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|nainte de a vizita Capitala, 
Pink a acordat un interviu 
\n exclusivitate pentru „Compact”

Rom#nii \[i pierd 
virginitatea devreme
17% dintre participan]ii la un sondaj au \nceput via]a sexual` \nainte de 15 ani

Rom#nii au prima ex-
perien]` sexual` la v#rste din 
ce \n ce mai fragede, dezv`luie 
un sondaj de opinie efectuat de 

Neogen. Astfel, 17% dintre cei 
chestiona]i [i-au \nceput via]a 
sexual` \nainte de \mplinirea 
v#rstei de 15 ani! Potrivit acestui 

sondaj, 54% dintre rom#ni [i-au 
pierdut virginitatea \ntre 15 [i 20 
de ani, \n timp ce 4% sunt \nc` 
virgini.  Pag. 4

ULTIMA OR~ ... 22:00 ... Pre[edintele Autorit`]ii Palestiniene demite guvernul [i declar` stare de urgen]`...

Pink face baie \n piscin` cu c#inii ei
Excentrica vedet` va veni \n Bucure[ti pentru un concert la B’ESTIVAL Pag. 10

Destina]ii exotice 
\n luna de miere
Unii dintre tinerii proasp`t c`s`tori]i 
de la noi merg, mai nou, \n Maldive 
[i Mauritius Pag. 6

ECONOMIE

PEOPLE

NA}IONAL

Filme [i m#ncare 
\n aer liber
|n acest weekend, la E-Uranus, 
pelicule de la TIFF [i un mic t#rg 
Slow Food Pag. 3

Revolu]ie \n 
turismul spa]ial
Noul vehicul va decola de pe orice 
aeroport, ating#nd 100 de kilometri 
\n altitudine Pag. 5

BUCURE{TI

INTERNA}IONAL

Atacantul
giule[tenilor
vrea s` joace 
la Timi[oara, 
iar la Rapid 
ar putea veni 
Mansour

Se \mpac` 
Adela cu 
Bordeianu?

Ganea 
pleac` 
la Poli

Pag. 9

SPORT

|n ultimul 
num`r al revistei 
„Bolero”, Adela 
Popescu vorbe[te 
despre rela]ia 
cu fostul ei iubit

Pag. 10
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30° posibile 
ploi

r`s`rit

5:24 21:10
apus

Duminic`: 29°

Ast`zi: 

Minimum 18° / Maximum 30°

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

posibile 
ploi

Luni: 31°

posibile 
ploi

S#mb`t`: 31°

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

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

Voteaz  fotografia 
preferat`!

Magia Bucure[tiului
Text [i foto: Cosmin Ristea

Filme de anima]ie, 
la Institutul 
Cultural Rom#n
CINEMA  Institutul Cultural 
Rom#n va g`zdui miercuri, 20
iunie, la ora 19.00, o sear` de 
fi lm de anima]ie consacrat` 
regizorului Radu Igazsag. Vor 
fi  proiectate fi lmele „Caligra-
fi e”, „Fotografi i de familie”, 
„Tocirea”, „Picnic muzical”, 
„Nuca [i zidul”, „O zi”, „Babel”, 
„La o barier`”, „Ciacona” [i 
„Boborul”. Accesul publicului la 
proiec]ii va fi  liber.

Farmaciile nu mai au 
bani pentru re]ete

PROBLEME  Dintre cele 680
de farmacii din Bucure ti, 
pu]in peste 200 mai elibereaz` 
medicamente compensate i
gratuite, celelalte epuizându- i
plafoanele. Directorul Casei de 
Asigur ri a Municipiului Bu-
cure ti, Adina Gean , a ar`tat 
c` se a teapt  redistribuirea 
fondurilor, care se face între 15-
20 ale lunii. Pân  la redistribu-
ire sunt câte dou -trei puncte 
farmaceutice în fi ecare zon  a 
capitalei care mai elibereaz
compensate i gratuite. Lista 
farmaciilor, pe www.compact.
info.ro.

Studen]ii stau la 
coad` la restan]e
PL~}I  Sute de studen]i 
se \nghesuie pe holurile 

facult`]ilor. Ieri, la casieriile 
Academiei de Studii Econo-
mice, studen]ii au a[teptat cu 
orele s` pl`teasc` restan]ele. 
Aceea[i situa]ie se g`sea în 
cl direa Mihail Moxa. Sesiunea 
de restan e începe peste dou` 
zile, iar examenele trebuie 
pl`tite. A[a c` tinerii se trezesc 
dis-de-diminea]`, pentru a sta 
la coad` la casierie. Reprezen-
tan ii facult`]ilor spun c  este o 
alternativ  s  evite cozile, nu-
mai c  studen ii nu o folosesc: 
cardurile.

Penaliz`ri 
pentru Apa Nova
SANC}IUNI  Apa Nova, concesio-
narul serviciului de ap i cana-
lizare Bucure ti, va fi  amen-
dat  cu 6,1 milioane de euro, 
conform mai multor proiecte 
de hot râre votate ieri de Con-
siliului General al Municipiului 
Bucure ti. Compania prime te 
sanc iuni pentru c  nu a fi na-
lizat, în termenul prev zut de 
contract, procesul de contorizare 
a blocurilor, pentru nereguli 
privind facturarea abona ilor, 
precum i pentru nerespectarea 
nivelului de servicii. 

Serviciu nou 
de ambulan]` 
\n sectorul 1
SOLU}II  |ncep#nd din toamna 
acestui an, cei care locuiesc \n 
sectorul 1 vor avea un serviciu 
de ambulan  propriu. Noua 
ambulan]` va func iona în 
incinta fostului spital de copii 
„Caraiman”, transformat recent 
într-un centru medico-soci-
al. Unitatea sanitar` va avea, 
pentru \nceput, ase ambulan-
e, dou  dotate cu echipamente 

medicale de resuscitare de ulti-
m  genera ie. Ambulan]ele vor 
fi  sub coordonarea Inspectora-
tului pentru Situa ii de Urgen
Bucure ti.

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

Finala Cupei Liceelor 
la Street Dance
Club Session g zduie te, 
mâine, de la ora 15.00,
finala competi iei de dans 
urban dedicat  liceelor 
bucure tene. Dup  opt 
s pt mâni de lupte în 
ringul de dans, în concurs 
au r mas nou  licee, care 
se vor bate pentru marele 
premiu.

CONCURS - În ultima etap  a 
concursului s-au califi cat echi-
pele liceelor „I.L.Caragiale”, 
„Ion Barbu”, „Virgil Madgea-
ru”, „Matei Basarab”, „Kre-
tzulescu”, „Cantemir Vod ”,
„ coala Central ”. Al turi de 
ele, vor intra în ring echipele 
liceelor „Sf.Sava” i „Mihail Sa-
doveanu”, care au fost salvate, 
la edi ia precedent , de votul 
publicului. Liceenii vor sus ine,
pe echipe, câte o reprezenta ie
în fa a juriului condus, i de 
aceast  dat , de Alex Velea. În 

semifi nale, b t lia a fost foarte 
strâns , concuren ii apelând la 
artifi cii vertimentare, pictur
pe fa i obiecte de recuzit
neobi nuite, pentru a ie i cât 
mai mult în eviden , a a c
fi nala promite un spectacol de 
zile mari. Una dintre surprizele 
acestei ultime etape o reprezin-

t  un concert sus inut de Alex 
i Connect-R, care vor cânta, 

printre altele, ultimul lor hit, 
„Dragoste la prima vedere”. In-
vita ii surpriz  ai edi iei vor fi
trupa de street dance Monkey 
Business i trupa de break dan-
ce Efekt.

Dana Lascu ||||

AMINTIRI Peste 300 de absolven]i de la Colegiul „Tudor Vianu” au defilat, ieri, din centrul capitalei, pân  la 
colegiul \n care au \nv`]at. Costuma i cât mai original i mai colorat, fo[tii liceeni s-au întrecut în ironii între 
clase, pe tot parcursul drumului. Ast`zi, de la ora 10.00, defileaz` absolven]ii Liceului „I. L. Caragiale”. ||||

Sibiu Info Center, 
la Muzeul Satului
CULTURAL Ministerul Culturii i Cultelor a 
inaugurat la Muzeul Na ional al Satului 
„Dimitrie Gusti” din Bucure ti un punct de 
informare pentru „Sibiu - Capital  Cultural
European 2007”. Centrul se adreseaz  în 
principal bucure tenilor i va func iona ca 
un mijloc gratuit de multiplicare i dise-
minare a informa iilor despre calendarul 
i evenimentele culturale ale Sibiului. Info 

Center „Sibiu - CCE 2007” ofer  informa ii în 
limbile român , englez i german . ||||

Publicitatea, 
la rang de art`
SHOW Cea de a XII-a edi ie a „Nop ii Devoratorilor de Pu-
blicitate” va avea loc, \n aceast` sear`, la Sala Polivalent`, 
a anun at, ieri, produc torul general al evenimentului, 
Dan Chi u. La eveniment vor participa peste zece spoturi 
publicitare române ti. Chi[u a precizat c  spectacolul este 
„o combina]ie de cinema de bun  calitate cu divertis-
mentul i cu spiritul publicului”. Edi ia din acest an va 
fi „Noaptea premierelor”. |n deschidere va mixa DJ-ul 
parisian Thomas Lecuyer, urmat de un concert al trupei 
Sensor. Un bilet cost` 25 de lei. A.D. ||||

EDUCA}IE - Timp de zece zile, 15 tineri cre-
ativi vor participa la Festivalul de la Can-
nes. Proiectul se nume[te „15 for Cannes” [i 
a adunat tinere talente ce vor avea acces la 
experien a profesional  complet  a uneia 
dintre cele mai importante coli de comu-
nicare din lume, Festivalul de la Cannes. 

P#n` pe 27 iunie, ei vor participa la toa-
te seminariile i workshopurile organizate 
în incinta Palais du Festival. Tinerii au fost 
selecta]i din pepiniera de talente a „Gr -
dini ei”, cu tutori cosmopoli]i, dedicat` 
studen]ilor [i absolven]ilor de la facult`]i 
din domeniul comunic`rii. 

Alexandra Du]ulescu ||||

Parada absolven ilor de liceu

Liceenii bucure[teni se vor \ntrece din nou \n dans urban

Tinere talente la Festivalul de la Cannes

Tinerii particip` la unul dintre cele mai importante 
evenimente dedicate comunic`rii

Detalii pe
www.15forcannes.wordpress.com 
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PRIM~RII |||||||||||||||||||||||
Record la 
taxe [i impozite 
SECTORUL 3 Direc ia de 
Impozite i Taxe Locale din 
cadrul prim`riei a încasat, 
de la începutul anului i
pân  în prezent, 80.985.177
de lei. Cei care au de pl`tit 
taxe sau impozite au la 
dispozi]ie trei sedii ale 
Prim riei i unit ile CEC. 

Bani pentru 
nou-n`scu]i
SECTORUL 4 Serviciul aloca]ii 
va oferi \n aceast` lun`, 
aloca]ia pentru 197 de nou-
n`scu]i. Conform legii, banii 
sunt acorda]i dup` cum 
urmeaz`: 195 de lei pentru 
nou` proaspete m`mici [i 
204 lei pentru alte 188 de 
mame. Cei care doresc s` 
ob]in` aloca]ie pentru nou- 
n`scu]i trebuie s` depun` 
la prim`rie actele necesare 
pentru depunerea dosarului.

Cursuri pentru 
administratori
SECTORUL 6  Persoanele cu 
domiciliul \n sectorul 6 care 
doresc s` devin` adminis-
tratori de bloc se pot \nscrie 
la cursurile de specialitate, 
organizate de prim`rie, \n 
colaborare cu Liga Habitat 
[i cu Centrul Na]ional de 
Formare Continu` pentru 
Administra]ia Public` Local`. 
Costul cursului este de 200
de lei, iar plata se face la 
sediul Ligii Habitat, din str. 
Serg. Nutu Ion nr. 44.
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Z ’Du  , la 
Concept Store
CONCERT Trupa Z ’Du   revine, 
ast zi, în peisajul muzical 
bucure tean cu un concert 
„de zile mari”, pe scena de la 
Orange Concept Store (lâng
magazinul Muzica), de la ora 
20.30. Toate aparatele de aer 
condi ionat vor fi pornite la 
maximum pentru c , în afar
de numele „c lduros”, b ie ii 
vin cu o nou  repriz  de rock, 
care va încinge spiritele. 
„Tocmai am ie it din studio. 
Am înregistrat câteva piese 
noi i abia a tept m s  relu m
contactul cu publicul”, spun 
membrii trupei. ||||

PROBONO - Trupa Hi-Q (foto) 
va concerta, probono, în cadrul 
ceremoniei de deschidere a pri-
mului turneu interna ional „SO-
GII Atletism Unifi cat pe Echipe”, 
organizat de Special Olympics 
România, ast zi, de la ora 19.00, 
la Casa de Cultur  a Studen ilor 
Preoteasa. „Ne face o deosebit
pl cere s  ne implic m în astfel 
de proiecte. Sper m ca recitalul 
pe care îl vom sus ine în deschide-
rea turneului s fi e de bun augur 
pentru sportivii români care parti-
cip  la competi ie. Simt c  le vom 
purta noroc”, a declarat Mihai 
Sturzu, de la Hi-Q. Intrarea este 
liber`. D.L. ||||

Hi-Q cânt  pentru Special Olympics

TIFF, în E-Uranus
SPECTACOLE - Seria de spec-
tacole va cuprinde, pe lâng
proiec iile de fi lm, un târg de 
produse alimentare tradi ionale
din toate regiunile rii, aduse 
la Bucure ti de organiza ia Slow 
Food, i o demonstra ie culinar
oferit  de {oni, membrul trupei 
Vama Veche, care va g ti pentru 
public în trei ceaune. Târgul cu-
linar va fi  deschis, ast zi, de la 
ora 18.00 la ora 22.00, i mâine, 
de la ora 10.00 la ora 21.00. Or-
ganizatorii au decis s  aduc  la 
Bucure ti câteva dintre fi lmele 

premiate la TIFF, pentru c
edi ia din acest an a festiva-
lului a avut un succes r su-
n tor. „Cinematograful în 
aer liber E-Uranus este o 
zon  care se asociaz  cu 
exprimarea i gândirea 
creativ . De aici vine 
ideea manifest rii cul-
tural-gastronomice”, 
spun organizatorii.

