul i sv ajungv în
Liga Campionilor”, a declarat
Paszkany. CFR Cluj a anun£at
cv a investit, \n aceast` var`,
peste patru milioane de euro
în transferuri, cel mai scump
fiind cel al argentinianului
Cristian Fabbiani, 2,2 milioane
||||
de dolari.

Chivu, apreciat
la \nfr#ngere

United a luat un
pu[ti de nou` ani

Dinamo are cot` din transfer

Buget record
pentru CFR Cluj
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care simt periclitat` calificarea
\n Cupa UEFA. Pentru a fi siguri
c` s#mb`t` vor juca mai bine,
spaniolii au decis s`-i cheme de
urgen]`, la lot, pe Diego Forlan
(foto) [i Sergio Aguero. Primul
era în vacan¼, dup ce a participat alturi de na¼ionala Uruguayului la Copa America, în timp ce
Aguero tocmai a devenit campion mondial under-20 cu na¼ionala Argentinei (2-1 cu Cehia, \n
finala de duminic`). Agita]ia de
la Madrid este descris` [i de Martin Petrov: „Trebuie s câ¹tigm
în fa¼a Gloriei Bistri¼a, indiferent
ce s-ar întâmpla. Nu mai putem
gre¹i. Rezultatul ob¼inut nu este
bun, pentru c i-am iertat, chiar
dac am marcat un gol. Este
adevrat c aveam doar pu¼ine
sptmâni de antrenamente ¹i

cldura era sufocant, dar asta
nu este o scuz”.

Turcii l-au amendat
pe Yattara
Nici adversara O]elului, Trabzonspor, nu a digerat \nfr#ngerea
de la Gala]i, 1-2, \n aceea[i
competi]ie. Potrivit cotidianului
„Fotomac”, conducerea celor din
Trabzon a decis s`-l amendeze,
cu 23.000 de euro, pe atacantul
Ibrahim Yattara, eliminat \n partida cu g`l`]enii. „Mai ales în meciurile din cupele europene avem
ie¹iri de amatori. Eu am vzut de
la margine c juctorul echipei
adverse l-a provocat pe Yattara.
În timp ce adversarul ¹i-a atins
scopul, noi am rmas cu 10 oameni în teren”, a declarat antre||||
norul Ziya Dogan.

TURUL FRAN}EI - Alexandre Vinokurov (Astana) a demonstrat
[i ieri c`, \n ciuda diferen]ei de
o jum`tate de or` fa]` de liderul
Turului, Michael Rasmussen, are
\nc` resurse. Dup` ce a c#[tigat
contratimpul de s#mb`t`, kazacul s-a odihnit \n etapa de duminic`, iar ieri a atacat etapa a 15-a
(Foix – Lodenvielle-Le Louron,
196 km). Vinokurov a ajuns primul la sosire, urmat de Kim Kirchen (T-Mobile) [i Haimar Zubeldia (Euskatel).
Liderul la general, danezul
Michael
Rasmussen
(Rabobank), a sosit dup` cinci minute
[i jum`tate, dar r`m#ne primul,
urmat de Alberto Contador (Discovery), la dou` minute [i 23 de
||||
secunde.
PUBLICITATE

VIITOR |l cheam` Rhain
Davis (foto) [i are nou` ani.
Joac` fotbal la o echip`
de „pitici”, \n Australia,
dar a impresionat deja un
nume mare din Europa, pe
Manchester United. Clubul
englez, entuziasmat de
tehnica micu]ului, a decis
s`-i ofere acestuia o burs`
la Academia „Red Devils”,
din Manchester, [i \ncearc`
s`-i conving` pe p`rin]ii
micu]ului s` se mute \n
Anglia.

Adolescentul care
l-a ucis pe Raciti,
eliberat
CRIMINAL Antonio Filippo
Speziale, pu[tiul de 17 ani
care a fost arestat pentru
asasinarea unui agent de
poli]ie, la meciul Catania
- Palermo, din 2 februarie, va fi \ncredin]at unei
comunit`]i speciale pentru
a fi reeducat. Mandatul
de arestare \i expirase, iar
Curtea de Casa]ie italian`
va trebui s` reanalizeze
acuza]iile aduse [i dac`
e \ntr-adev`r vinovat de
uciderea lui Filippo Raciti.
Procuratura republican`
pentru minori a anun]at c`
nu va face recurs.

www.compact.info.ro
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Daniel Craig, actualul „James Bond“,
este cel mai bine plutit actor britanic
DANIEL CRAIG a devenit cel mai bine plutit actor britanic dupu ce a
semnat un contract în valoare de mai multe milioane de dolari cu
realizatorii seriei „James Bond", informeazu site-ul „Female First”.
Actorul va primi 10, respectiv 16 milioane de dolari, pentru a juca în
urmutoarele douu filme ale francizei.

PE SCURT |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera de luat vederi a lui Charlie
Chaplin, la licita¡ie
O cameru de luat vederi care a fost folositu de
CHARLIE CHAPLIN va fi piesa principalu a unei licita¡ii care va avea loc, mâine, la Londra, informeazu ziarul „Telegraph”. Specialitii estimeazu cu
pre¡iosul obiect, achizi¡ionat de celebrul regizor,
în 1918, cu 2.000 de dolari, ar putea fi vândut
pentru suma de 180.000 de dolari.


Marc Anthony, în turneu cu Jennifer Lopez
Cânture¡ul MARC ANTHONY va pleca în turneu cu so¡ia sa, cânturea¡a Jennifer Lopez, potrivit site-ului „Ireland Online”. Cei doi
ateaptu cu nerubdare turneul, ale curui detalii trebuie finalizate.
„Jennifer nu a fost niciodatu \ntr-un turneu. Eu am fost mereu în
turnee i a vrea su o pot introduce i pe ea în aceastu lume”, a
declarat Anthony.



PEOPLE

„ Când lumea se întoarce din
club, eu mu duc la serviciu”
METEO - Magda Plimariu a
dovedit c nu doar sitcomurile
sunt o ramp de lansare pentru
vedete, dar ¹i rubrica „Meteo”.
Prezentatoarea Pro TV a fcut
destinuiri în cel mai recent
numr al revistei „TV mania”.
„Înainte s ajung în Pro TV,
nu ¹tiam pe nimeni acolo. Ulterior, colegii m-au ajutat s
m simt în largul meu. Deocamdat lucrez doar în weekend, dar este foarte solicitant. Trebuie s fiu acolo
de la ¹ase diminea¼a ¹i am
patru interven¼ii. Când toat
lumea se întoarce din club, eu
m duc la serviciu”, a declarat Magda. Întrebat dac ar
tenta-o propunerea de a participa la „Dansez pentru tine”,
prezentatoarea s-a declarat
o mare admiratoare a acestei
emisiuni.
„La TV urmresc ¹tirile, dar
¹i câteva emisiuni de divertisment. Când va începe «Dansez
pentru tine» o voi urmri cu
mare drag. Nu am fcut dans
pân acum, dar sunt o fire sportiv ¹i îmi place foarte mult s
dansez”, a mrturisit Magda.
Pentru a scapa de febra asfaltului, Magda a încercat, anul
acesta briza Mrii Mediterane.
Senzuala blond a petrecut o
vacan¼ de vis în Cipru.
Mai
multe
informa¼ii
despre Magda Plimariu pute]i
s` afla]i din cel mai recent numr al revistei „TV mania”. ||||

ROL Peter Falc (foto stânga),
actorul ceh care va juca rolul comisarului Moldovan în tinere£e,
în filmul „Supravie£uitorul", s-a
strvduit sv semene cât mai mult
cu originalul, personajul interpretat cândva de Sergiu Nicolaescu (foto dreapta). Con tient de
faptul cv publicul român are deja
o imagine clarv asupra legendarului personaj, din filmele anilor
'70, actorul sperv cv „mvcar
par£ial" a reu it sv-i semene
comisarului Moldovan pe care
l-au îndrvgit spectatorii. Filmvrile pentru „Supravie£uitorul",
continuarea celebrei serii de filme care l-au avut ca protagonist
pe comisarul Moldovan, au început în iunie, la Praga. Pelicula îl
are pe Sergiu Nicolaescu în triplv
ipostazv: regizor, co-scenarist i
interpret al comisarului ajuns la
I.R. ||||
vârsta de 70 de ani.

Solista australianu KYLIE MINOGUE i-a dat iubitului ei Olivier Martinez un ultimatum: ori o cere de
so¡ie, ori se despart definitiv, informeazu „Female
First Online”. Cuplul s-a despur¡it anul trecut, în
februarie, din pricina zvonurilor potrivit curora
Olivier ar fi fost infidel. Kylie a reluat, în aceastu
varu, rela¡ia cu actorul francez, pe care l-a vizitat
de câteva ori la reedin¡a sa din Paris.


Tom Cruise, în rol de ofi¡er CIA
TOM CRUISE ar putea juca în „Edwin A. Salt", o dramu bazatu pe
un scenariu de Kurt Wimmer, informeazu variety.com. Columbia
Pictures speru ca Tom Cruise su accepte rolul principal, un ofi¡er
CIA care este acuzat cu este spion rus. Actorul a fost destul de
ocupat anul acesta lucrând la proiecte cinematografice precum
„Lions for Lambs“ i „Valkyrie“.


Laila Ali s-a cusutorit cu Curtis Conway



Prezentatorul TV Richard Hammond
a alergat 25 de kilometri pentru fiica sa
Cunoscutul prezentator de televiziune britanic RICHARD
HAMMOND a alergat 25 de kilometri pentru a fi prezent la aniversarea fiicei sale, informeazu site-ul Romantica. Când maina sa,
un automobil Porche, a rumas în panu, Hammond a decis su parcurgu în fugu cei 25 de kilometri care îl despur¡eau de locuin¡a sa.

Fata de la „Meteo”
suportv bine canicula

Peter Falc, copia din tinere]e
a comisarului Moldovan

Kylie Minogue, posibil` împucare cu Olivier?

LAILA ALI, fiica faimosului pugilist Muhammad Ali, s-a cusutorit, duminicu, cu pugilistul
Curtis Conway, informeazu revista „People”.
Cei doi s-au cunoscut în urmu cu doi ani, la
o petrecere. Curtis, în vârstu de 36 de ani, a
cerut-o de so¡ie pe Laila, anul trecut, de Ziua
Recunotin¡ei.

Mar]i, 24 iulie 2007
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Stere Gulea cautu o fatu nonconformistu
CASTING - Regizorul Stere Gulea
(foto) revine, dup o pauz de
11 ani, în aten¼ia publicului, cu
un nou proiect cinematografic:
„Weekend cu mama“. Filmrile sunt programate pentru luna
septembrie, îns, momentan, regizorul mai are de rezolvat o problem: gsirea interpretei lui Cris,
unul dintre personajele principale ale peliculei. În film, Cris este
o tânr de 18 ani, dependent
de droguri ¹i mam a unui copil.

De¹i acest personaj este destul de
complex, regizorul a declarat c
nu caut neaprat o actri¼ cu experien¼, ci mai degrab o tânr
cu poten¼ial, care s frapeze prin
apari¼ie. „Pentru rolul lui Cris caut
o fat de 16-20 de ani, nonconformist, hotrât, fr pudori de
limbaj, capabil s-¹i asume riscuri ¹i care s fi intrat în contact
cu medii cât mai diverse. În plus,
trebuie s fie o apari¼ie interesan||||
t“, a declarat Stere Gulea.

PEOPLE
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Harry Potter, debut fulminant
în box-o¬ice-ul românesc
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Roxana Ciuhulescu,
însurcinatu
Vedeta Pro TV este
însvrcinatv în nouv
svptvmâni

ÎNCAS RI - „Harry Potter ¹i Ordinul Phoenix“, cel mai recent film
din seria „Harry Potter”, care a
început s ruleze pe 20 iulie la
Bucure¹ti ¹i Cluj, a devenit filmul din serie care a ob¼inut cele
mai bune rezultate de box-office
în weekendul premierei din România.
Conform cifrelor furnizate
de InterCom Film, distribuitorul
peliculei în România, produc]ia
a fost vzut de 16.216 de spectatori ¹i a înregistrat încasri de
circa 213.800 lei, de vineri pân
duminic. Astfel, „Harry Potter ¹i

Ordinul Phoenix“ s-a clasat pe al
15-lea loc în topul românesc din
toate timpurile al rezultatelor de
box-office la premier. Filmul
s-a bucurat de cel mai bun debut
în cinematografele române¹ti, în

acest an, dup pelicule precum
„Pira¼ii din Caraibe: La captul
lumii“, „300 - Eroii de Termopile“
¹i „Shrek al Treilea“, care ocup
primele trei pozi¼ii în clasament.
Iulia Roman ||||

Harry Potter a f`cut 18 ani
ANIVERSARE Daniel Radcli®e, interpretul lui Harry Potter, [i-a serbat
ieri ziua de na tere. Actorul, care a \mplinit 18 ani, va putea dispune
acum de averea sa imensv: 20 de milioane de lire sterline. „Nu
inten£ionez sv fiu unul dintre aceia care, atunci când împlinesc 18
ani, î i cumpvrv o ma inv sport de colec£ie sau ceva de genul vsta.
Lucrurile pe care îmi place sv le cumpvr costv în jur de zece lire sterline - cvr£i, CD-uri i DVD-uri", a declarat Radcli®e.

Lindsay Lohan
va filma \n Rom#nia
Actri£a americanv Lindsay
Lohan va juca în filmul
de dragoste „Dare to
Love Me", peliculv ce se
va turna în România,
informeazv revista
„People”.

FAMILIE Prezentatoarea emisiunii „Pro Motor", Roxana Ciuhulescu, i so£ul ei, Mihai Ivvnescu, vor avea un copil. „Era în plan un bebe, ne doream
tare mult acest copil i spervm sv-l avem svnvtos, Dumnezeu sv ne ajute!
Mihai î i dore te b`iat, iar eu vreau feti£v, dar poate o sv avem gemeni,
cine tie?!", a declarat, încântatv de veste, Roxana. Pentru a rvmâne în
formv pe perioada sarcinii, prezentatoarea inten£ioneazv sv facv zilnic un
program de sport, special conceput pentru femeile însvrcinate: „Pânv în
luna a asea voi continua sv fac gimnasticv i sv înot, dar dupv aceastv
perioadv voi merge doar la înot. Deocamdatv mv simt foarte bine i sunt
plinv de energie. Mi-a dori sv pot face mai mult sport, dar, din pvcate,
trebuie sv i muncesc, astfel cv nu am atât de mult timp liber pe cât
mi-a dori". Fericita întâmplare nu a schimbat planurile pentru petrecerea de nuntv a cuplului. Astfel, pe 5 septembrie, dupv cum a promis,
||||
Roxana va pilota un elicopter la propria nuntv.

Paris, un brand de 200
de milioane de dolari

Momentan, nu se tie ce rol
va interpreta Lohan în film

APARIKIE - Lindsay Lohan se
pregte¹te intens pentru noul
ei rol din filmul „Dare to Love
Me“, în regia lui Alfonso Arau:
lec¼ii zilnice de tango. Scenariul filmului care va fi realizat,
în aceast toamn, în România,
se bazeaz pe povestea unei legende a tangoului, Carlos Gardel, care se îndrgoste¹te de o
prostituat. Destinul personajului principal se schimb când
un glonte, care o omoar pe femeie, îi rmâne în corp pân la
||||
sfâr¹itul zilelor.

Probleme
cu legea
ACCIDENT Tânvra actri£v duce
o via£v destul de agitatv,
de i cariera sa este în plinv
ascensiune. Svptvmâna
trecutv, Lohan a petrecut
o orv în arestul poli£iei din
Los Angeles, pentru ofat în
stare de ebrietate i fugv de
la locul accidentului pe care
\l provocase anterior. Dup`
ce a fost interogat`, vedeta
s-a internat \ntr-o clinic` de
dezintoxicare.