Dana Lascu ||||

Cinematograful în aer liber E-Uranus prezint , de ast`zi 
p#n` pe 20 iunie, o selec ie din cele mai bune filme de la 
Festivalul Interna ional de Film Transilvania (TIFF) 2007.



 
 

PE SCURT ||||||||||||||||||||||
Libertatea presei 
rom#ne[ti, utopie?
ANALIZ~ Presa din România 
func ioneaz  dup  principiul 
economiei de pia i dup
interesele din sfera politic ,
în lipsa condi iilor legislative 
pentru protejarea jurnali -
tilor i a activit ii acestora, 
se arat  într-un studiu 
elaborat de membrii re elei 
jurnalistice germane N-Ost, 
citat de Mediafax. „Presa din 
România este departe de in-
dependen a rilor din vestul 
Europei”, apreciaz` N-Ost.

Dan Perjovschi, 
succes \n SUA
NEW YORK Expozi ia pe care 
artistul român Dan Perjovschi 
a deschis-o la Muzeul de Art
Modern  din New York atrage 
foarte mul i spectatori veni i
s  admire desenele satirice 
ale acestuia, constat` „New 
York Times”. 

B`sescu 
se men]ine \n top
SONDAJ Traian B sescu i
colaboratorii s i au benefi ciat 
din plin de succesul de la 
referendum, românii sus i-
nând unele dintre obiecti-
vele efului statului, îns  nu 
toate se suprapun cu agenda 
lor, rezult` din sondajul 
de opinie la nivel na ional 
realizat de compania Data 
Media în perioada 25-29 mai. 
Majoritatea celor chestiona]i 
doresc ca scandalul politic s
înceteze.
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17% dintre tineri, precoce 
la \nceperea vie]ii sexuale
Pu in peste jum tate dintre 
români spun c  au avut 
prima experien  sexual
la o vârst  cuprins  între 15
i 20 de ani, conform unui 

sondaj efectuat de Neogen.

CERCETARE - Peste jum tate 
dintre români spun c  au avut 
prima experien  sexual  la o 
vârst  cuprins  între 15 i 20 de 
ani, în timp ce 17% dintre cei 
chestiona]i sus in c i-au pier-
dut virginitatea înainte s  îm-
plineasc  15 ani, potrivit unui 
sondaj efectuat de Neogen, în 
rândul utilizatorilor Noi2.ro. La 
întrebarea „La ce vârst  a i avut 
prima experien  sexual ?”,
17% dintre utilizatorii site-ului 
au r spuns c  la o vârst  mai 
mic  de 15 ani, 54% - la o vârst
cuprins  între 15 i 20 de ani, 
20% - la o vârst  cuprins  între 
20 i 25 de ani, 5% - peste 25 
de ani, iar 4% au spus c  sunt 
înc  virgini.

Acela i sondaj efectuat pe 
utilizatorii din Bulgaria a avut 
rezultate similare: 17,2% sus in
c i-au început via a sexual  la 
mai pu in de 15 ani, iar 43%, 
între 15 i 20 de ani. Ponderea 

celor care declar  c  au avut 
prima experien  sexual  \ntre 
20 i 25 de ani este mai mare: 
36,7%.

În total, la sondaj au r spuns
circa 2.500 de persoane din Ro-
mânia, Bulgaria i Serbia, con-
form Neogen. 

Mihaela R`ileanu ||||

Peste jum`tate dintre rom#ni au avut prima experien]` sexual` \ntre 15 [i 20 de ani

LA CE VÂRST  A}I AVUT PRIMA EXPERIEN}~ SEXUAL~?

sub 15 ani 15-20 ani 20-25 ani peste 25 ani \nc` virgin

17 %  54% 20% 5% 4%

CURSURI - Elevii claselor I-VII i IX-XI intr`, 
ast`zi, în vacan a de var . Ei se vor întoar-
ce la cursuri pe 17 septembrie, informeaz` 
NewsIn. Peste 230.000 de elevi de clasa a 
VIII-a au încheiat cursurile înc  de s pt -
mâna trecut , deoarece luni vor începe tes-
tele na ionale. 

Absolven ii claselor a XII-a vor începe, o 
s pt mân  mai târziu, pe 25 iunie, exame-
nul de bacalaureat, cu proba oral  la Limba 
i literatura român . Anul [colar 2007-2008 

va debuta luni, 17 septembrie 2007, i se va 
încheia vineri, 13 iunie 2008. Acesta va în-
suma 35 de s pt mâni de coal , adic  175 
de zile lucr toare. Vacan]a de var` 2008 va 
începe sâmb t , 14 iunie i se va termina 
duminic , 14 septembrie 2008. ||||

România, o lec]ie 
pentru Bruxelles 
FINANCIAL TIMES Aderarea României i
Bulgariei la UE reprezint  o lec ie de 
înv at pentru Bruxelles, în sensul \n 
care nicio alt ar  candidat  nu va mai 
primi aviz favorabil de integrare doar pe 
baza promisiunii c  va desf ura reforme 
ulterior, comenteaz  „Financial Times” 
în edi ia electronic  de ieri. Atunci când 
UE a dat und  verde ader rii României i
Bulgariei, la 1 ianuarie 2007, Bruxelles-ul 
a înl turat cel mai puternic stimulent 
pentru continuarea reformelor de c tre 
cele dou ri balcanice, perspectiva 
integr rii, scrie publica ia britanic .
Situa ia din România i Bulgaria are 
consecin e ample, deoarece afecteaz
încrederea UE de a se extinde spre zona 
Balcanilor, „gaura neagr ” a Europei. ||||

|nt#lnire Cioroianu - Rice
SUA - Ministrul afacerilor exter-
ne, Adrian Cioroianu, s-a întâlnit, 
în a doua zi a vizitei la Washing-
ton, cu secretarul de stat al SUA, 
Condoleezza Rice, i cu adjunc-
tul secretarului ap r rii, Gordon 
England. „Da”, „da, da, desigur”, 
„bineîn eles” i „v  mul umesc 
foarte mult” sunt cuvintele rostite 
de [eful diploma]iei rom#ne[ti în 
prezen a omologului s u ameri-
can, conform transcrierii publica-
te pe site-ul Departamentului de 
Stat american. 

De i declara iile ministrului 
român au fost reduse la câteva cu-
vinte de aprobare, el a întrerupt-o 
pe Condoleezza Rice de mai multe 
ori, exprimându- i sus inerea fa
de ideile ei înainte ca acestea s
fi  fost precizate. Pe agenda discu-
iilor a fost i problema accesului 

f`r` vize al românilor pe teritoriul 
american. ||||
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Adrian Cioroianu [i Condoleezza Rice au discutat 
despre rela]iile Rom#niei cu Rusia [i despre Kosovo
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PE SCURT ||||||||||||||||||||||
A murit 
Kurt Waldheim 
VIENA Fostul pre edinte 
austriac Kurt Waldheim a 
murit ieri, la Viena, la vârsta 
de 88 de ani, din cauza unui 
infarct. Waldheim, pre e-
dinte al Austriei în perioada 
1986-1992 i secretar general 
al ONU, între 1972 i 1981, a 
fost spitalizat la sfâr itul 
lunii mai. El a p r sit spitalul 
s pt mâna trecut , dar a 
decedat ieri diminea .

Inventatorul 
webului, premiat 
LONDRA Sir Tim Berners-Lee, 
care a lansat primul site, în 
1991, a primit Ordinul de me-
rit, una dintre cele mai pres-
tigioase distinc ii britanice, 
din partea Reginei Elisabeta 
a II-a, transmite BBC. Sir 
Tim Berners-Lee se al tur ,
astfel, unui grup select de 
persoane care au primit acest 
premiu, printre care Maica 
Teresa, Winston Churchill [i 
baroneasa Thatcher.

Post TV pentru 
minorit`]ile sexuale
BERLIN Timm, primul canal 
de televiziune dedicat 
comunit ii homosexuale 
din Germania, va fi  lansat în 
toamn  de societatea DFW, a 
anun at directorul acesteia, 
Frank Lukas, citat de AFP. 
„Cli eele i stereotipurile 
nu î i vor avea locul aici”, a 
afi rmat Frank Lukas.
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|n spa]iu, cu 
150.000 de euro
EADS Astrium, cel mai mare 
constructor european de sateli]i 
[i rachete, a prezentat, la Paris, 
prototipul unui vehicul, care, \n 
maximum cinci ani, va fi capabil 
s` poarte \n spa]iu patru turi[ti. 
Costul unei astfel de c`l`torii nu va 
dep`[i 200.000 de euro, dar nici nu 
va fi mai mic de 150.000 de euro.

PARIS - Prezent la Paris pentru Le Bo-
urget Airshow, Francois Auque (foto 
mijloc), pre[edintele EADS Astrium, a 
prezentat prototipul unei nave spa]iale, 
care, \n 2012, va purta turi[tii \n excur-
sii \n afara atmosferei terestre. Progra-
mul spa]ial european s-a rezumat, p#n` 
acum, la misiuni f`r` echipaj, cu toate c` 
astronau]i europeni au zburat \n spa]iu 
\n misiuni americane [i ruse. Dac` un 
turist spa]ial este nevoit s` scoat`, \n 
prezent, din buzunar aproximativ 25 
de milioane de euro, cu noul prototip, 
excursia va fi  considerabil mai ieftin`. 
Dup` cum a declarat Francois Auque, un 
turist va trebui s` pun` deoparte, pen-
tru excursia \n spa]iu de aproximativ 90 
de minute, \ntre 150.000 – 200.000 de 
euro. |n schimb, va avea parte de trei mi-
nute de gravita]ie zero, la o altitudine de 
peste 100 de kilometri.

Vehiculul spa]ial poate decola i
ateriza pe orice aeroport, folosindu- i
jet-motoarele. Sistemul de balans al sca-
unelor minimalizeaz  efectele accelera-
iei i ofer  pasagerilor confort maxim i

100% siguran . Anca Petrache ||||

Downing Street s-a demodat
MAREA BRITANIE - Biroul situat 
pe Downing Street, num rul 10, 
nu mai r spunde nevoilor unui 
premier din zilele noastre, a de-
clarat eful guvernului de la Lon-
dra, Tony Blair, \ntr-un interviu 
publicat ieri, informeaz  „The 
Daily Telegraph”. 

Premierul a explicat c
aceast  cas , re edin a ofi cia-
l  a premierului Marii Britanii, 
din anul 1732, este „amplasat
incomod” pentru a îndeplini, si-

multan, func ia de simbol na i-
onal, loc de munc i re edin
privat .

Discutând cu istoricul Simon 
Schama pentru un fi lm despre 
istoria acestei cl diri, Blair a 
dezv luit c  prefer  s  stea în 
gr din  atunci când are de luat 
o decizie important .

Tony Blair nu va mai avea 
mult de suportat aceast` situa]ie, 
el urm#nd s  se retrag  din func-
ie la sf#r[itul acestei luni. ||||

SUA, datoare 
fa]` de ONU
WASHINGTON SUA trebuie 
s - i achite datoria din cadrul 
ONU, destinat  opera iunilor 
de men inere a p cii, care va 
dep i în curând un miliard 
de dolari, a explicat, ieri, pre-
edintele ONU, Timothy Wirth, 

citat de AFP. „Acest deficit 
considerabil în ceea ce prive te 
fondurile ONU pentru men i-
nerea p cii intervine în timp ce 
SUA cer Consiliului de Securitate 
numeroase misiuni de men i-
nere a p cii, noi i mai lungi”, 
a subliniat Wirth. Acesta, fost 
congresmen, a cerut Con-
gresului s  deblocheze toate 
fondurile datorate. „Restan ele 
americane pericliteaz rile 
care furnizeaz  militari pentru 
opera iuni. De exemplu, Ban-
gladeshul a teapt  rambursa-
rea a 77 de milioane de dolari, 
deoarece rile donatoare, în 
special SUA, nu î i achit  toat
factura”, a insistat Wirth. ||||

Geant` de 
1,6 milioane $
TOKIO  La \nceputul lunii sep-
tembrie, buticul japonez Tanaka 
Kikinzoku va pune \n v#nzare un 
model unicat de po[et`, evaluat 
la 1,6 milioane de dolari. Geanta 
argintie este \mpodobit` cu 2.182
de diamante, dintre care unul [le-
fuit \n form` de perl`, totaliz#nd 
208 karate. ||||

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

29%
Rata de popularitate a pre edintelui

american, George W. Bush, a ajuns la 
29%, cea mai sc zut  valoare înregistrat
pân  în prezent, men ioneaz  un sondaj, 

realizat luna aceasta, de NBC News [i 
„Wall Street Journal”. Sursa: Mediafax

rata de popularitate 
a pre[edintelui Bush

F#nt#na Trevi, f`r` ap`
ITALIA - Apa care alimenta ce-
lebra fântân  Trevi din Roma a 
fost oprit , dup  ce un muncitor 
din construc ii a stricat o eav
veche de 2.000 de ani, relateaz` 
surse din compania local  de ap ,
citate de Reuters. 

Apa curgea în Roma prin in-

termediul „Apeductului Virginei” 
înc  din anul 19 î.Hr., îns  a se-
cat, în mod misterios, luna aceas-
ta, stopând alimentarea cu ap
la mai multe fântâni din ora[, 
printre care opera arhitectural
Trevi, ce dateaz  din perioada 
Barocului.  ||||
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USD |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||EURO |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2,44 LEI3,25 LEI

ALTE CURSURI |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 lir` sterlin` 4,81 LEI
100 forin]i maghiari 1,28 LEI
1 leu moldovenesc 0,19 LEI

1 franc elve]ian 1,96 LEI
1 dolar canadian 2,29 LEI
1 gram de aur 51,12 LEI
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Ma[in` foarte 
ieftin`, de 
la Renault
PLANURI  Renault coche-
teaz` \n continuare cu ideea 
de a construi un automobil 
foarte ieftin pentru pie ele 
emergente, \ns` repre-
zentan ii companiei nu au 
comentat zvonurile potrivit 
c rora constructorul auto 
francez vrea s  dezvolte, în 
India, un vehicul de 3.000
de dolari. Vehiculul pe care 
Renault inten]ioneaz` s`-l 
produc` nu va fi  comerciali-
zat în Europa. 

O nou` firm` 
low-cost 
aterizeaz` la noi
CURS~  Compania aerian
britanic  EasyJet, lider eu-
ropean pe segmentul low-
cost, va intra pe pia a româ-
neasc  în luna septembrie, 
prin lansarea unei curse 
pe ruta Bucure ti-Milano. 
Serviciul de rezerv ri va fi
opera]ional din 15 iunie. 
Primul zbor va avea loc în 10
septembrie, iar pre ul unui 
bilet va porni de la 52,98 de 
euro dus-întors, cu toate 
taxele incluse. 

Un miliard 
de PC-uri \n 2008

TEHNOLOGIE  P#n` la 
sf#r[itul anului 2008, va 
ie[i din produc]ie PC-ul cu 
num`rul un miliard, dup` 30
de ani de la apari]ia primu-
lui computer, relev` daily-
business.ro. Mai mult, p#n` 
\n 2015, num`rul calculatoa-
relor de pe pia]` va dep`[i 
dou` miliarde. P#n` atunci, 
rata anual` de cre[tere a 
num`rului de PC-uri se va 
men]ine constant, la peste 
12%, la nivel global. 

Record de v#nz`ri 
la Zara
PROFITURI  Produc`torul 
spaniol Inditex, care de]ine 
lan]urile de magazine Zara, 
a raportat o cre[tere de 
peste o treime a veniturilor, 
la 200 milioane de euro, 
potrivit portalului fi nanciar 
wall-street.ro. La majora-
rea profi tului a contribuit 
devalorizarea monedei 
americane \n raport cu 
moneda euro, produc`torul 
achizi]ion#nd materia prim` 
din Statele Unite. 

Bere Gösser la PET 
de un litru
AMBALAJ  Heineken România 
a lansat berea Gösser la PET 
de un litru, prima bere din 
segmentul Premium Interna-
ional într-un astfel de am-

balaj din România. Materia-
lul folosit pentru ambalajul 
PET prelunge te termenul 
de valabilitate a produsului 
la patru luni. |n portofoliul 
companiei se mai num`r` 
berile Heineken, Schlossgold, 
Silva, Ciuc, Golden Brau, 
Bucegi, Gambrinus, Harghita, 
Ha egana i Zipfer. 

Vineri, 15 iunie 2007www.compact.info.ro

Sumele de peste 10.000 de 
euro, declarate la vamele UE

Destina]iile preferate 
pentru luna de miere ale 
tinerilor proasp`t c`s`tori]i 
din Rom#nia sunt ora[ele 
romantice [i locurile 
exotice. |n jur de 5.000 de 
rom#ni cheltuiesc \n jur de 
20-25 de milioane de euro 
pe an pentru a-[i petrece 
primele zile de c`snicie \n 
str`in`tate. 

SEJURURI - Fie c` aleg destina]ii 
exotice, precum Maldive sau 
Mauritius, ori ora[ele cu un 
aer romantic, fi e c` aleg Paris 
sau Vene]ia, tinerii proasp`t 
c`s`tori]i prefer` s` se cazeze, 
\n luna de miere, \n hoteluri de 
patru sau cinci stele, reiese din-
tr-o analiz` realizat` de site-ul 
DailyBusiness.ro. 

Aproape 5.000 de rom#ni 
\[i petrec luna de miere \n 
str`in`tate, cuplurile cheltu-
ind anual 20-25 de milioane 
de euro \n aceste vacan]e, po-
trivit purt`torului de cuv#nt 
al Asocia]iei Na]ionale a 
Agen]iilor de Turism (ANAT), 
Traian B`dulescu. 

Luna de miere \n str`in`tate 
se transform` \n s`pt`m#ni de 
miere, deoarece aceste sejururi 
nup]iale ale rom#nilor dureaz` 
de obicei \ntre 7 [i 14 nop]i. In-

sulele Maldive [i Mauritius sunt 
vedetele lunilor de miere, fi ind 
destina]iile cele mai c`utate 
de \nsur`]ei, potrivit directo-
rului de marketing al agen]iei 
Marshal Turism. Cei care aleg 
„ora[ele iubirii”, Vene]ia sau Pa-
ris, nu g`sesc foarte multe ofer-
te speciale pentru proaspe]ii 
c`s`tori]i.  Otilia Cristea ||||

Rom#nii au cump`rat mai 
multe ma[ini noi

Unde \[i petrec \nsur`]eii 
rom#ni luna de miere

Locurile exotice sunt destina]iile de lux ale tinerilor proasp`t c`s`tori]i

Nunta \n str`in`tate
DEPLASARE  Cei care vor s`-[i organizeze nunta \n afara ]`rii 
trebuie s` scoat` din buzunar \ntre 600 [i 900 de euro, f`r` 
transport. „Noi punem la dispozi]ia clien]ilor nu numai oferte 
honeymooner, care li se adreseaz` direct, dar [i posibilitatea 
de a-[i organiza nunta direct acolo”, a afirmat Cristian Zaha, 
director de outgoing la agen]ia de turism Eurolines. El a ar`tat 
c` pachetul standard de nunt`, care con]ine doar formalit`]ile [i 
certificatul de c`s`torie, porne[te de la 365 euro.

STATISTICI - Num rul înmatricu-
l rilor de autoturisme noi pe pia a
româneasc  a crescut, în primele 
cinci luni ale anului, cu 23% fa
de aceea[i perioad` a anului tre-
cut. Rom#nii au cump`rat, p#n` 
la sf#r[itul lunii trecute, 110.762 
ma[ini, conform datelor Asocia i-
ei Europene a Produc torilor de 
Automobile (ACEA). 

La nivelul continentului, o 
cre[tere considerabil` s-a mai 
\nregistrat \n Letonia, unde 

num`rul ma[inilor noi \nmatricu-
late a crescut cu 55,8%. La polul 
opus se afl ` Germania [i Fran]a, 
pie]e \n care num`rul ma[inilor 
\nmatriculate a sc`zut cu 9,6%, 
respectiv 2,4%. 

Marca Honda s-a bucurat de 
cea mai mare cre[tere a \n ma-
tricul`rilor de ma[ini noi, de 
15,9%, p#n` la 138.444 de mo-
dele, \n timp ce v#nz`rile Renault 
au sc`zut cu 9,6%, la 596.497 de 
unit`]i. ||||

Marca auto Honda se vinde bine pe pia]a european` 

REGUL~ - Persoanele care intr` 
sau ies din Uniunea European` 
vor fi  nevoite s` declare la 
vam` sume peste 
10.000 de euro 
sau echiva-
lentul \n 
alte valu-
te. |n cazul 
Rom#niei, 
aceast` 
prevedere, 
care intr` \n 
vigoare de 
ast`zi, pen-
tru toate sta-
tele membre, a fost 
stabilit` deja prin normele b`ncii 
centrale, informeaz` Mediafax. 

În prezent, nu toate statele 
din blocul comunitar efectueaz` 
astfel de controale, iar cele care 

le fac aplic  reguli na ionale, di-
ferite unele de altele. C`l`torii 

vor fi  nevoi]i s` declare [i 
alte tipuri de bunuri con-

vertibile, precum 
cecurile.

| n 
c a z u l 

\n care 
aces te 

s u m e 
nu sunt de-

clarate, auto-
rit ile vamale sunt 

împuternicite s  re-
in  banii descoperi]i 

în urma controalelor asupra 
c l torilor i a bagajelor acesto-
ra. C#t despre amenzi, fi ecare 
stat membru va alege s  se asigu-
re c  acestea sunt propor ionale
cu infrac iunea. ||||

Rovinietele „mai mici” 
de un an se g`sesc [i la po[t` 
TAX~  {oferii rom#ni \[i vor putea cump`ra roviniete pentru perioade 
mai mici de un an de la ofi ciile po[tale, \ncep#nd cu aceast` lun`, 
anun]` Mediafax. Rovinietele sunt distribuite prin intermediul a 700
de ofi cii po tale din ar , din care peste 500 de unit i sunt infor-
matizate i permit tarifarea automat i editarea electronic` a docu-
mentelor care atest  plata. Rovinietele cu un termen de valabilitate 
de trei luni nu pot fi  eliberate, deoarece pentru aceast  perioad
nu este prev zut tariful. Astfel, rovinieta va putea fi  achizi ionat
pentru o perioad  de apte zile, 30 de zile, ase luni sau un an. ||||
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Misiune imposibil`
HANDBAL Na]ionala masculin` 
de handbal a Rom#niei va 
disputa, m#ine, la Constan]a, 
returul barajului pentru Cam-
pionatul European, \mpotriva 
Suediei. Partida va fi  transmis` 
\n direct de postul Sport.ro, \
ncep#nd cu ora 11.00. Rom#nia 
are [anse minime la califi care, 
dup` ce, \n tur, Suedia a \nvins 
la o diferen]` de 11 goluri 
(36-25).

Lucescu vrea s` 
se \ntoarc` \n Turcia

DORIN}~ Tehnicianul echipei 
ahtior Done k, Mircea Lucescu, 

a declarat c  vrea s  revin  în 
Turcia, unde a antrenat echi-
pele Galatasaray i Be ikta i a 
câ tigat cu acestea campiona-
tul intern. „Într-o bun  zi m
voi întoarce în Turcia”, a spus 
Lucescu într-un interviu pentru 
presa turc . „Adic  îmi voi lua 
revan a”, a precizat el râzând, 
iar apoi a ad ugat: „Îns  nu 
tiu la ce echip  voi veni”.

Olimpiad` de iarn` 
pe Valea Prahovei?
INI}IATIV~ Premierul C lin
Popescu T riceanu a declarat, 
ieri, la Sinaia, c  a discutat cu 

autorit ile locale din sta iuni-
le de pe Valea Prahovei despre 
formarea unei microregiuni 
pentru implementarea unui 
proiect turistic global, nefi ind 
exclus  organizarea în zon
a Jocurilor Olimpice de Iarn ,
în anul 2022. La rândul s u,
pre edintele Comitetului Olim-
pic i Sportiv Român, Octavian 
Morariu, a afi rmat c  România 
are care o recomand` s`- i
depun` candidatura în vederea 
organiz rii Olimpiadei de Iarn
din anul 2022, având în vedere 
proiectele ce vor fi  implemen-
tate în urm torii ani pe Valea 
Prahovei.

Bute, o nou` 
lupt` spre titlu 
BOX Pugilistul Lucian Bute 
va boxa, vineri, la Montreal, 
împotriva australianului Sakio 
Bika, într-un meci eliminatoriu 
pentru pozi ia de challenger la 
centura de campion mondial la 
categoria semimijlocie, versi-
unea IBF. |n cazul unei victorii, 
Bute \l va \nt#lni pe actualul 
campion mondial la catego-
ria supermijlocie, Alejandro 
Berrio. Meciul va fi  transmis în 
România de postul na ional de 
radio, sâmb t , la ora 05.00.

Concuren]` 
\n atacul lui Dinamo
OPINIE Atacantul echipei 
Dinamo Bucure[ti, Claudiu 
Niculescu, crede c` venirile lui 
Zicu [i Bratu \n lotul echipei 
campioane vor crea o concu-
ren]` acerb` \n linia de atac. 
„Va fi  b`taie pentru un loc \n 
primul unsprezece, dar acest 
lucru va fi  benefi c pentru 
Dinamo”, a declarat Niculescu. 
Dinamo are acum \n lot nu mai 
pu]in de [apte atacan]i: Nicu-
lescu, D`nciulescu, Zicu, Bratu, 
Opri]a, Ganea, Mendy. 