Paris este nedespvr£itv de cv£elu ii ei
PROFIT - Bogata mo¹tenitoare a
lan¼ului hotelier Hilton a declarat
c ob¼ine circa 200 de milioane de
dolari pe an numai prin exploatarea numelui ei, informeaz entertainmentwise.com.
Numele Paris Hilton inscrip¼ionat pe anumite produse sau prezen¼a frumoasei blonde în anumite cluburi ¹i în diverse localuri îi
aduc acesteia un venit demn de

invidiat. Mândr de notorietatea
numelui su, Paris s-a laudat c
a întrecut-o la capitolul profit, pe
J.Lo, care câ¹tiga circa 150 de milioane. „Îmi construiesc propriile
hoteluri, cazinouri ¹i cluburi ¹i m
voi implica în afaceri imobiliare.
Este o nebunie s faci atât de mult
la o vârst atât de fraged“, a declarat Hilton, mândr de perfor||||
man¼ele ei financiare.
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Start pentru laptopul de 100 $
Primele laptopuri ieftine destinate copiilor din ]`rile \n
curs de dezvoltare vor fi distribuite din aceast` toamn`.
PROIECT - Laptopul de 100 de
dolari intr` \n produc]ia de serie. La cinci ani de la prezentarea prototipului, produc`torii
componentelor notebookului
au primit und` verde pentru a
\ncepe fabricarea acestora, conform BBC News.
Organiza]ia „One Laptop
per Child” (OLPC) care se
afl` \n spatele acestui proiect,
anun]ase c` pentru a face viabil` produc]ia trebuie primite

comenzi de minimum 3 milioane de exemplare. Primele modele vor fi expediate c`tre copiii
din ]`rile \n curs de dezvoltare,
\ncep#nd cu luna octombrie.
„Mai este ceva de lucru la
partea de software, dar acesta
este un pas uria[ pentru noi”,
a declarat Walter Bender, [eful
departamentului de software al
OLPC. Organiza]ia nu a anun]at
care ]`ri au comandat primele
aparate.

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

Cub care prezice vremea
PROGNOZE Cei
care nu au timp
s` urm`reasc`
buletinul meteo [i
vor s` [tie cum va fi
vremea vor \ndr`gi
gadgetul produs de
compania Plow &
Hearth. Dispozitivul
sub form` de cub,
comercializat de compania american`, este
prev`zut cu un sistem de
prognoz` a vremii pentru 12 sau 24
de ore. Acesta ofer` informa]ii legate de vreme, afi[#nd pe ecranul
s`u un simbol specific. Aparatul

este dotat cu ceas, radio
FM, termometru pentru
interior, alarm` [i
calendar. Dispozitivul
este capabil s` seteze
automat ora, odat`
cu schimbarea fusului
orar, astfel \nc#t nu
trebuie modificat` ora
manual. Alimentat cu
dou` baterii de tip AAA,
„cubul”, ce are o latur`
||||
de 7 cm, cost` 15 dolari.

Mai multe informa]ii
www.plowhearth.com

Gadgeturi din aur
PRE}IOS - Cei care iubesc aurul [i
vor s` asculte muzic` nu cump`r`
orice fel de MP3 player. Ace[tia \[i
achizi]ioneaz` un iPod placat cu aur, de la compania german`
Xecoo. Ultima crea]ie
a nem]ilor
este
un
iPod Shuffle acoperit
cu aur de
18 carate.
Pre]ul unui exemplar
este de 20.000 de dolari, iar pentru aceast` sum` compania asigur` service 24 de ore din 24 [i

\nlocuirea aparatului, dac` sunt
probleme care nu pot fi rezolvate. O versiune cu diamante va ap`rea c#t
de cur#nd. {i
dac` spa]iul
de
stocare de
pe MP3 player este cumva prea mic, cei
cu dare de m#n`
\[i pot cump`ra un
memory stick de la
compania sud-coreean`
FMSemicon. Ace[tia tocmai au
lansat un memory stick, tot din
aur, cu capacit`]i de 8 [i 16 GB. ||||

Critici [i laude
Etapele prin care a trecut
laptopul de 100 de dolari, p#n`
a ajuns la stadiul de produc]ie
de mas`, au fost multe [i dificile. Nicholas Negroponte,
fondatorul organiza]iei OLPC
[i ini]iatorul proiectului, a fost
criticat [i l`udat deopotriv`.
Pre[edintele Intel se referea la
aparat ca la un gadget de 100 de
dolari, \n timp ce Bill Gates critica dimensiunile mici ale ecranului. Al]i critici se \ntrebau ce
nevoie este de laptopuri \n ]`ri
care se confrunt` cu probleme

mult mai mari, precum sistemul
sanitar sau lipsa apei potabile.
|ntre timp, tot mai multe companii au \nceput s` sus]in` proiectul, cel mai bun exemplu fiind compania Intel, care a decis
s` se al`ture organiza]iei [i s`
renun]e la proiectul s`u „Classmate PC”, pe care \l dezvolta
\n paralel. Advanced Micro Devices, rivalul celor de la Intel, a
sprijinit de la bun \nceput proiectul, asigur#nd procesoarele
pentru laptopuri.
Laptopul, botezat XO, va fi
produs \n Taiwan de Quanta, cel

mai mare produc`tor de laptopuri. Un model con]ine 800 de
componente, care provin de la
diver[i produc`tori din \ntreaga
lume. Sistemul s`u de operare
este creat special pentru a putea fi instalat pe un spa]iu mic
de stocare, de 1GB. XO poate fi
folosit \n cele mai dure condi]ii,
fiind protejat de o carcas` rezistent` la ap` [i la [ocuri. De[i
pre]ul ini]ial al aparatului trebuia s` fie de 100 de dolari, un
exemplar XO cost` 175 de dolari, pre]ul urm#nd s` scad` \n
Bogdan Biszok ||||
timp.

Mouse laser f`r` fir, pentru notebookuri
MODEL - Compania american`
Logitech a lansat un mouse
f`r` fir pentru laptopuri,
numit VX Nano. Cel mai
impresionant accesoriu
al mouse-ului este receiverul USB, cu care se face
conexiunea cu laptopul.
Receiverul USB este atât de
mic, \nc#t corpul lui dep[e[te
cu doar 8 mm marginea
laptopului. Astfel, utilizatorii nu vor mai
trebui s` \l deconecteze
atunci c#nd nu \l mai folosesc. „Din ce în ce mai mul¼i

i-SOBOT, cel
mai mic robot
UMANOID Companiile Sanyo [i
Tomy au prezentat, de cur#nd,
ultima lor crea]ie, un robo]el
alimentat cu trei baterii, care nu
m`soar` mai mult de 165 mm.
De fapt, este at#t de mic, \nc#t
cei de la „Cartea Recordurilor”
l-au declarat „Cel mai mic robot
umanoid din lume”. Numit iSOBOT, acesta este echipat cu 17
servo-motora[e. Robo]elul poate fi programat [i controlat de
la distan]`, dar poate \n]elege
[i comenzile vocale. Va fi pus \n
v#nzare pe pia]a japonez`, \n
luna octombrie, la pre]ul de 177
||||
de euro.

utilizatori de laptop renun¼ la folosirea
touch padului în favoarea unui mouse
de laptop fr fir“, a precizat Rory
Dooley, vicepre¹edinte ¹i general
manager pentru dispozitive de
control în cadrul Logitech.
Mouse-ul VX Nano dispune, de asemenea, de roti¼a
de scroll MicroGear Precision, pe care Logitech
a prezentat-o în toamna
trecut la mouse-urile laser
fr fir Logitech MX Revolution ¹i VX Revolution. VX Nano va
fi disponibil, din aceast` lun`, la un
||||
pre] de 70 de euro.
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{i profii copiazu uneori!