Final de vis pentru Roman
VICTORIE  Boca Juniors a învins, miercuri, cu 3-0, forma ia brazili-
an  Gremio Porto Alegre, în man a tur a fi nalei Copei Libertadores. 
Golurile au fost marcate de Palacio ‘18, Juan Roman Riquelme ‘73
i Ledesma ‘89. Aceasta a fost partida de desp r ire de publicul de 

pe „Bombonera” pentru Juan Roman Riquelme (foto, \n st#nga), 
suporterii scandându-i numele i ova]ion#ndu-l. Riquelme a fost 
împrumutat la Boca pentru patru luni de la Villarreal. Meciul retur 
se va disputa pe 20 iunie, în Brazilia.

www.compact.info.ro

Beckham a spus adio Realului
DESP~R}IRE - David Beckham 
(foto) a sus]inut, ieri, ultima 
conferin]` de pres` \n calitate 
de juc`tor al lui Real Madrid. El 
a declarat c` nu mai exist` vreo 
[ans` s` r`m#n` pe Santiago Ber-
nabeu.

Beckham a infi rmat, astfel, 
zvonurile conform c`rora con-
tractul s`u cu LA Gallaxy va fi
reziliat, dac` nu se prezint` la 
reunirea lotului american, fi ind 
nevoit s` pl`teasc` [i nou` mili-
oane de euro desp`gubiri. „Nu 
exist` nicio clauz` \n contractul 
meu. Duminic` va fi  ultimul meu 
meci la Real Madrid. Sunt onorat 
c` am purtat tricoul acestui mare 
club [i \i urez succes \n continu-

are. S` plec campion din Spania 
ar culmina cu un vis pentru mine. 
Am petrecut patru ani superbi 
aici. Vreau s` mul]umesc clubu-
lui, suporterilor, pre[edin]ilor [i, 
\n special, lui Raul, care a fost 
un adev`rat lider de echip`”, a 
\ncheiat ultima conferin]` de 
pres`, la Real, David Beckham. 

Real Madrid este foarte aproa-
pe de a cuceri titlul \n Spania. Cu 
o etap` \nainte de fi nal, Real [i 
Barcelona se afl ` la egalitate de 
puncte, dar o victorie a madrile-
nilor \n confruntarea cu Mallor-
ca ar aduce titlul pe Bernabeu, 
deoarece Real este avantajat` de 
rezultatele directe.  

Cristian Marcu ||||

600.000 de euro, dac` promoveaz` Bra[ovul
INSTALARE - Fostul tehnician 
al Rapidului, R`zvan Lucescu, 
a fost prezentat ofi cial, ieri, ca 
antrenor principal la FC Bra[ov. 
Obiectivul acestuia la gruparea 
de lig` secund` este promova-
rea, la fi nalul viitorului sezon 
competi]ional. Pentru acest 
obiectiv, R`zvan va primi un bo-
nus de 300.000 de euro, sum` 
egal` cu salariul s`u stagional. 

La conferin]a de pres` la care 
au mai participat patronul Ioan 
Neculaie [i pre[edintele clubu-
lui, Dinu Gheorghe, Lucescu 
jr a fost destins [i s-a declarat 
mul]umit de alegerea f`cut`. 
„Am venit aici cu sufl etul deschis 
i m  bucur enorm s  lucrez cu 

doi oameni cu care am colaborat 
excelent de fi ecare dat . Vrem 
s  facem treab  bun  aici i s

aducem din nou aceast  echip
în prima lig ”, a declarat R zvan
Lucescu. C.V. ||||

R`zvan Lucescu (mijloc) a revenit la Bra[ov dup` patru ani

Kubica: „Acum zece 
ani a[ fi fost mort”
Robert Kubica a[teapt` 
s` ia startul \n Marele 
Premiu al SUA (duminic`, 
ora 20.00, TVR 1) [i 
rememoreaz` accidentul 
de s`pt`m#na trecut`. 

DESTIN - Polonezul Kubica 
a avut norocul de a concura 
\ntr-un monopost a c`rui secu-
ritate a reu[it s` fac` diferen]a 
\ntre via]` [i moarte. Duminica 
trecut`, pilotul BMW Sauber a 
zburat cu 250 de km/h \ntr-un 
zid, \ns` n-a suferit dec#t o en-
tors` u[oar`, astfel c` se simte 
apt s` concureze la Indianapo-
lis. „Nu am dureri, am mintea 
limpede i pot s  m  concen-
trez. Acum medicii FIA trebu-
ie s  decid . Sper s  primesc 
ansa de a concura la India-

napolis”, a declarat el pentru 
„Bild”. |n ceea ce prive[te acci-
dentul, spune c` a fost tot tim-
pul con[tient [i crede c`, dac` 
ar fi  concurat pe o ma[in` de 
acum zece ani, jurnali[tii n-ar 
mai fi  avut interlocutor. „Dac
a fi  p it acest accident într-o 
ma in  de Formula 1 din urm
cu zece ani, acum n-a i mai fi
avut cu cine s  discuta i. Sin-
cer s` fi u, dac  a fi  c zut pe 
sc ri m-a fi  putut r ni mai 
r u”, a spus Kubica.  

Ciprian Voiculescu ||||

Ultima curs` \n SUA?
PLANURI  Patronul Formulei 1, Bernie Ecclestone, a declarat, ieri, 
într-un interviu acordat cotidianului „Daily Express”, c  nu este 
vital ca Marele Circ s  fie prezent în SUA. „Sunt al ii mult mai in-
teresa i, în alt  parte a lumii, s  organizeze curse. Dac  nu vom 
ajunge la un acord cu Tony George (proprietarul circuitului de la 
Indianapolis, n.r.), vom merge în alt  parte. Vrem s  ajungem, 
de exemplu, în India”, a afirmat Ecclestone. Marele Premiu de 
Formula 1 al SUA, de la Indianapolis, se afl  în ultimul an de con-
tract cu F1. Calific`rile (m#ine) [i cursa (duminic`) vor fi  transmise 
\n direct de TVR1, de la ora 20.00.

Robert Kubica a revenit la programul normal, el particip#nd, ieri, 
la o sesiune de autografe
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Gallovits, 
\n semifinale

TENIS Juc`toarea rom#nc` 
de tenis Edina Gallovits (foto) 
s-a califi cat \n semifi nalele 
turneului de la Barce lona, 
dup` ce a \nvins-o \n sferturi 
pe estonianca Kaia Kane-
pi, cu scorul de 6-4, 7-5.
Performan]a de la Barcelona 
este cea mai mare din cariera 
Edinei Gallovits, rom#nca 
primind un cec de 6.140 de 
euro [i 50 de puncte WTA. 
|n semifi nale, Gallovits o 
va \nt#lni pe fran]uzoaica 
Virginie Razzano. 

Reportaj cu H#ldan 
pe Sport Klub
EMISIUNE Regretatul 
fotbalist al echipei Dina-
mo, C`t`lin H#ldan, va 
fi  subiectul principal al 
emisiunii „Futbol Mundial”, 
difuzat` de canalul Sport 
Klub, m#ine, de la ora 15.30.
Reportajul a fost realizat de 
o echip` de produc]ie a FIFA 
[i va cuprinde un material 
cutremur`tor dedicat me-
moriei „Unicului C`pitan”.     

PUBLICITATE

Ganea, aproape de Poli
Rapidistul Ionel Ganea 
este foarte aproape de un 
transfer la Poli Timi[oara. 
Giule[tenii ar urma s`-l 
primeasc` la schimb pe 
Mansour sau pe Grigorie. 

TRATATIVE - Un tur la Dina-
mo, un retur la Rapid. Acesta 
este traseul din ultimul an al 
lui Ionel Ganea. Acum, fostul 
interna]ional este din nou pe 
picior de plecare, viitoarea 
destina]ie fi ind Poli Timi[oara. 
„Am discutat cu domnul Co-
pos i mi-am exprimat dorin a
de a pleca de la Rapid. Vreau 
s` se tie c  eu nu stau la mila 
lui George Copos”, a spus 
Ganea.

Mansour sau Grigorie, 
la schimb

{i patronul „vi[iniilor”, 
George Copos, este convins c` 
Ganea va evolua la Timi[oara, 
din sezonul urm`tor. „Impor-
tant este ca el s  se în eleag  cu 
cei de la Poli, pentru c  noi, la 
nivel de cluburi, sigur ne în e-
legem. Nu conteaz` banii, noi 
o s -l l s m s  plece”, a spus 
Copos. |n schimbul „Ganezu-
lui”, Rapid \l vrea pe Mansour 
sau pe {tefan Grigorie, intrat 
\n dizgra]ia patronului Marian 
Iancu. Cristian Marcu ||||

Într-adev r este vorba despre un 
juc tor care va merge la Rapid, dar 

acesta nu are nicio leg tur  cu vreun alt 
transfer. Este un fotbalist care are nevoie 
de o nou  provocare i vrea ca noi s -i 

d m aceast ans
Marian Iancu

Stancu, tot la Timi[oara
OFERT~ Un alt juc`tor care ar putea ajunge 
la Poli Timi[oara este stelistul Stelian Stancu. 
Finan]atorul Stelei, Gigi Becali, a declarat ieri c` 
s-a \n]eles cu patronul Timi[oarei, Marian Iancu, 
pentru transferul funda[ului. Suma de transfer 
va fi de 200.ooo de euro. Stancu a venit la Steaua 
anul trecut, de la Sportul Studen]esc, [i a costat 
400.000 de euro. 

Patru nun]i la o na]ional`

„Jackie” Ionescu, la „Parfum de Glorie”

EVENIMENT - |n timp ce selec]ionata de tineret a 
Angliei joac` la Campionatul European sub 21 de 
ani, cei de la na]ionala mare se preg`tesc de par-
ty. Patru componen]i ai reprezentativei Albionului, 
John Terry, Gary Neville, Michael Carrick i Steven 
Gerrard au programate nun ile în acest weekend, 
primul azi i ceilal i trei m#ine. 

Funda[ul lui Chelsea, John Terry, se va c s tori 
cu logodnica sa, Toni Poole, la Blenheim Palace, în 
Oxfordshire, i îi va avea printre invita i pe Frank 
Lampard i pe Ashley Cole. Organizarea evenimen-
tului a costat un milion de lire sterline. Atmosfera 
va fi  între inut  de Lionel Richie. La nunt  va fi
prezent i patronul clubului Chelsea, Roman Abra-
movici. Tehnicianul Jose Mourinho a anun at c  nu 
va putea participa la petrecere, deoarece se afl  în 
vacan  cu familia. 

„Cormoranul” Steven Gerrard i Alex Curran 
(foto) au programat  nunta m#ine, la Cliveden Ho-
use Hotel, Berkshire, i au pl tit 750.000 de lire ster-
line pentru organizare. La ceremonie sunt a tepta i
Ashley Cole, Danny Murphy [i Robbie Fowler. 

United \[i ia partea leului
|n sf#r[it, ultimii doi interna]ionali care devin 

cap de familie sunt Michael Carrick i Gary Nevil-
le. Primul se c`s`tore[te cu Lisa Roughead, costu-
rile evenimentului fi ind de 500.000 de lire sterline. 
Coechipierul lui Carrick la Manchester United, Gary 
Neville, o va lua de so]ie pe Emma Hadfi eld. Invita i
vor fi  Wayne Rooney, Paul Scholes i Ryan Giggs. 
Neville a pl tit pentru eveniment un milion de lire 
sterline.  C.V. ||||

ANTRENOR  Nimeni nu-i mai spune pe 
numele s`u din buletin, dar profesorul 
Ionescu nu se sup`r`. Ion V. Ionescu 
se confund` cu „Jackie”, la fel cum se 
confund` cu istoria ultimilor 40 de ani ai 
lui Poli Timi[oara. A promovat Poli \n A, 
de vreo trei ori, a adus o Cup` a Rom#niei 
\n ora[ul de pe Bega, iar peste 150 de 

juc`tori pot afirma c` Dom’ Profesor i-a 
f`cut fotbali[ti. De cur#nd, Dumitru Graur 
a fost la Timi[oara, pentru a sta de vorb` 
cu acest intelectual aciuat la curtea regelui 
fotbal, [i l-a descusut pe „Jackie” Ionescu, 
totul pentru o nou` edi]ie a emisiunii 
„Parfum de glorie”, care va fi difuzat` 
m#ine, de la ora 16.20, pe TVR 1. ||||

Ganea a terminat 
pe locul doi \n 

topul golgeterilor 
din acest sezon
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Angelina salveaz
tigrii asiatici 
Actri a american ANGELINA 
JOLIE i-a mai ad ugat o 
cauz  nobil  în palmaresul 
ac iunilor caritabile. Actri a
este implicat  într-o nou
misiune: salvarea tigrilor 
asiatici. Vedeta a declarat 
pentru revista „Esquire” c
o preocup  salvarea tigrilor 
asiatici, o specie pe cale de 
dispari ie. Jolie s-a dedicat 
activit ilor umanitare, dup
o vizit  în Sierra Leone, în 
2001, când i-a dat seama 
c  era o fi in  naiv
i r sf at .

Mariah Carey, 
împotriva 
lui Eminem 

MARIAH CAREY încearc  s
blocheze lansarea celui mai 
recent album al rapperului 
Eminem, relateaz  breaking-
news.iol.ie. Pe acest material 
discografi c se afl  câteva 
melodii care dezv luie detalii 
exacte, intime, despre ce s-a 
întâmplat între Eminem i
Mariah. Cu toate astea, so-
lista neag  c  ar fi  avut vreo 
rela ie cu rapperul.

Kate Moss i-a 
dublat averea 
Top modelul KATE MOSS
i-a dublat averea, dup

scandalul cu droguri în care a 
fost implicat . De i imaginile 
compromi toare, surprinse 
în timp ce se droga, ar fi
putut s -i distrug  cariera, 
Moss a ob inut noi contracte 
i a lansat o linie de haine, 

informeaz  thisislondon.
co.uk. Ultimul raport fi nan-
ciar indic  faptul c fi rma 
fondat  de Moss, „Skate 
Enterprises”, i-a dublat 
câ tigurile. 

Ron Wood, 
expozi ie 
de pictur

Chitaristul RON WOOD, mem-
bru al trupei Rolling Stones, 
mai are un hobby: pictura. 
Artistul î i va expune, pentru 
prima dat , tablourile, în pe-
rioada 18 - 29 iunie, la Paris, 
transmite AFP. Aproximativ 
30 de opere ale lui Wood vor 
fi  expuse în galeria de art
parizian . În pânzele sale, 
solistul a imortalizat atât 
colegii de trup , Mick Jagger, 
Keith Richards i Charlie 
Watts, cât i alte personali-
t i. Legendara trup  rock va 
sus ine, pe 17 iulie, în Româ-
nia, un concert pe stadionul 
„Lia Manoliu” din Bucure ti. 

www.compact.info.ro
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DEST INUIRE - Adela Popescu a 
f cut dest inuiri legate de rela ia 
ei cu actorul Dan Bordeianu în 
num rul din iulie al revistei „Bo-
lero”. 

De i s-au desp r it, Adela i
Dan au r mas foarte buni prieteni, 
vorbesc foarte des i ies împreun .
Momentan niciunul dintre ei nu 
este implicat într-o rela ie. Vedeta 
de la Acas  TV nu exclude posibi-
litatea unei împ c ri. „Cred c  ni-
mic nu este defi nitiv în via a asta. 
Nici m car o rela ie, nici m car o 
desp r ire”. Povestea lor de dra-
goste a început pe platourile de fi l-
mare ale telenovelei „Numai iubi-
rea” „Eram împreun  pe ecran i, 
u or, u or, lucrurile au mers mai 
departe, a a din iner ie”, a m r-
turist Adela. Rela ia celor doi a 
stârnit de la început suspiciuni. La 
un moment dat, în pres , s-a vehi-
culat ideea c  la mijloc ar fi  doar 
o strategie de marketing. Ac tri a a 
negat hot rât aceast  acuza ie.  

Adela a preferat s  nu vorbeas-
c  despre motivele desp r irii. 
„Când te afecteaz  ceva, nu vrei s
vor be ti despre acel lucru. Aceasta 
este metoda mea de a m  proteja. 
Evit s  vorbesc despre acest lucru 
chiar i cu apropia ii mei”. Actri a
s-a mul umit s  precizeze c  nu a 
fost vorba de o alt  femeie. Mai 
mul te detalii despre Adela Po-
pescu sunt disponibile în cel mai re-
cent num r al revistei „Bolero”.   ||||

Gabriela 
Cristea vrea 
s  fie na
C S TORIE Gabriela Cristea, 
prezentatoarea emisiunii 
„Nor  pentru mama”, difu-
zat  de Kanal D, de luni pân
vineri, de la 13.30, i sâmb t ,
de la ora 20.00, i-a anun at 
inten ia de a fi na . Dac  la 
sfâr itul emisiunii, una dintre 
perechi i-ar cere-o, 
Gabriela ar fi încântat  s  le 
in  lumân rile la nunt . Pre-

zentatoarea s-a ata at foarte 
mult de concuren i. În ceea 
ce prive te sfâr itul emisiunii, 
prezentatoarea crede c  exist
cel pu in dou  perechi care se 
vor c s tori. Este vorba de 
L cr mioara i Cristi i de 
cuplul Ionu i Mihaela. Vedeta 
Kanal D urmeaz  s  înceap
film rile la o nou  emisiune, 
care se va numi „Un nou înce-
put”.  Iulia Roman ||||

Pink: „Am fost un copil r u”

- De ce „Dear Mr. Presi-
dent“ este cel mai important 
cântec pentru tine?

- Provin dintr-o familie 
militar . Tat l meu este vete-
ran din r zboiul din Vietnam i
fratele meu, Jason, este soldat 
în armata american . Aveam 
nevoie s  compun acel cân-
tec. Melodia vorbe te despre 
ac iunea guvernului american 
în Irak, despre urm rile ura-
ganului Katrina, drepturile fe-
meilor i criza salariului minim 

pe economie în Statele Unite. 
Este o datorie pentru mi ne s` 
iau o atitudine politic .

- De ce multe vedete se 
sup r  când se glume te pe 
seama lor?

- Nu tiu. Mul]i oameni sunt 
foarte serio i i eu g sesc asta 
foarte amuzant. Mi se pare 
foarte distractiv când cineva 
se ia prea în serios. Eu cred c
este loc pentru toat  lumea. Eu 
nu vreau s  profi t de pe urma 
unei imagini. Nu port haine de 

fi rm , nu m  duc la cele mai 
bune petreceri i nici nu vreau 
s  concurez cu alte celebrit i
care prefer  hainele de fi rm .
Exist  o categorie de vedete 
preocupate de imagine i, noi, 
ceilal i, care ne str duim s
facem muzic  de calitate.   

- Cum erai în copil rie?
- Am fost un copil r u, cu 

o infl uen  negativ . Din pri-
cina asta nu am fost primit  în 
niciuna din casele prietenilor 
mei. Niciunul dintre p rin ii
prietenilor mei nu m  pl cea,
iar p rin ii mei erau speria i
de moarte. 

- Ce fel de mam  vei fi?
- Nu am nicio idee în pri-

vin a asta. Singurul lucru pe 

care îl tiu este c  nu sunt 
bun  la capitolul disciplin ,
nici m car cu câinii mei. Dar 
nu o s -mi înv  copiii s  se 
furi eze. Asta au f cut p rin-
ii mei. Trebuia s  m  furi ez

tot timpul pentru c  nu aveam 
voie s  fac nimic. Bineîn eles,
c  eu f ceam ce vroiam, întot-
deauna, i a a am înv at s
fi u mincinoas . Am s  le spun 
copiilor mei s  nu umble cu 
minciuni în preajma mea i s
fi e ei în i i.

- Care este cel mai mare 
lux pentru tine?

- S  înot în piscin  cu to i
câinii mei i s  pot bea o bere 
f r  s  îmi fac probleme pen-
tru siluet . ||||

Pink, controversata interpret` care va concerta pe scena 
B’ESTIVAL, care va avea loc în perioada 29 iunie - 1 iulie la 
Romexpo, ne-a acordat, în exclusivitate, un interviu. Pink 
a recunoscut c  nu pune mare pre  pe etichet i c  a fost 
un copil problem .

Adela Popescu, împ care cu Bordeianu?
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Actri]a va \ncepe \n 
toamn` film`rile 
la o nou` telenovel`

Nonconformista artist` se inspir` foarte des din via]a politic`, \n compunerea pieselor



MANIFESTARE |n Spania, din 
1995, \ntre mare [i o planta]ie 
de portocali. Se ]ine \ntre 19 [i 22
iulie, c#nd sunt 40 de grade la 
umbr`. Ziua faci plaj`, iar noaptea 
po]i dansa. Ai de ales \ntre cinci 
scene, toate amplasate pe o arie 
de 100.000 de metri p`tra]i. Plaja 
este legat` de zona festivalului de 
o strad` lung` de 20 de minu-
te, pe care se afl ` multe cluburi, 
piscine [i un water park. Aici se ]in 
toate after hours-urile. Festivalul 
promoveaz` inte rac]iunea \ntre 
diferite arte, astfel c` ai de ales 
\ntre numeroase activit`]i extra-
muzicale: prezent`ri [i concursuri 

de mod`, festival interna]ional de 
film de scurtmetraj, teatru, art` 
[i dans. Sunt prezen]i aproxima-
tiv 100.000 de oameni, peste 80
de trupe [i arti[ti, printre care: 
Armand Van Helden, Carl Craig, 
Damian Lazarus, Ellen Allien, 
Fischerspooner, GusGus, DJ Koze, 
Matthew Dear, Sascha Funke, Two 
Lone Swordsmen [i UNKLE (live). 
Biletele cost` 230 de euro pentru 
patru zile de petrecere, iar campa-
rea este gratuit`.  I.M. ||||
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FiberFib, Benicassim

{apte zile de petreceri

Sunrise d` startul, pe 7 iulie, la 7festival, trei nop]i [i patru zile de distrac]ie 
[i cultur` de club. C`t`lin Ghinea, manager la Sunrise, crede c` no]iunea de 
clubbing a devenit o parte important` a culturii contemporane. Iat`, ce v` 
a[teapt`:

- Care este conceptul 7festival? 
- Acest eveniment \nglobeaz` mai 

multe activit`]i clubbing-related, dec#t 
tradi]ionalele seri de petrecere. |ncerc`m s` 
explor`m [i alte dimensiuni, precum arta [i 
cultura clubbing. Ne-am dorit s` implic`m 
publicul \n mai multe evenimente [i s` 
demonstr`m c` no]iunea de clubbing a de-
venit o component` important` a culturii 
contemporane. Accentul este concentrat, 
\ns`, pe nop]ile cu super invita]i.

- Ce se va \nt#mpla la workshopurile 
de DJ [i VJ [i live act?

- Fiecare workshop are un coordona-
tor de proiect. Nu vreau s` dezv`lui sur-
prizele pe care ace[ti coordonatori ni le 
preg`tesc. Pot s` spun c` vor fi  sus]inute 
de arti[ti de afar`, \mpreun` cu cei mai 
destoinici de la noi.

- Cum a ap`rut ideea?
- Ideea nu a ap`rut brusc, ci a crescut 

\n timp. Totul a pornit de la petrecerea cu 
Ricardo Villalobos [i Luciano care deschi-
de festivalul, apoi, a ap`rut [i petrecerea 
cu John Digweed de la Arenele Romane 
[i ne-am g#ndit c` ar trebui s` umplem 
s`pt`m#na dintre ele [i s` ad`ug`m un fi -
nal. Au ap`rut astfel cele dou` evenimente 
de pe 14 iulie: ATB – Trilogy Tour Live Act 
Show, la Arenele Romane, [i Matthew Dear 
Big Hand’s Live, Alex Under live [i Tadeo, 
DJ set la cortul din curtea Politehnicii. Tot 
pe 07.07.07 (n.r. 7 iulie) vom mai s`rb`tori 
[i lansarea celui de-al doilea release al labe-
lului „[a:rpia:r]”. Ioana Moldoveanu ||||

Poft` de stand by
Oamenii se pot reinventa 

[i o fac cu regularitate. Peri-
odic i se n`zare c#te unuia s` 

apar` de dup` cortin` cu fl ori [i beze-
le [i s` \nc#nte cu m#ndrie printr-un 
sound revigorant de prim`var`. Muzica 
pare c` stagneaz` aici, dar probabil c` 
DJ-ii tr`iesc epoca feedbackului colec-
tiv. Se ascult` muzic` importat`, mai 
mult ca niciodat`, iar warm up-urile 
\[i recap`t` importan]a de alt`dat`. 
Frecventez uneori cluburile [i observ 
cu surprindere c` ai mei compatrio]i 
p`streaz` direc]ia evolutiv`. Raoul a 
mixat \naintea lui Marco Corola [i a 
f`cut o treab` pozitiv`. Am o 
s`pt`m#n` bun` [i mi-a reve-
nit subit pofta de stand by. 