7%

dintre britanici nu
[tiu c#t face 32:8
Un sondaj realizat de guvernul britanic, îngrijorat de scvderea
cuno tin£elor fundamentale de matematicv în rândul popula£iei,
relevv cv unu din 14 adul£i britanici nu poate rezolva aceastv
opera£iune de împvr£ire banalv. Cercetarea a mai relevat cv 74%
dintre cei chestiona]i considerv cv programele educa£ionale de la
televizor i-au ajutat în procesul de învv£are.
Sursa: Realitatea.net

EXAMEN - Profesorii nu sunt nici
pe departe „sfin¼ii” care vor s
par atunci când amenin¼ elevii cu „nota doi pentru copiat”!
Astfel, cinci candida¼i pentru
concursul de titularizare în Bucure¹ti au fost elimina¼i, dup ce
au fost prin¹i copiind.
Dintre cei peste 3.200 de candida¼i înscri¹i pentru concursul
de titularizare în capital, doar

37% au fost declara¼i admi¹i, ob¼inând note peste ¹apte.
Aproape 20% dintre profesori au ob¼inut medii sub cinci la
examen ¹i circa 44% au ob¼inut
note între cinci ¹i ¹apte.
Cei mai mul¼i candida¼i cu
medii peste 7.00, respectiv 130,
sunt la disciplina Limba ¹i literatura român ¹i Metodica predrii
activit¼ilor instructiv-educative

în grdini¼a de copii. Al¼i 100 de
candida¼i au ob¼inut medii peste
7.00 la Limba ¹i literatura român ¹i Metodica predrii limbii ¹i
literaturii române pentru institutori/înv¼tori. Un numr de
68 de candida¼i au promovat
concursul la disciplina Limba
român, 60 - Limba ¹i literatura
englez, 54- Matematic, 43- IsLaura Nica ||||
torie.

Nu uita¡i de înscrierea la liceu!
ATEN}IE Candida£ii repartiza£i în învv£vmântul liceal i profesional,
în prima sesiune a Testelor Na£ionale, trebuie sv depunv dosarele de
înscriere pânv joi, 26 iulie, altfel vor fi considera£i retra i, informeazv
Ministerul Educa£iei, Cercetvrii i Tineretului. Ieri a avut loc repartizarea computerizatv în licee i coli de arte i meserii. În urma repartizvrii au fost declara£i admi i peste 97% dintre candida£i, rvmânând
neocupate, la nivel na£ional, peste 5.000 de locuri la licee i aproape
18.ooo la coli de arte i meserii. Cei care nu î i depun dosarele de înscriere la termen pentru locurile pentru care au optat vor fi repartiza£i
||||
pe locurile rvmase libere.

Admitere canicularu
Ca în fiecare sfâr it de iulie, to£i elevii se bucurv de
vacan£v, cu o singurv excep£ie: cei care au terminat clasa
a XII-a i trec în aceste zile prin emo£iile examenelor
de admitere la facultate. Universitv£ile de stat sus£in
în aceastv perioadv examene, iar la majoritatea
universitv£ilor particulare au început înscrierile.
FACULT~}I - La Academia de Poli¼ie s-au înscris pentru examen
circa patru mii de tineri din toat ¼ara. Aproximativ opt tineri
concureaz pentru fiecare dintre locurile la aceast institu¼ie.
Anul acesta, au fost scoase la
concurs 335 de locuri la poli¼ie,
60 la poli¼ia de frontier, 50 la
jandarmi ¹i 40 la pompieri, a declarat Mihai Bdescu, prorectorul Academiei de Poli¼ie, pentru
realitatea.net. O alt facultate
„la mod” este Facultatea de

Comunicare ¹i Rela¼ii Publice
din cadrul Tcolii Na¼ionale de
Ttiin¼e Politice ¹i Administrative (SNSPA).
Pentru unul dintre cele 90 de
locuri subven¼ionate de la buget
la aceast facultate s-au btut
1.200 de candida¼i.
Astzi, cei 900 de studen¼i
care ¹i-au încercat norocul la
Facultatea de Automatic ¹i
Calculatoare din cadrul Universit¼ii Politehnica au aflat de pe
internet rezultatele examenelor

pe care le-au sus¼inut, asista¼i
de SMURD, în cele mai umbroase sli ale complexului universitar [i beneficiind de cantit¼i
suficiente de ap.
Candida¼ii înscri¹i la Universitatea Bucure¹ti au avut parte
de o concuren¼ record la Facultatea de Administra¼ie ¹i Afaceri, unde s-au înscris aproape
40 de candida¼i pe un loc.
Alte facult¼i din cadrul universit¼ii, cu un numr mare de
candida¼i, sunt cea de Geografie (5.195 candida¼i pe 295 de
locuri), cea de litere (3.662 de
candida¼i pentru 440 de locuri),
cea de limbi ¹i literaturi strine,
cu 3.602 candida¼i pentru 370
de locuri ¹i cea de drept, unde,
pentru unul dintre cele 250 de

locuri, se lupt peste 1.000 de
candida¼i. La polul opus, pentru cele 25 de locuri din cadrul
Facult¼ii de Teologie baptist
concureaz doar trei înscri¹i,
pentru Teologie romano-cato-

lic, 22 de candida¼i pentru 35
de locuri, iar pentru Facultatea
de Fizic, unde înscrierile continu astzi, pentru 270 de locuri
se înscriseser, pân ieri, doar
127 de candida¼i. Laura Nica ||||

Examene reprogramate
M SURI Ministrul svnvtv£ii, Eugen Nicolvescu, a recomandat ca
institu£iile de învv£vmânt sv lucreze astvzi în afara intervalului
orar 11.00-18.00, pentru înscrieri la facultv£i, examene, concursuri.
Examenul de la Facultatea de Finan£e din cadrul Academiei de Studii
Economice (ASE) este sus£inut, astvzi, între 8.00-11.30, cel pentru
Facultatea de Contabilitate, programat ini£ial pentru intervalul
14.30-18.30, va începe la ora 18.00. Pentru examenul la Facultatea
de Sociologie din Universitatea Bucure ti, specializarea Asisten£v socialv, accesul în svli este permis de la ora 18.00, iar la specializarea
Sociologie, accesul are loc la ora 7.00 diminea£a, ca la Facultatea de
Litere, specializarea Rela£ii interna£ionale i studii euopene. Candida£ii la Facultatea de Istorie vor intra în svli începând cu ora 18.00.
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CONCERT &
PARTY

Regia: Michael Lehmann
Cu: Diane Keaton, Mandy Moore,
Piper Perabo

Girl’s Exclusive
Cotton Club
Calea Victoriei nr. 48-50
Telefon: 313.13.13

Happy Hours

DJ
DJ Ruky
Tonka Soul Café
Str. Biserica Amzei nr. 19
Telefon: 317.83.42

21.00

Cesky Club
Str. Dianei nr. 11
Telefon: 314.14.79

20.00

JAZZ
Don't Shelest
Terasa „La Motoare”
Telefon: 315.85.08

Muzic` de colec]ie

Cinema Festival
Cinema Studio

New Music 4 A New Generation
Cu Dan
Suburbia
Str. {elari nr. 19
Telefon: 0723.314.164

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

MUZIC~ LIVE PIAN

21.00

Oldies Party

Live Piano Music
Cremcaffe Espresso Bar
Str. Toma Caragiu nr. 3
Telefon: 313.97.40

20.00

Rockoteca

PARTY
Atmosfer` Route 66 & Harley
Davidson
The Jack Bar & Rock
Calea Grivi¼ei nr. 55
Telefon: 312.80.56

Revenge
Str. {elari nr. 9-11
Telefon: 0722.331.226

21.00

Best Coktails For Good Girls

Hollywood Multiplex 12.45, 17.45, 20.15
Movieplex
13.15, 15.45, 18.45, 21.30
Cinema Gloria
13.00, 15.00,
17.00, 19.00