PASTILA LU’ DOBRIC~ ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Mai multe informa]ii pe
www.fiberfib.com

De la st#nga la dreapta: ATB, Tadeo, Luciano (sus), Mathew Dear, Alex Under, Villalobos

FESTIVAL |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Citi]i tot interviul pe
www.compact.info.ro



FILME
300 – EROII
DE LA TERMOPILE

SUA, aventuri, 2007
Regia: Zack Snyder
Cu: Gerard Butler, Lena Headey
15, 16 iunie
Hollywood Multiplex  14.30
17 iunie
Hollywood Multiplex  16.15

AM O SLUJB~ NA{PA
SUA, comedie, 2007
Regia: Oliver Parker
Cu: Oana Pellea, Neve Campbell, 
Alexandra Maria Lara
15 iunie 
Cinema E-Uranus  23.30
16 iunie
Cityplex  22.00

CALIFORNIA DREAMIN’ 
(NESF^R{IT)

Rom#nia, dram`, 2007
Regia: Cristian Nemescu
Cu: Maria Dinulescu, R`zvan 
Vasilescu, Armand Assante
15 iunie
Hollywood Multiplex  15.30, 18.45, 22.00
Movieplex  18.45, 21.45
16 iunie
Hollywood Multiplex  12.15, 15.30, 
 18.45, 22.00
Movieplex  13.00, 18.45, 21.45
17 iunie
Hollywood Multiplex  12.30, 15.45, 
 18.45, 22.00
Movieplex  13.00, 18.45, 21.45

CAPCANA VIITORULUI
SUA, S.F., 2007
Regia: Lee Tamahori
Cu: Nicolas Cage, Julianne Moore, 
Jessica Biel
15, 16 iunie
Hollywood Multiplex  18.30, 20.45, 23.00
Movieplex  13.30, 15.30, 20.15, 22.15 
17 iunie
Hollywood Multiplex  18.00, 20.15, 22.30
Movieplex  13.30, 15.30, 20.15, 22.15

C^ND TIMPUL A STAT |N LOC
Thriller, SUA, 2005
Regia: Danny Lerner
Cu: Anat Klausner, Uli Sternberg, 
Sandra Sade
16 iunie
Cityplex  15.45

CEI PATRU FANTASTICI 2:
ASCENSIUNEA LUI SILVER 
SURFER

SUA, S.F., 2007
Regia: Tim Story
Cu: Jessica Alba, Ioan Gru  udd, 
Chris Evans
Premier`
15 iunie
Hollywood Multiplex  13.15, 15.30, 
 17.45, 20.00, 22.15
Movieplex  14.00, 16.00, 
 18.00, 20.00, 22.00
Cinema Patria  12.00, 14.00, 16.00, 
 18.00, 20.00
16 iunie
Hollywood Multiplex  11.00, 13.15, 
 15.30, 17.45, 20.00, 22.15
Movieplex  11.45, 14.00, 16.00, 
 18.00, 20.00, 22.00
Cinema Patria  12.00, 14.00, 
 16.00, 18.00, 20.00
17 iunie
Hollywood Multiplex  11.00, 13.15, 
 15.30, 17.45, 20.00, 22.15
Movieplex  11.45, 14.00, 16.00,
  18.00, 20.00, 22.00

Cinema Patria  12.00, 14.00, 16.00, 
 18.00, 20.00

FAMILIA ROBINSON
SUA, anima]ie, 2007
Regia: Steve Anderson
Voci: Angela Bassett, Jamie Isaac 
Conde
Premier`
15 iunie
Hollywood Multiplex  14.15, 16.30
Movieplex  13.45, 15.45, 19.45
Cityplex  13.00, 15.00, 
 17.00, 19.00, 21.00
Cinema Corso  11.00, 13.00, 15.00, 
 17.00, 19.30
16 iunie
Hollywood Multiplex  12.00, 14.15, 16.30
Movieplex  11.30, 13.45, 15.45, 19.45
Cityplex  11.00, 13.00, 
 15.00, 17.00, 19.00, 21.00
Cinema Corso  11.00, 13.00, 15.00, 
 17.00, 19.30
17 iunie
Hollywood Multiplex  11.15, 13.30, 15.30
Movieplex  11.30, 13.45, 15.45, 19.45
Cityplex  11.00, 13.00, 15.00, 
 17.00, 19.00, 21.00
Cinema Corso  11.00, 13.00, 15.00, 
 17.00, 19.30

GA{CA NEBUN~
SUA, ac]iune, 2007
Regia: Walt Becker
Cu: Tim Allen, John Travolta
15, 16, 17 iunie
Movieplex  17.30

GRIZZLY MAN
Documentar, SUA, 2055
Regia: Werner Herzog
Cu: Werner Herzog, Carol Dexter, 
Willy Fulton
15 iunie
Cityplex  20.00

I SE SPUNE ZODIAC
SUA, thriller, 2007
Regia: David Fincher
Cu:  Jake Gyllenhaal, Robert 
Downey Jr, Anthony Edwards
15 iunie
Hollywood Multiplex  16.45, 20.00, 23.15
Movieplex  12.45, 15.45,
  18.45, 21.45
16 iunie
Hollywood Multiplex  11.15, 16.45, 
 20.00, 23.15
Movieplex  12.45, 15.45, 18.45, 21.45
17 iunie
Hollywood Multiplex  13.00, 18.30, 21.45
Movieplex  12.45, 15.45, 18.45, 21.45

ILUZIONISTUL
SUA, dram`, 2006
Regia: Neil Burger
Cu: Edward Norton, Jessica Biel
15, 16 iunie
Hollywood Multiplex  20.15, 22.30
Movieplex  16.45, 21.45 
17 iunie
Hollywood Multiplex  19.45, 22.15
Movieplex  16.45, 21.45

IRINA PALM
Dram`, coproduc]ie, 2007
Regia: Sam Garbarski
Cu: Marianne Faithfull, Miki 
Manojlovic
15 iunie
Cityplex  18.00
16 iunie
Cinema E-Uranus  21.30

LA VIE EN ROSE
Coproduc]ie, dram`, 2007
Regia: Olivier Dahan
Cu: Marion Cotillard, Sylvie Testud
15, 17 iunie
Cinema Union  17.00 / 15.00

LEMMING
Fran]a, thriller, 2005
Regia: Dominik Moll
Cu: Laurent Lucas, 
Charlotte Gainsbourg
15, 16 iunie
Cinema Union  19.30
17 iunie
Cinema Union  17.30

MASCUL NECRU}~TOR
SUA, dram`, 2006
Regi: Nick Cassavetes
Cu: Bruce Willis, Emile Hirsch, 
Justin Timberlake
Premier`
15 iunie
Hollywood Multiplex  18.45, 21.15, 23.45
Movieplex  14.30, 17.00, 19.30
16 iunie
Hollywood Multiplex  18.45, 21.15, 23.45
Movieplex  12.15, 14.30, 
 17.00, 19.30, 22.00
17 iunie
Hollywood Multiplex  19.45, 22.30
Movieplex  12.15, 14.30, 
 17.00, 19.30, 22.00

MURIND PENTRU A TR~I
SUA, ac]iune, 2006
Regia: Jon Keeyes
Cu: Michael Madsen, Bai Ling, 
Monica B#rl`deanu 
15 iunie
Hollywood Multiplex  23.30
Cityplex  15.45, 17.45, 19.45, 21.45
16 iunie
Hollywood Multiplex  23.30
Cityplex  13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30
17 iunie
Hollywood Multiplex  22.45
Cityplex  12.45, 14.45, 17.30, 19.30, 21.30

NUM~RUL 23
SUA, thriller, 2007
Regia: Joel Schumacher
Cu: Jim Carrey, Virginia Madsen, 
Logan Lerman
15 iunie
Hollywood Multiplex  20.30, 22.45
Movieplex  16.00
Cinema Europa  13.00, 15.00, 17.00, 19.00
16 iunie
Hollywood Multiplex  12.30, 20.30, 22.45
Movieplex  16.00
Cinema Europa  13.00, 15.00, 
 17.00, 19.00
17 iunie
Hollywood Multiplex  13.00, 20.45
Movieplex  16.00
Cinema Europa  13.00, 15.00, 
 17.00, 19.00

O SCURT~ POVESTE
Rom#nia, anima]ie, 2007
Regia: Radu Vasile Igazsag
Povestitor: Hora]iu M`l`ele
15 iunie 
Cityplex  13.45, 15.45
16 iunie
Cityplex  11.45, 13.45
17 iunie
Cityplex  12.00, 14.00, 16.00

PIRA}II DIN CARAIBE: 
LA CAP~TUL LUMII

SUA, ac]iune, 2007
Regia: Gore Verbinski
Cu: Johnny Depp, Orlando Bloom, 
Marcel Iure[
15 iunie
Hollywood Multiplex  15.00, 18.15, 21.45
Movieplex  15.15, 18.30, 21.45
Cityplex  12.45, 16.00, 19.15, 22.30
16 iunie
Hollywood Multiplex  11.45, 15.00, 
 18.15, 21.45
Movieplex  12.00, 15.15, 18.30, 21.45
Cityplex  12.45, 16.00, 19.15, 22.30

17 iunie
Hollywood Multiplex  11.30, 15.00, 
 18.15, 21.30
Movieplex  12.00, 15.15, 18.30, 21.45
Cityplex  12.15, 15.30, 18.45, 22.00

PLOAIE DE VAR~
Romantic, Spania, 2006
Regia: Antonio Banderas
Cu: Raul Arevalo, Alberto Amarilla, 
Felix Gomez
15 iunie
Cityplex  22.15

PREMONI}IA
SUA, ac]iune, 2007
Regia: Mennan Yapo
Cu: Sandra Bullock, Julian 
McMahon
Premier`
15 iunie
Hollywood Multiplex  14.45, 17.15, 
 19.45, 22.15
Movieplex  21.30
CinemaPro  14.00, 16.30, 19.00, 21.30
16 iunie
Hollywood Multiplex  12.15, 14.45, 
 17.15, 19.45, 22.15
Movieplex  21.30
CinemaPro  11.30, 14.00,
  16.00, 19.00, 21.30
17 iunie
Hollywood Multiplex  12.00, 14.30, 
 17.00, 19.30, 22.00
Movieplex  21.30
CinemaPro  11.30, 14.00, 
 16.00, 19.00, 21.30

SHREK AL TREILEA
SUA, anima]ie, 2007
Regia: Raman Hui, Chris Miller
Voci: Cameron Diaz, Eddie Murphy, 
Mike Myers
15 iunie
Hollywood Multiplex  14.45, 17.00, 
 19.15, 21.30
Movieplex  13.15, 15.15, 
 19.15, 21.30
Cinema Gloria  13.00, 15.00,
 17.00, 19.00
16 iunie
Hollywood Multiplex  12.30, 14.45, 
 17.00, 19.15, 21.30
Movieplex  11.00, 13.15, 
 15.15, 19.15, 21.30
Cinema Gloria  13.00, 15.00, 
 17.00, 19.00
17 iunie
Hollywood Multiplex  12.45, 14.45, 
 16.45, 19.00, 21.30
Movieplex  11.00, 13.15, 
 15.15, 19.15, 21.30
Cinema Gloria  13.00, 15.00, 17.00, 19.00

REGINA
SUA, dram`, 2006
Regia: Stephen Frears
Cu: Helen Mirren, Michael Sheen
15 iunie
Glendale Studio  18.00, 20.30
16, 17 iunie
Glendale Studio  12.00, 15.00, 
 18.00, 20.30

SHREK AL TREILEA (DUBLAT)
SUA, anima]ie, 2007
Regia: Raman Hui, Chris Miller
Voci: Mihai Verbi]chi, Mihai 
Bisericanu, Mircea Gheorghiu 
15 iunie
Hollywood Multiplex  14.00, 16.15, 18.15
Movieplex  17.15
16 iunie
Hollywood Multiplex  12.00, 14.00, 
 16.15, 18.15
Movieplex  11.30, 17.15
17 iunie
Hollywood Multiplex  11.15, 13.15, 
 15.15, 17.30
Movieplex  11.30, 17.15
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PREMIER~ |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Mascul necru tor
Ac iunea are loc în anul 1999, în Claremont, California. 
Câ iva tineri în vârst  de 20 de ani vorbesc murdar, au 
arme i consum  droguri. O r pire i câteva conturi nere-
glate între trafi can ii Johnny i Jake duc la un deznod -
mânt care va oca cu siguran  spectatorii, mai ales c
fi lmul este inspirat dintr-un caz real. Pe lâng  suspans i
r sturn ri de situa ie, pelicula lui Nick Cassavetes are i o 
distribu ie de excep ie din care fac parte: Sharon Stone, 
Justin Timberlake i Bruce Willis. Pentru Justin, „Alpha 
Dog” este cea de-a cincea produc ie în care joac .