AKEELAH II CUVINTELE

„Chill Out & More” cu DJ Bogdan
Club A
Str. Blnari nr. 14
Telefon: 313.55.92

Hollywood Multiplex
Movieplex

14.45
16.30

AIA VREAU EU!
SUA, comedie, 2007

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

Euforia [i haosul
unui destin ve[nic
„Intermiten]ele
mor]ii”, de Jose Saramago, este un roman ce are \n centru
perplexitatea uman`
\n fa]a uneia dintre
realit`]ile inevitabile ale existen]ei
noastre. |ntr-o ]ar`
al c`rei nume nu
este men]ionat,
se \nt#mpl` ceva
neobi[nuit: Moartea
decide s`-[i suspende activitatea.
Din acel moment,
destinul oamenilor
pare a fi s` tr`iasc`
ve[nic. Dup` o
scurt` perioad` de
euforie, lumea se
cufund` \n haos [i
disperare. Oamenii
caut` diferite moduri de a convinge
Moartea s`-[i
reintre \n drepturi,
r`spunz#nd presiunilor din partea
Bisericii, a familiilor \ngrozite de

13.00, 15.00
14.00, 18.00

SUA, ac£iune, 2007
Regia: Scott Wiper
Cu: Steve Austin, Vinnie Jones,
Rick Ho¬man
Premier
Hollywood Multiplex
Movieplex

15.45, 21.00
15.00, 19.15

DUP 28 DE S PT MÂNI

SUA, dramv, 2006
Regia: Doug Atchison
Cu: Laurence Fishburne, Angela
Bassett, Keke Palmer

Fire Club
Str. Gabroveni nr. 12
Telefon: 312.70.19

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

Hollywood Multiplex
13.15, 18.30
Movieplex
13.00, 17.30, 22.00

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

Bring The Noise cu Hefe

CEI PATRU FANTASTICI:
ASCENSIUNEA LUI SILVER
SURFER

DOMNUL BROOKS

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

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

Cinema Eforie

SUA, thriller, 2007
Regia: Bruce Evans
Cu: Kevin Costner, Demi Moore,
William Hurt

FILME

Audi]ii muzicale

Cehoslovacia, comedie, 1966
Regia: Ivan Passer
Cu: Zdenek Bezusek, Karel Blazek

CONDAMNAKII

El Comandante
Str. Sfântul Ttefan nr. 13
Telefon: 0724.396.043

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

Anglia, horror, 2007
Regia: Juan Carlos Fresnadillo
Cu: Robert Carlyle, Rose Byrne,
Jeremy Renner
Premier
Hollywood Multiplex
15.15, 22.45
Movieplex
16.00, 20.00, 22.15

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

19.00
21.30
21.00

GREU DE UCIS 4

Hollywood Multiplex 17.30, 20.15, 22.45
Movieplex
13.30, 16.15, 19.00, 21.45

HARRY POTTER
{I ORDINUL PHOENIX
SUA, aventuri, 2007
Regia: David Yates
Cu: Daniel Radcli¬e, Emma
Watson, Rupert Grint

I SE SPUNE ZODIAC

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

SUA, thriller, 2007
Regia: Joel Schumacher
Cu: Jim Carrey, Virginia Madsen,
Logan Lerman
Glendale Studio

ILUZIONISTUL

15.45, 18.00, 22.00
19.30

IMPERIUL MINKII

PIRAKII DIN CARAIBE:
LA CAP TUL LUMII
SUA, ac£iune, 2007
Regia: Gore Verbinski
Cu: Johnny Depp, Orlando Bloom,
Marcel Iure
Hollywood Multiplex
21.15
Movieplex
13.30, 18.30, 21.45
Cityplex
14.30, 17.45

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

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

JUNGLA TRAGIC~
Brazilia, dram`, 1963
Regia: Roberto Farias
Cu: Reginaldo Farias, Rejane
Medeiros

Anaid Art Gallery guzduiete, pânu pe 30 iulie, un proiect
interesant de instala¡ie nocturnu i sonoru al artistei de
origine columbianu Diana Gomez. Expozi¡ia se intituleazu sugestiv „Night” i este o „reflec¡ie asupra actului
creativ în epoca contemporanu”. „Cel care traverseazu
noaptea se teme, luptu, se frumântu, trece probe de
rezisten¡u, se aflu într-o stare permanentu de provocare. Tot ce poate el exprima este o micare anacronicu,
anonimu, iar acest lucru este foarte bine simbolizat de
ceea ce a realizat Diana Gomez împreunu cu Benjamin
Calais”, precizeazu organizatorii.
VREMEA ASASINILOR

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

17.30

REPULSIE
Marea Britanie, horror, 1964
Regia: Roman Polanski
Cu: Catherine Deneuve, Ian Hendry
19.30

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

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

20.15

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

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

14.45

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

SUA, S.F., 2007
Regia: Michael Bay
Cu: Michael Clarke Duncan,
Jon Voight
Hollywood Multiplex
Movieplex
Cityplex

17.30

13.15, 16.00,
18.45, 21.45
13.45, 16.30, 19.15, 22.00
14.15, 17.00,
19.45, 22.30

{ef DTP: Ionu] Zgondoiu
Layout: Natalia Mihaela Arghirescu,
Laura Lavrinte, Emilia Larisa Lapa
Editor foto: Cristian Simion,
Ruxandra Ol`ra[u
Editare texte: Adrian Pisic`
Web editor: Laura Nica
Rela]ii cu publicul: Magdalena Câmpeanu
Contact
redactie@compact.info.ro
prenume.nume@compact.info.ro

Cinema E-Uranus

21.00

TEATRU
HELL
De: Lolita Pille
Regia: Chris Simion
Cu: Antoaneta Cojocaru, Cristi
Iacob, Isabela Neam]u

Expozi£ie de artv modernv contemporanv (graficv i picturv)

Expozi£ie de fotografie
„Exhibition”
De: Alexandru Paul

PRIN MINE…
Regia: Alexandru Ion
Scenografie: Georgiana S`vu]`
Cu: Alexandru Ion, Cosmin
Natanticu
Teatrul Luni de la Green Hours
Telefon: 0788.452.485

Anaid Art Gallery
Str. Slobozia nr. 34
Telefon: 337.11.87
Ultima zi - 30 iulie

Galeria Basil
Strada Dionisie Lupu nr. 46
Telefon: 0726.186.188
Ultima zi – 30 iulie

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

20.00

EVENIMENTE

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 Na¼ional Cotroceni
Program:
Ma-D: 10.00-16.00
Bd. Geniului nr. 1
Telefon: 317.31.06
Ultima zi - 1 august

APARI}II NOI DE CARTE
„Cartea tibetan` a vie]ii
[i a mor]ii”
De: Sogyal Rinpoche
Editura Herald
Pre]: 34 lei

Expozi]ie de pictur`
De: Alina B`ncil`

„Intermiten]ele mor]ii”
De: Jose Saramago

Galeria Orizont
Bd. Nicolae B`lcescu nr. 23A
Telefon: 312.67.23
Ultima zi – 1 august

Editura Polirom
Pre]: 24,95 lei

EXPOZI}II
Expozi£ie de graficv i picturv
De: Ion Drugan i Petre Gheorghe

SUNSHINE

Cinema Europa

Fran]a, thriller, 1956
Regia: Julien Duvivier
Cu: Jean Gabin, Daniele Delorme

Terasa „La Motoare”
21.00
Biletele se g`sesc la L`pt`ria lui Enache
Telefon: 315.85.08

TRANSFORMERS – R ZBOIUL
LOR ÎN LUMEA NOASTR

17.15, 22.30

„Night” - instala¡ie
nocturnu i sonoru

Hollywood Multiplex 17.00, 19.15, 21.30
Movieplex
15.30, 20.00

REDAC}IE

Bd. Dimitrie Pompeiu 6,
20337 Bucure[ti 2
www.compact.info.ro
Tel: 021/201.27.70, Fax: 021/201.27.01

15.00, 18.00, 20.30

SPIDER-MAN 3

Cehia-SUA, dramv, 2006
Regia: Neil Burger
Cu: Edward Norton, Paul Giamatti,
Jessica Biel

Redactor-[ef: Horia Ghibu]iu
Redactor-[ef adjunct: Daniel Nanu
Editor coordonator: Cristina Dr`gulin
Bucure[ti: Alexandra Du]ulescu, Dana Lascu
Na]ional: Mihaela R`ileanu
Interna]ional: Anca Petrache
Economic: Otilia Cristea
Sport: Ciprian Voiculescu, Cristian Marcu
Monden: Laura Dud`u, Iulia Roman
Ghid Bucure[ti: C`t`lina {eitan, Anda Dinc`
Pagini Speciale: Bogdan Biszok,
Ioana Moldoveanu

15.30

NUM~RUL 23

Hollywood Multiplex
Movieplex

Cinema Corso 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Cinema Eforie

Cinema Scala 12.30, 15.00, 17.30, 20.00

SE CREDEA PICASSO

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

Premier
Hollywood Multiplex

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

Premier
Hollywood Multiplex
Movieplex

Premier`
Hollywood Multiplex
13.45, 15.15,
16.45, 18.15, 19.45, 21.15, 22.45
Movieplex 12.45, 14.00, 15.30, 16.45,
18.15, 19.30, 21.00, 22.15
CinemaPro 12.30, 15.30, 18.30, 21.30
Cinema Patria
11.00, 14.00,
17.00, 20.00

b`tr#nii ce insist` s` fac` umbr`
p`m#ntului, a sinuciga[ilor [i a
companiilor de pompe funebre,
oferindu-ne ocazia de a reflecta
asupra altor feluri de a muri, suicidul sau eutanasia.