PREMIER~ |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Premoni ia
Dup  „Casa de pe lac”, Sandra Bullock (foto) apare din 
nou într-un fi lm în care are ceva probleme cu „scurge-
rea” timpului. De data aceasta, accentul nu mai cade 
pe povestea de dragoste, ci pe drama prin care trece 
Linda, o mam i o so ie devotat . Din momentul în 
care aceasta are o premoni ie c  so ul ei, Jim (Julian 
McMahon), va muri, via a i se transform  într-un ade-
v rat co mar. Prins  între trecut, prezent i viitor, Linda 
încearc  din r sputeri s  \mpiedice tragicul eveniment. 
R mâne de v zut dac  din lupta cu destinul, aceasta va 
ie i înving toare.
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SPIDER-MAN 3
SUA, S.F, 2007
Regia: Sam Raimi
Cu: Tobey Maguire, Kirsten Dunst 
15 iunie
Hollywood Multiplex  14.30, 17.30
Movieplex  14.00, 19.00
Cinema Festival  13.00, 16.00, 19.00
16 iunie
Hollywood Multiplex  14.30, 17.30
Movieplex  11.15, 14.00, 19.00
Cinema Festival  13.00, 16.00, 19.00
17 iunie
Hollywood Multiplex  15.15, 18.00
Movieplex  11.15, 14.00, 19.00
Cinema Festival  13.00, 16.00, 19.00

TREI CULORI: RO{U
Coproduc]ie, dram`, 1964
Regia: Krzysztof Kieslowski
Cu: Irene Jacob, Jean-Louis 
Trintignan
15 iunie
Cinema Eforie  15.00

VACAN}A LUI MR. BEAN
SUA, comedie, 2007
Regia: Steve Bendelack
Cu: Rowan Atkinson, Willem Dafoe
15 iunie
Hollywood Multiplex  13.00, 15.00, 17.00
Movieplex  13.15, 17.45, 21.45
16 iunie
Hollywood Multiplex  11.00, 13.00, 
 15.00, 17.00
Movieplex  11.15, 17.45, 21.45
17 iunie
Hollywood Multiplex  11.45, 13.45, 
 15.45, 17.45
Movieplex  11.15, 17.45, 21.45

VIA}A DUBL~ A VERONIC~I
Coproduc]ie, dram`, 1991
Regia: Krzysztof Kieslowski
Cu: Irene Jacob, Halina 
Gryglaszewska
17 iunie
Cinema Union  13.00

ZECE CANOE
Australia, aventuri, 2006
Regia: Rolf de Heer, Peter Djigirr
Cu: Crusoe Kurddal, Jamie Gulpilil, 
Peter Djigirr
16 iunie
Cinema E-Uranus  23.30
17 iunie 
Cityplex  18.00

CONCERT & 
PARTY
DJ

15 iunie
DJ Marcus & MC Lyvyoo
Twice  21.00
Str. Sfânta Vineri nr. 4
Telefon: 313.55.92
www.twice.ro

BLUES
15 iunie
D.O.L.E.
Big Mamou  22.00
Splaiul Independen ei nr. 2B
Telefon: 0724.671.108
www.bigmamou.ro

16 iunie
Teamsters 
Big Mamou  22.00
Splaiul Independen ei nr. 2B
Telefon: 0724.671.108
www.bigmamou.ro

FOLK
17 iunie
Tribut Live Valeriu Sterian
Spice Club  21.00
Calea Victoriei nr. 21-23
Telefon: 312.01.36

HIP-HOP
17 iunie
Ultimatum pentru art 4
Suburbia  18.00
Str. {elari nr. 19
Telefon: 0723.314.164

JAZZ
17 iunie
Luiza Zan Trio
Amsterdam Grand Café  16.00
Str. Covaci nr. 6 
Telefon: 313.75.80
www.amsterdam.ro

LANSARE EP
15 iunie
Negativ
Purple  20.00
Str. elimb r nr.1
Telefon: 0724.591.152

MUZIC~ ELECTRONIC~
16 iunie
Dandwd, Latam, VividSphere & 
DJ Roua
Club Web  23.00
Bd. Ion Mihalache nr. 12

Telefon: 318.64.70
www.thewebclub.ro

16 iunie
Phonique, Chaim, Negru
Studio Martin  23.00
Str. Iancu de Hunedoara nr. 61   
Telefon: 0722.399.228
www.studiomartin.ro 

PARTY
16 iunie
Burning Down the Club 
Club A
Str. Bl nari nr. 14
Telefon: 313.55.92
www.cluba.ro

15 iunie
TLS Party
Twice
Str. Sfânta Vineri nr. 4
Telefon: 313.55.92
www.twice.ro
Intrarea: liber  pentru fete, 10 lei b ie i

15 iunie
A Walk On The Wild Side, cu Tibi
Fire Club
Str. Gabroveni nr.12
Telefon: 312.70.19 
www.fi re.ro

15 iunie
ReDance Party 
Q Pub  21.00
Str. Mendeleev nr. 35
Telefon: 316.80.45
www.q-pub.ro

15 iunie
Sear  incendiar
Opium Studio  21.00
Str. Horei nr. 5 bis
Telefon: 0722.559.952

15 iunie
Evergreen Party 
Karola By N  21.30
Str. Valter M r cineanu nr. 1-3
Telefon: 0723.113.113

15 iunie
Ghana
Cafeneaua Actorilor  22.00
Bd. Nicolae B lcescu nr. 2
Telefon: 0721.900.842

15 iunie
I like the way you move... 
B 52 The Club  21.00
Str. Popa Tatu nr. 4
Telefon: 311.65.86

16 iunie
House Party 
Dyangello Club  21.00
Str. Baba Novac nr. 9G
Telefon: 0726.638.234

16 iunie
Musica Para La Resistencia 
Cu: DJ Felipe 
El Comandante  21.00
Str. Sfântul tefan nr. 13
Telefon: 0724.396.043

16 iunie
Glow In The Dark Party 
Excess Club R2  22.00
Str. Orhideelor nr. 3-5
Telefon: 0723.284.198

17 iunie
Chill Party 
Q Pub  21.00
Str. Mendeleev nr. 35
Telefon: 316.80.45
www.q-pub.ro

TEATRU
ALB  CA Z PADA I CEI 
APTE PITICI

Dup`: Fra ii Grimm
Regizor: Cristian Pepino
Cu: Cristian Mitescu, Claudiu 
Iordan, Gra iela Ene
17 iunie
Teatrul }`nd`ric` 
Sala Lahovari  11.00
Telefon: 315.23.77

ALI-BABA {I CEI PATRUZECI 
DE HO}I

Dup`: „1001 de nop]i”
Regia: Cristian Pepino
Cu: Ioan Brancu, Mihai 
Dumitrescu, Petronela Purima
16 iunie
Teatrul }`nd`ric`
Sala Lahovari  11.00
Telefon: 315.23.77

BLOCK BACH
Regia: Alexandru Dabija
Coregrafi a: R`zvan Mazilu [i Amir 
Kolben (Israel)
Muzica: J. S. Bach
Cu: R`zvan Mazilu, Monica Petric`, 
Coca Bloos, CRBL
17 iunie
Teatrul Odeon  19.00
Telefon: 313.68.74

BUFONII REGELUI
Regia: Bi]u F`lticineanu
Cu: Nae L`z`rescu, Vasile Muraru, 
Adriana Trandafi r
16 iunie
Teatrul de Revist` 
„Constantin T`nase”  18.00
Telefon: 315.56.78

www.compact.info.ro
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4-10 IUNIE
  Pozi]ie Film Spectatori Spectatori
  (4-10 iunie) (total)

1. Pira]ii din Caraibe... 12.209 64.888
2. Shrek al treilea 7.284 58.011
3. California dreamin‘... 5.368 9.197
4. Spider-Man 3 2.379 44.792
5. Capcana viitorului 2.301 19.350
6. I se spunea Zodiac 2.034 2.034
7. Vacan]a lui Mr. Bean  1.366 43.558
8. Num`rul 23 1.276 8.816
9. Iluzionistul 974 7.795
10. Familia Robinson 894 894

                                                    Sursa: www.CineMagia.ro

BOX-OFFICE-UL ROM^NESC |||||||||||||||||||||||

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

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

Dezleg`rile Sudoku din edi]ia de ieri

B-A-R-V-BROBOADE-INDIGEN-
OGOI-EST-T-P-ARCE-PR-BICORN-
AXARI-FETIDA-AGIL-NOROD-PACINO
NEPAMANTESC

Rezolvarea integramei 
din num`rul trecut

CONCERT |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Ast zi, de la ora 20.00, în 
clubul Purple, trupa Nega-
tiv (foto) î i lanseaz  EP-ul 
„Oare cine?!?”. Materialul 
cuprinde apte melodii 
u or ironice la adresa 
problemelor actuale din 
societatea româneasc .
Primii 100 de spectatori 
veni i la acest eveniment 
vor primi acest EP cadou în 
pre ul biletului, care cost
10 lei. Al turi de hip-
hoperii de la Negativ 
– Jack i Joker – pe scen
vor mai urca RimmeR, Sec-
ta, Kata, K-nnabis i Raju. 

CONCERT |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Ultimatum pentru art 4,
finala
Duminic , de la ora 18.00, Clubul Suburbia va fi  gazda 
fi nalei concursului de trupe i MC hip-hop „Ultimatum 
pentru art 4”. Pentru marele premiu, care const  în 
bani i înregistrarea unui material discografi c, se vor 
întrece Brio, Difi culta, Dovada 33, El Nino, Loyal & Lecart, 
Pax et Bellum, ViolLent, RimmeR, Soul Brovaz i Skiller. 
Dup  afl area câ tig torului, cei de la Proxima Evita (foto) 
– Paul Mortu, Nostradamus, MCA i DJ Hash – î i vor 
lansa albumul „Reac ii în lan ". 

Negativ, lansare de EP 
în Purple

Trupa Negativ s-a lansat 
în anul 2006. Primele pie-
se ale forma]iei, „Fericit” 
i „Via a merge înainte”, 

au ap rut pe compila ia 
„Primii pa i”, lansat  de 
Obiektiv Music.
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7.30 TeleMatinal
9.55 Integrame dup  integrare (r)
10.10 Surprize, surprize (r)
12.45 Filler Sibiu
12.50 Integrame dup  integrare
13.00 Damon (comedie, SUA)
13.30 Desene animate. Club Disney
14.00 Jurnalul TVR
15.30 Tribuna partidelor 
parlamentare
16.00 Parlamentul României
17.00 Jurnalul TVR
17.15 Interes general
18.00 Dis-de-sear
19.00 Jurnalul TVR
20.15 Agend  Sibiu 2007
20.20 Stele de... 5 stele
21.50 CSI - Crime i investiga ii (s, 

SUA/Canada)
22.45 Jurnalul TVR
23.20 Totul despre mama mea 

(dram , Spania)

21.50

TVR 2
9.20 Jurnalul Euronews pentru 
România 9.35 O lume nou 10.10
Bulg re de z pad  (aventur , Italia) 
12.00 Replay 12.30 Poirot (s, Anglia) 
(r) 13.30 ABC... de ce? 14.00 Tenis 
15.00 Împreun  în Europa! 16.00
Jurnalul TVR (r) 16.20 Descoper
românii 18.00 Jurnal regional 18.35
Poirot (s, Anglia) 19.30 Ray Mears - 
Lec ia de supravie uire 20.00 D'ale 
lu' Mitic 21.00 Ora de tiri 22.10
COOLmea distrac iei 23.10 Home 
made.ro 23.45 Escrocii (s, Anglia) 
0.45 Replay 1.15 El i Ea (s) (r) 

8.00 R zbunarea Victoriei (s) (r) 
9.00 Gitanas (s, SUA/Mexic) 11.15
Inocen  furat  (s, Mexic/SUA) 
13.30 Prizoniera (s, Columbia/SUA/
Mexic) (r) 14.30 Iubire ca în filme 
(s, România) (r) 15.20 Re eta de 
acas 15.30 R zbunarea Victoriei 
(s, SUA/Venezuela) 17.30 Pove tiri 
adev rate 18.30 Betty cea urât  (s, 
Columbia) 19.30 Tequila cu suflet 
de femeie (s, Mexic) 20.30 Iubire 
ca în filme (s, România) 21.30 Zorro 
(s) 22.30 Clona (s, Brazilia) 0.30
Prizoniera (s) (r) 

6.00 Antrenorul de baseball 
(dram , SUA) 8.00 Hiroshima (do-
cumentar, Canada/Japonia) 10.00
Lumi diferite (s, SUA) 11.00 Fiicele 
lui McLeod (s, Australia) 12.00 Amy 
(s, SUA) 13.00 În c utarea lui Ernie 
(dram , SUA) 15.00 Hiroshima 
(documentar, Canada/Japonia) 
17.00 Lumi diferite (s, SUA) 18.00
Fiicele lui McLeod (s, Australia) 
19.00 Amy (s, SUA) 20.00 Bunicul 
excentric (dram , SUA) 22.00
Crimele din Midsomer (s, Anglia) 
0.00 Reuniunea (dram )

9.00 tirile Sport.ro 10.00 tirile
Sport.ro 10.05 Fotbal. Euro 
tineret: Cehia – Serbia 12.00
tirile Sport.ro 12.05 Fotbal. Copa 

Libertadores: Finala 16.00 tirile
Sport.ro 16.05 Fotbal, Euro tineret 
Anglia – Italia 18.00 tirile Sport.
ro 19.00 Volei. Cupa European` 
a Na]iunilor: Rom#nia – Letonia 
21.00 Atletism: Golden League 
Oslo 23.00 Wrestling: RAW, ep. 38
01.00 Poker: „Face i jocurile” 

9.45 Submarinul în pericol (aven-
tur , SUA) (r) 12.00 Teo (r) 13.15
Pr jiturica (s, SUA) 13.45 O familie 
ciudat  (s) 14.15 Dragoste, sex i
carier  (s, SUA) (r) 15.15 Savoarea 
buc t riilor europene (r) 16.15
Doi b rba i i jum tate (s, SUA) 
(r) 16.45 Omul Z pezilor (S.F., SUA) 
19.00 Walker, poli ist texan (s, SUA) 
20.00 Entertainment News 20.20
Ruleta destinului (s, SUA) 21.30 Doi 
b rba i i jum tate (s, SUA) 22.00
Interviu cu un vampir (horror, SUA) 
0.30 Dosarele X (s, SUA) 

6.00 MTV Wake Up 7.00 Top 100:
5 Years Of MTV Day 8.00 My Own 
12.00 TLR România (r) 13.00 Top 
100: 5 Years Of MTV Day 18.00
MTV News Special 18.30 MTV
Popular Music 19.30 MTV 5 Years 
- Give Me 5! 20.30 Pimp My Ride 
- Madonna 21.00 Cribs 21.30 MTV
News (r). VJ Ella v` ofer` ultimele 
[i cele mai tari [tiri muzicale 
[i de divertisment, na]ionale 
[i interna]ionale! 22.00 25 Mo-
ments Of MTV 23.30 MTV Party 
Music 1.00 MTV Urban 