15.30

MASCUL NECRUK TOR

Cinema Eforie

SUA, ac£iune, 2007
Regia: Len Wiseman
Cu: Bruce Willis, Timothy Olyphant

Cityplex
Cinema Union

14.00, 16.45, 19.30, 22.15

LUMIN~ INTIM~

13.30, 16.30, 19.30
10.00, 13.00,
16.15, 19.15

Hollywood Multiplex
Movieplex

Oldies Club
Calea Mo¹ilor nr. 91
Telefon: 0723.666.551

Party pentru cei r`ma[i pe-acas`

Piano & Classic Guitar

Cityplex

România, dramv, 2007
Regia: Cristian Nemescu
Cu: Maria Dinulescu, Ruzvan
Vasilescu, Armand Assante

Pub 18
Splaiul Independen¼ei nr. 290
Telefon: 0722.441.586

ONX Club
Splaiul Independen¼ei nr. 290
Telefon: 311.95.83

Movieplex

Studio Bar
Str. Col. Iosif Albu nr. 62B
Telefon: 0724.935.076
19.00

KARAOKE

Premier
Hollywood Multiplex

15.00, 17.15,
19.30, 22.00
15.15, 19.45, 22.00

EXPOZI}IE |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

LISTA NEAGR
SUA, rvzboi, 2006
Regia: Paul Verhoeven
Cu: Carice van Houten,
Sebastian Koch

CALIFORNIA DREAMIN’
(NESFÂRIIT)

Rock & Roll Night

Mar]i, 24 iulie 2007

Expozi]ie de pictur`
De: Norica Ve[c`-Popescu

Galeria Orizont
Bd. Nicolae Blcescu nr. 23A
Telefon: 315.89.22
Ultima zi – 25 iulie

Biblioteca Ion Creang`
Str. Christian Tell nr. 10
Telefon: 212.78.06
Ultima zi – 17 august

Expozi£ie de picturv
„Ideal Spleen”
De: Ana Maria Micu

Expozi]ie de grafic`
De: Pieter Paul Rubens
Muzeul Na]ional de Art`
Calea Victoriei nr. 49-53
Telefon: 314.81.19
P#n` \n octombrie 2007

Anaid Art Gallery
Str. Slobozia nr. 34
Telefon: 337.11.87
Ultima zi - 28 iulie

SPECTACOL CONCERT

Expozi£ie de instala£ie nocturnv
i sonorv
„Night”
De: Diana Gomez

Ansamblul artistic „Cioc#rlia”
Centrul Cultural al M.I.R.A.
Str. Mihai Vod` nr. 17
Telefon: 314.62.19

PUBLISHING

COTIDIAN GRATUIT

Director Executiv: Marco Stettler
Marketing Manager: Maja Stojanovic
Brand Manager: Carmen T`r`cil`
Coordonator Distribu]ie: Alina Anastasoaie
Publicitate - Tel: 021/201.27.27

Editat de S.C. Ringier România SRL.
Director general: Alexander Theobald
Bd. Dimitrie Pompeiu 6, 020337 Bucure[ti 2
Tipografia: Ringier Print
Director: Victor }erineanu
Tiraj: 160.000 exemplare pe zi
ISSN: 1842 - 113X
Publica]ie
auditat` de

Director de V#nz`ri: Andrei Bucur
Key Account Manager: Sorin Raia
Key Account Manager: Adrian Filip
Reprezentant V#nz`ri: Mariana Z`rnescu
Reprezentant V#nz`ri: Andrei Gr`dinaru
Tra¬ic Manager: Mirela Rusu

17.00

PROGRAM TV

Mar]i, 24 iulie 2007

TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

KANAL D

21.50 Anatomia lui Grey

13.45

14.15 Condamnat la moarte

19.15

Marele restaurant

9.15 Tânur i nelinitit (s, SUA) (r)
10.00 Om surac, 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 Itirile PRO TV
13.45 Marele restaurant (comedie,
Fran£a)
16.00 Tânur i nelinitit (s, SUA)
17.00 Itirile PRO TV
17.45 Mesaje de dincolo (s, SUA)
18.50 Itirile sportive
19.00 Itirile PRO TV
20.30 Dumanul de lângu tine
(ac¡iune, SUA/Rusia)
22.30 Itirile PRO TV
23.15 CSI: New York - Criminalitii
(s, SUA/Canada)
0.15 Dumanul de lângu tine
(ac¡iune, SUA/Rusia) (r)

9.00 Jurnalul TVR
9.10 TeleMatinal
10.00 Ne vedem la... TVR! (r)
11.00 Reflector (s) (r)
11.30 Deliciile bucuturiei
12.00 Profesionitii (r)
13.00 Hannah Montana (s, SUA)
13.30 Desene animate: Club Disney
14.00 Jurnalul TVR
15.30 Planeta în jeani (r)
16.00 Krónika
17.00 Isabel, în cuutarea iubirii (s,
Venezuela)
17.50 Integrame dupu integrare (r)
18.00 Justi¡ie militaru (s,
Germania/SUA)
19.00 Jurnalul TVR
20.20 Dolmen (s, Fran¡a)
21.20 Linia verde
21.50 Anatomia lui Grey (s, SUA)
22.45 Jurnalul TVR
23.20 Cenuu i nisip (dramu,
Anglia)

TVR 2

ACAS~

10.15 Plaja lui Muru¡u 12.05 Doctor
Who (s, Anglia) 13.00 Spellbinder:
tur#mul dragonilor (s) 13.30 ABC...
de ce? 14.30 Jobbing (r) 15.00
Împreunu în Europa! 16.00 Jurnalul
TVR (r) 16.20 Descoperu românii
16.30 Autostrada TVR 18.00 Jurnal
regional 18.30 Replay 19.00 Omul
între soft i moft 19.30 Oruelul
nostru drag (s) 20.00 Celebritu¡ile
timpului tuu 20.10 Farmece (s, SUA)
21.00 Ora de tiri 22.10 D'Artagnan
i cei trei muschetari (aventuru,
Fran¡a) 0.00 American Gothic (s)

9.00 Cupune cu zahur (s,
Portugalia) 10.15 Gitanas (s, SUA/
Mexic) 12.30 Inocen¡u furatu (s,
Mexic/SUA) 13.30 Prizoniera (s,
Columbia/SUA/Mexic) 15.30 Iubiri
(s, Columbia) 16.30 Ruzbunarea
Victoriei (s, SUA/Venezuela) 17.30
Povetiri adevurate 18.30 Salomé
(s, Mexic) 19.30 Tequila cu suflet
de femeie (s, Mexic) 20.30 Numai
iubirea (s, România) 21.45 Zorro
(s) 22.45 Povetiri de noapte 23.15
Clona (s, Brazilia) 0.15 Prizoniera
(s, Columbia/SUA/Mexic) (r)