7.00 tirile PRO TV
9.10 Omul care aduce cartea
9.15 Tân r i nelini tit (s, SUA) (r)
10.15 Insecte uciga e (ac iune, 

SUA) (r)
12.15 Emmerdale - Afaceri de 

familie (s, Anglia) (r)
13.00 tirile PRO TV
13.30 Zâmbi i v  rog
16.00 Tân r i nelini tit (s, SUA)
17.00 tirile PRO TV
17.45 În pr pastia disper rii 

(dram , Canada/SUA)
18.15 Doi b rba i i jum tate 

(s, SUA)
18.50 tirile sportive
19.00 tirile PRO TV
20.30 Arm  mortal 3 (s, SUA)
23.00 Local Kombat: Ia i d -i!
1.00 Un vârcolac american la Paris 

(horror, coproduc ie)

20.30
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 mintiri din întuneric 

(poli ist, coproduc ie)
16.00 Observator
17.00 9595 – Te înva  ce s  faci!
19.00 Observator
20.30 Teroare în noapte (thriller, 

SUA); Cu: Mitzi Kapture, Nick 
Mancuso, Rick Roberts

22.30 Captivi în adâncuri (ac iune, 
SUA); Cu: Coolio, Brent Huff, 
Nicole Eggert 

0.30 Lege i ordine: Brigada 
special  (s, SUA)

1.30 Concurs interactiv
2.30 Megalodon (S.F., SUA)

22.30
8.45 Comando România
9.00 D-Diminea `
10.45 Nu aude, nu vede (romantic, 

India); Cu: Fardeen Khan, 
Vivek Oberoi

12.30 Chiquititas (s) (r)
13.30 Nor  pentru mama
15.45 Comando România
16.15 Confidenta
17.30 Chiquititas (s)
18.30 D- tiri
19.15 Nor  pentru mama
20.15 Indestructibilul (dram ,

SUA); Cu: Bruce Willis, 
Samuel L. Jackson

22.15 Mireasa lui Chucky (comedie, 
SUA); Cu: Jennifer Tilly, Brad 
Dourif

0.15 Comando România (r)
0.45 Indestructibilul (dram ,

SUA) (r)

20.15
4.30 B t lia sexelor (r)
7.30 Dragoste i putere (s, SUA) (r)
8.25 Imobiliare Blitz (r)
9.45 Al aptelea cer (s, SUA) (r)
10.45 TeleRON
12.25 Quizzit - emisiune 

interactiv
14.05 Dragoste i putere (s, SUA)
14.40 Mut ri inofensive (dram ,

SUA)
16.25 Al aptelea cer (s, SUA)
17.25 Umor... din gre eal
18.00 Focus
19.30 Camera de râs
20.00 CSI - Crime i investiga ii (s, 

SUA/Canada)
21.00 Jericho (s, SUA)
22.00 Permis pentru via

(thriller, SUA)
0.00 B t lia sexelor (r)
1.00 Focus (r)
2.00 Sunset Beach (s, SUA)

22.00
6.00 Gool! (dram , SUA)
7.55 Var  indian  (comedie, 

SUA/Canada)
9.30 Mireas  la comand

(comedie, SUA)
11.00 Fix Alert (comedie, România)
12.35 Doisprezece într-o cutie 

(comedie, SUA)
14.10 Dna Palfrey la Claremont 

(comedie, Anglia/SUA)
16.00 R zbunare în pijamale 

(comedie, SUA)
17.30 Gool! (dram , SUA)
19.30 Cinema, cinema, cinema (s)
20.00 Studio 60 (s, SUA)
20.50 ni el Paradis (comedie, 

Olanda)
22.20 C ma a de for  (thriller, 

coproduc ie)
0.05 Edmond (dram , SUA)
1.30 Întreab  praful (dram , SUA)
3.25 Congresul (comedie, SUA)

20.50
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9.00 Phil din viitor (s, SUA)
9.30 Hai-Hui prin Europa
9.45 Integrame dup  integrare
10.00 Arca lui Noe
10.30 C l toria vie ii (s, Anglia)
11.30 Cinemaniacii
12.00 Cartea european
12.35 Festivalul Maria T nase
14.00 Jurnalul TVR
14.20 Parfum de glorie: prof. Ion 

V. Ionescu
15.55 Circul Soarelui, o trup

unicat
16.20 Parfum de glorie
16.50 Faimo ii cu M ru i Moga
18.00 Teleenciclopedia
19.00 Jurnalul TVR
19.55 Formula 1 - Calific ri SUA
21.15 Surprize, surprize
23.00 Jurnalul TVR (r)
23.15 Surprize, surprize
0.15 Inspectorii (ac iune, SUA)

0.15
6.30 Emmerdale - Afaceri de 

familie (s, Anglia) (r)
7.00 Samurai Jack (s, SUA)
7.30 C l toriile lui Sindbad (s, 

Canada)
8.00 tirile PRO TV
12.00 Pro Motor
13.00 tirile PRO TV
13.15 Crimele din Midsomer (s, 

Anglia)
15.15 Cursa ghiulea II (ac iune, 

SUA)
17.15 Xena, prin esa r zboinic

(s, SUA)
18.15 Stilul Oana Cuzino
18.55 tirile sportive
19.00 tirile PRO TV
20.30 O crim  perfect  (thriller, 

SUA)
22.45 Po ta ul (S.F., SUA)
2.15 Martor sub protec ie (dram ,

SUA)

20.30
4.45 9595 - Te înva  ce s  faci! (r)
7.00 Amintiri din întuneric 

(poli ist, coproduc ie) (r)
8.30 În gura presei
9.30 Casa de piatr
10.00 Roata de rezerv
10.30 Comedia animalelor
11.15 Animax
12.00 Desene animate: Jetix
13.00 tiri
13.15 Felicia
14.00 Justi iarii Vestului (s, 

Canada/SUA)
15.00 Str lucire (romantic, SUA)
17.15 Reality show: Bahmu eanu 

i Prigoan  - Povestea 
continu  (r)

18.30 S pt mâna financiar
19.00 Observator
20.30 În b taia pu tii (ac iune, 

SUA)
23.30 Frica (thriller, SUA)

23.30
5.15 Nor  pentru mama (r)
6.30 Ana i cei 7 (s, Spania) (r)
7.45 Clubul copiilor
8.45 Chiquititas (s)
9.45 Cenu reasa (s, Argentina)
10.45 Nu aude, nu vede (comedie, 

India)
12.30 Air Bud: Pe urmele victoriei 

(familie, SUA/Canada); 
Cu: Caitlin Wachs, Cynthia 
Stevenson

14.30 Falcon Beach (s)
15.30 Vedete sub acoperire
16.30 Comando România
18.30 D- tiri
19.15 Restaurant Europa
20.00 Nor  pentru mama
23.30 O blond  rece (comedie, 

SUA); Cu: Jason Lee, Crispin 
Glover

1.30 Falcon Beach (s) (r)
2.30 Restaurant Europa (r)

23.30
4.00 Tr da i în dragoste (r)
7.30 Desene animate: Tutenstein
8.00 Quizit - Emisiune interactiv
9.00 Copiii de la 402 (s, Canada/

Fran a)
10.00 Imobiliare Blitz
11.00 Autoforum
11.40 TeleRON
13.00 Sport, diet i o vedet
13.30 Interviurile Cristinei opescu
14.30 S.O.S., Salva i-mi casa! (r)
15.30 Schimb de mame (r)
17.00 Te crezi mai de tept? (r)
18.00 Focus
19.30 Mondenii (r)
20.00 Catastrof  în adâncuri 

(ac iune, SUA)
22.30 Kickboxer 3: Arta R zboiului 

(ac iune, SUA)
0.00 Seduc ie i minciuni (thriller, 

SUA/Mexic)
2.00 Sunset Beach (s, SUA)

22.30
5.05 Pe platourile de filmare (s)
5.30 Cinema, cinema, cinema (s)
6.00 Cu duzina e mai ieftin 

(comedie, SUA)
7.40 Homari de Brooklyn 

(comedie, SUA)
9.20 Micul ei secret (comedie, SUA)
10.55 Frumosul boxer (ac iune, 

Thailanda)
12.55 Ho i poli ist (comedie, 

Canada/Fran a)
14.30 Erin Brockovich (dram , SUA)
16.40 Triplu X - 2 (ac iune, SUA)
18.20 Cu duzina e mai ieftin 

(comedie, SUA)
20.00 Pus pe jar (ac iune, 

coproduc ie)
22.25 Insula (S.F., SUA)
0.40 Leg turi boln vicioase 

(dram , România/Fran a)
2.10 Dragoste mare (s, SUA)
3.05 Alibiul (comedie, Olanda/SUA)

22.25
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Inspectorii O crim` perfect` Frica O blond` rece Kickboxer 3:
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TVR 2
9.30 Natur i aventur 10.00 D'ale 
lu' Mitic 11.00 Liber pe contrasens 
12.00 EU-RO Case (r) 12.30 Lumea 
azi 13.00 Arena leilor 14.00 Miracole 
(s, Italia) 15.00 Via sacra 16.00
Bazar (r) 16.30 Autostrada TVR (r) 
18.00 Jurnal regional 18.35 Verdict: 
Crim ! (s, SUA) 19.25 Europa altfel 
19.40 Mistere i mituri ale sec. 
al XX-lea 20.10 În umbra legii (s, 
Canada) 21.00 Ora de tiri 22.10
Martorul t cut (s) 23.10 K-Pax 
(S.F., Germania/SUA) 1.15 Liber pe 
contrasens (r) 

9.00 Un medic în familie (s, Italia) 
11.15 Inocen  furat  (s, Mexic/SUA) 
13.30 Prizoniera (s, Columbia/SUA/
Mexic) 14.30 Iubire ca în filme (s, 
România) (r) 15.30 R zbunarea 
Victoriei (s, SUA/Venezuela) 17.30
Pove tiri adev rate 18.30 Betty cea 
urât  (s, Columbia) 19.30 Tequila 
cu suflet de femeie (s, Mexic) 20.30
Visul Annei (romantic, SUA) 22.15
Clona (s, Brazilia) 0.15 Prizoniera 
(s, Columbia/SUA/Mexic) (r) 1.15
Pove tiri adev rate (r) 2.15 Un 
medic în familie (s, Italia) (r) 

8.00 Hercule (s, SUA) 10.00 Valul 
uciga  (dram , SUA) 12.00 Fiicele 
lui McLeod (s, Australia) 13.00
Cei mai buni prieteni (SUA) 14.00
Hercule (s, SUA) 16.00 Crimele din 
Midsomer (s, Anglia) 18.00 Fiicele 
lui McLeod (s, Australia) 19.00
Cei mai buni prieteni (SUA) 20.00
Replica: Cutremur la New York 
(catastrof , SUA) 22.00 Brigada 
secret  (s, Anglia) 23.00 Crim i
pedeaps  (dram , SUA/Ungaria) 
1.00 Replica: Cutremur la New York 
(catastrof , SUA) 

9.00 BoxBuster. Meciul Secolului: 
„Preg tirea” (ep. 1-4) 11.00
BoxBuster. Meciul Secolului: Oscar 
de la Hoya vs Floyd Mayweather 
15.00 Rugby. IRB Nations Cup: 
Italia – Georgia 16.30 tirile 
Sport.ro 17.00 Rugby. IRB Nations 
Cup: Namibia – România 18.30
tirile Sport.ro 19.00 Rugby. Tri 

Nations: Africa de Sud – Australia 
21.00 tirile Sport.ro 21.45 Fotbal. 
Euro Tineret: Belgia – Olanda 
23.30 Fotbal. Euro Tineret: Israel 
– Portugalia 

10.00 Descoper  România 10.30
Steaua ta norocoas  (r) 12.30
Poveste din Philadelphia (comedie, 
SUA) 14.45 Doi b rba i i jum tate 
(s, SUA) (r) 15.15 Walker, poli ist 
texan (s, SUA) (r) 16.15 Iubire în 
lumina reflectoarelor (s, SUA) 17.15
Pistruiatul (s, România) 19.00
Rebel în California (s, SUA) 20.00
Entertainment News 20.20 Point 
Pleasant (s, SUA) 21.30 Doi b rba i
i jum tate (s, SUA) 22.00 În ring 

cu Rocky (s, SUA) 23.00 Croaziera 
(comedie, România) 

6.00 After Hours 7.00 Breakfast
Club 10.00 Romanian Top 100
11.00 Stylissimo 12.00 Weekend
Special: TOP 100 - 5 Years Of MTV 
Day 17.00 Stylissimo 17.30 Making
The Movie 18.00 Superlatino
19.00 Boiling Points 19.30 MTV
News: Edi ia de Weekend 20.00
Bustamove 20.30 Cribs 21.00 MTV
5 Years - Give Me 5! 22.00 MTV
Popular Music 23.00 Celebrity
Death Match 23.30 Strutter 0.00
Party Music 1.00 MTV Urban 2.00
Fool Moon 
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9.20 La Zoo
9.30 Phil din viitor (s, SUA)
10.00 