FILMUL SERII ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRO CINEMA

22.00

5.00 Vivere - A trui 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 Condamnat la moarte
(western, SUA); Cu: Fred
MacMurray, Margaret Hayes,
Robert Vaughn
16.00 Observator
17.00 9595 - Te înva¡u ce su faci!
19.00 Observator
20.30 Tablou de nuntu
23.00 Observator
0.00 Fra¡ii (comedie, SUA);
Cu: Morris Chestnut, D. L.
Hughley, Shemar Moore
2.00 Concurs interactiv

HALLMARK

23.00

Un nou \nceput.
Iubirea nu are v#rst`

6.30 Colierul de smaralde (s,
Argentina) (r)
7.30 Familia Serrano (s, Spania) (r)
9.00 Cenuureasa (s, Argentina) (r)
10.15 Îndoiala (thriller, India)
12.15 Stare de show (r)
13.30 Un nou început. Iubirea nu
are vârstu
15.45 Comando România
16.15 Un milion de ron pentru
primul buton
16.45 Familia Serrano (s, Spania)
18.30 D-Itiri
19.15 Un nou început. Iubirea nu
are vârstv. Prezintv Gabriela
Cristea
20.30 Stare de show
22.30 Gaca (s)
23.30 Bulevard (r)
0.15 Playboy (s)
1.00 Comedy Inc. (s, Canada)
1.30 Îndoiala (thriller, India) (r)
3.00 Gaca (s) (r)

SPORT.RO

11.00 Fiicele lui McLeod (s,
Australia) 12.00 Pentru o noapte
(dramu, SUA) 14.00 Doc Martin II
(comedie, Anglia) 15.00 Fata din
vecini (comedie, SUA) 17.00 Fiicele
lui McLeod (s, Australia) 18.00 Doc
Martin II (comedie, Anglia) 19.00
Via¡a în Africa (s, Anglia) 20.00
Poveti cu tâlc (s, Australia) 20.30
Poveti cu tâlc (s, Australia) 21.00
Brigada secretu (s, Anglia) 22.00
Brigada secretu (s, Anglia) 23.00
Premoni¡ia (ac¡iune, SUA) 1.00
Brigada secretu (s, Anglia)

HALLMARK

www.compact.info.ro

AC}IUNE

ANTENA 1

0.00

PRIMA

HBO

20.00 De]inu]ii

prietene [i o
19.05 Patru
pereche de blugi

7.30 Dragoste i putere (s, SUA) (r)
8.00 Sport cu Florentina
8.25 The Flavours 3 bucutari (r)
9.45 Al aptelea cer (s, SUA) (r)
10.45 TeleRON
12.25 Quizzit - emisiune
interactivu
14.05 Dragoste i putere (s, SUA)
14.40 Promisiune i datorie
(dramu, Canada)
16.25 Al aptelea cer (s, SUA)
17.25 Trusni¡i în NATO (s) (r)
18.00 Focus
19.30 Camera de râs
20.00 De£inu£ii (ac£iune, SUA)
22.00 Trusni¡i în NATO (s)
22.30 Focus Plus
23.30 Totul despre sex (s, SUA)
0.00 CSI - Crime i investiga¡ii (s,
SUA/Canada)
1.00 Focus (r)
2.00 Sunset Beach (s, SUA)
3.30 Trusni¡i în NATO (s) (r)

PRO CINEMA

7.00 Itirile Sport.ro 10.00 Itirile
Sport.ro 10.05 Special (r) 11.00
Itirile Sport.ro 11.05 Rugby Tri
Nations: Noua Zeelandu - Australia
(r) 12.45 NASCAR: USG Sheetrock
400 (r) 14.00 Itirile Sport.Ro 14.05
Fotbal amical: Dinamo – Be[ikta[
(r) 16.00 Itirile Sport.ro (r) 16.05
Români în Liga Campionilor (r)
18.00 Itirile Sport.ro 19.00 Pariu
cu frica (r) 21.30 Itirile Sport.Ro
22.00 Fotbal amical: Inter Milano
- Partizan Belgrad 0.00 Itirile
Sport.ro

15

12.00 Teo (r) 13.15 Culutoriile lui
Sindbad (s, Canada) 13.45 Road
Runner - cea mai rapidu pasure
(s, SUA) 14.15 Lumea Pro Cinema (r)
14.45 Pro Motor (r) 15.15 Telefonul
de la miezul nop¡ii (s, SUA) (r) 16.15
Entertainment News 16.30 Noi to¡i
(s, SUA) 17.30 Nuscut DJ (s, SUA) (r)
18.00 Walker, poli¡ist texan (s, SUA)
19.00 Ruleta destinului (s, SUA)
20.00 Entertainment News 20.20
Jura¡ii 21.30 Nuscut DJ (s, SUA)
22.00 Iubire furtunoasu (dramu,
SUA) 0.30 Point Pleasant (s, SUA)

6.00 Patru prietene i o pereche
de blugi (comedie, SUA)
7.55 Un antrenor în Africa
(comedie, SUA)
9.45 Pe platourile de filmare (s)
10.10 Formosa (comedie, SUA)
11.40 Gaca de la IT (s, Anglia)
12.40 Vecinii (comedie, SUA)
14.25 Miss Meteo (comedie,
Canada)
15.55 Confesiunile unei mirese
(comedie, SUA)
17.25 Vu gusesc fermecutor
(comedie, Fran¡a)
19.05 Patru prietene i o pereche
de blugi (comedie, SUA)
21.00 Dragoste mare (s, SUA)
22.00 Deadwood (s, SUA)
22.50 Apu întunecatu (horror, SUA)
0.35 Casa de cearu (horror,
Australia/SUA)
2.30 Cinema, cinema, cinema (s)
3.00 Probleme de familie (dramu)

MTV
14.30 MTV Vaults 15.00 Summer
Hits 16.00 MTV News 16.30 Summer
Hits 18.00 TRL România 19.00
Summer Hits 19.30 Best Of... 20.30
Romanian Top 100 21.30 MTV News
(r) 22.00 Chico & Guapo 22.30
Celebrity Death Match 23.00 MTV
Live 0.00 Alternative@MTV
SURS~ PROGRAME TV:

PRO TV
COMEDIE

20.30

AC}IUNE

DRAM~

Iubire furtunoasu
Zora e o profesoar
de muzic care \[i pregte¹te, în acela¹i timp,
materialul pentru lansarea unui album. Franklin
(Wesley Snipes), de¹i ¹i-a
gsit voca¼ia, aceea de a
renova case, nu a primit
înc autoriza¼ia de lucrtor independent ¹i e
silit s munceasc` pentru
firme care-l pot concedia
oricând, fr preaviz. Cei
doi iubesc muzica, mâncarea chinezeasc, le
place s joace scrabble ¹i

consider c arta ¹i integritatea sunt mai presus
de bani. Sunt înc tineri
¹i frumo¹i, se în¼eleg, au
speran¼e, au acelea¹i gusturi. E suficient oare pentru a forma cuplul ideal?
Zora ascunde faptul c
are atacuri de epilepsie,
el ascunde faptul c are
doi copii pe care trebuie
s-i între¼in.
SUA, 2000;
Regia: Gina Prince
Bythewood;
Cu: Sanaa Lathan (foto),
Wesley Snipes

Premoni¡ia
Detectivul Logan McQueen (Burt Reynolds)
este închis pe nedrept în locul colegului su. În închisoare, cunoa¹te un de¼inut
care sus¼ine c în visele lui
apare un criminal în serie
care pune bombe în ma¹ini
pentru a omorî femei nevinovate. Dup ce este eliberat din închisoare, poli¼ia îi
cere ajutorul lui McQueen
în rezolvarea acestui caz
extrem de ciudat care are
legatur cu visele pu¹cria¹ului.
SUA, 1999
Regia: David S. Cass Sr
Cu: Burt Reynolds, Bruce Dern,
Gigi Rice

TVR 1
PUBLICITATE

Dezleg`rile Sudoku din
edi]ia de ieri
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23.20

Fra¡ii
Patru buni prieteni, pe care îi leag teama de a se
lsa prin¹i în „capcana” unei rela¼ii stabile ¹i în intimitatea unei singure femei, sunt în pragul unei crize
când unul dintre ei, playboy-ul grupului (Shemar Moore), îi anun¼ c s-a logodit. Vestea ¹ocant pe care
o primesc îi face îns s-¹i pun pentru prima oar întrebarea ce î¹i doresc cu adevrat - s iubeasc femeia
în general sau o anumit femeie în particular?
SUA, 2001
Regia: Gary Hardwick
Cu: Morris Chestnut (foto), D. L. Hughley, Shemar Moore

DRAM~

Cenuu i nisip

Câteva fete rebele din Brighton, conduse de Hayley
(Lara Belmont), seduc tinerii turi¹ti ¹i le fur banii! Jumtate adolescent, jumtate femeie, crud, calculat ¹i
violent ca un brbat, Hayley este convins c vor scpa
de srcie ¹i de familiile lor destrmate dac vor fura suficien¼i bani pentru a pleca din Brighton. Rmâne de vzut
dac fetele vor reu¹i s-¹i realizeze visul.
Anglia, 2002
Regia: Bob Blagden
Cu: Nick Moran (foto), Lara Belmont, Victoria Scarborough

Dumanul
de lângu
tine

Gordon Patrick (Nick
Moran), un agent special
care lucreaz pentru CIA,
este trimis s investigheze
misterioasa moarte a unui
important om politic din
Rusia. Imediat dup ce
ajunge la Moscova, Patrick
o cunoa¹te pe Dina (Tara
Reid, foto), o tânr cu un
trecut plin de secrete. Împreun, cei doi descoper o
re¼ea a infrac¼ionalit¼ii cu
o puternic sus¼inere politic, din care nu lipsesc crima organizat, asasinatele
¹i splarea de bani.
SUA/Rusia, 2005
Regia: James D. Deck
Cu: Tara Reid, Nick Moran,
Katrina M. Faessel
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DIVERTISMENT
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HOROSCOP
BERBEC

21 MARTIE - 20 APRILIE

Pentru dv., rela¡iile de prietenie sunt
mai importante acum decât orice altceva. Vu ajuta¡i reciproc financiar i le
murturisi¡i furu restric¡ii toate problemele dv. de naturu sentimentalu. Confiden¡ele sunt penalizate de familie.
S –W B –VN –V

TAUR

21 APRILIE - 20 MAI

Familitii îi puzesc cu strunicie rudele
apropiate i casa. To¡i nativii renun¡u la
prietenii care continuu su îi ciculeascu.
Neîn¡elegerile cu persoana iubitu sunt
totui din ce în ce mai evidente pentru
aproape toatu lumea.
S –V B –Q N –V

GEMENI

21 MAI - 22 IUNIE

Nu vu mai ascunde¡i nemul¡umirile i
prefera¡i su sta¡i pe la prieteni, oriunde, numai acasu nu. Celibatarii exclud
pentru moment orice gând de cusnicie.
Nu mai dau nici la serviciu randamentul dorit, aa cu se simt în pericol.
S –WB –V N –V

RAC

21 IUNIE - 22 IULIE

Diminea¡u, sunt foarte posibile mici conflicte cu persoana iubitu. În ciuda optimismului dv. ori poate chiar din aceastu
cauzu, rela¡iile colegiale i cele cu efii
direc¡i sunt din ce în ce mai agresive i
mai lipsite de comunicare realu.
S – VB –Q N –V

LEU

23 IULIE - 22 AUGUST

Încu de la începutul programului, face¡i
fapte de caritate pentru colege, dar nu
reui¡i su le pustra¡i secrete. Vu implica¡i trup i suflet în activitu¡ile profesionale, iar familia criticu acest avânt de
câte ori reui¡i su vu „întâlni¡i”.
S –WB –VN –V

FECIOAR~

Mar]i, 24 iulie 2007

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

23 AUGUST - 22 SEPTEMBRIE

Chiar dacu îi satisface¡i toate poftele
persoanei iubite, aceasta tot mai are
câte ceva de comentat. Majoritatea
nativilor nu-i mai bat capul cu hachi¡ele partenerului de cuplu i îi vud
numai de via¡a lor. În plus, probleme
locative.
S –V B – QN –V

BALAN}~

SCORPION

23 OCTOMBRIE - 21 NOIEMBRIE

Nu este exclus ca unii su se îndrugosteascu ori su revinu la o rela¡ie amoroasu mai veche. Drumurile programate se amânu ori sunt strict în interes
de serviciu. Lipsa de interes familial i
sentimental se poate accentua brusc.
S –W B –VN – Q

S~GET~TOR

22 NOIEMBRIE - 21 DECEMBRIE

Nu sunte¡i mul¡umit de nimic din ceea ce
face¡i, iar fa¡u de persoana iubitu ave¡i
un comportament bizar, dar care deja
este banal - verifica¡i tot ceea ce consideru finalizat i o lua¡i dv. de la început. Diverse obsesii casnice i erotice.
S –WB –VN –V

CAPRICORN

22 DECEMBRIE - 19 IANUARIE

Da¡i randament maxim, însu i fa¡u de
colaboratori vu manifesta¡i aceleai
preten¡ii exagerate. Ave¡i atâta energie, încât accepta¡i orice propunere din
partea persoanei iubite, inclusiv plimburi romantice nocturne. Aventuri.
S –VB –Q N –V

V~RS~TOR

20 IANUARIE - 18 FEBRUARIE

Scupa¡i furu a face eforturi deosebite
de to¡i partenerii care v-au limitat creativitatea i dorin¡a de afirmare nelimitatu. Nu reui¡i su scupa¡i de bârfe i
de colegii care ar dori su pluti¡i daune
ce în realitate nu existu.
S –Q B –QN – W

PE{TI

19 FEBRUARIE - 20 MARTIE

Cei care culutoresc, pot avea aventuri
sentimentale deosebite ori doar su li
se facu declara¡ii pasionale. Pentru
unii nativi, apar, la vremea amiezii, adversari redutabili, pe care însu
chiar nu au cum su-i „desfiin¡eze”
singuri.
S –WB –W N – W

LEGEND~: S = Sex V sus; B = Bani Q mediu; N = Noroc W jos

5 6 2

23 SEPTEMBRIE - 22 OCTOMBRIE

Mult prea sensibili i furu rubdare, ar
trebui totui su apela¡i la specialiti
pentru a iei din necazurile sentimentale, multe dintre ele legate de posibile
aventuri trecute. Migrenele supurutoare de sear` vu scot efectiv din circuit.
S –WB –V N – W

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.

BANCURI |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Un tip intr` \ntr-o farmacie.
Mult` lume, \nghesuial`:
- Nu v` sup`ra]i, v` rog s` m`
l`sa]i s` intru \n fa]` c` am pe
cineva la pat.
Oamenii cumsecade \i fac loc
[i ajunge la ghi[eu. Tipul se
apleac` la ghi[eu [i spune:
- Vreau [i eu trei prezervative.
Trimis de Florin Loloiu



Un fotbalist celebru i foarte
credincios se duce la preot.
- Purinte, [tii cu eu sunt foarte credincios, cu nu lipsesc de
la nicio slujbu, cu pun mereu
ceva în cutia milei. Vreau su-mi
spui i mie dacu în Rai se joac`
fotbal.
- Fiule, nu tiu, dar mu întâlnesc
mar¡i cu Preafericitul i o su-l
întreb. Vino la mine miercuri.
Miercuri fotbalistul se prezintu
în fa¡a preotului.
- Purinte, ai vreo veste pentru
mine?
- Da fiule, chiar douu veti. Una

bunu i una proastu. Cu care su
\ncep?
- Cu cea bunu.
- Fiule, în Rai se joacu fotbal!
- Mul¡umesc, Doamne. Sunt aa
de fericit, cu nicio altu veste nu
poate fi proastu.
- Fiule, vestea proastu este cu
peste trei zile ai primul meci.
Trimis de R`zvan Galan



Un tip se treze[te pe masa de
opera]ie [i vede pe un tip \n alb.
- Domn’ doctor, a reu[it opera]ia?
- Ce doctor? Eu sunt Sf#ntu’ Petru!
Trimis de Florin Loloiu

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

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

PUBLICITATE

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

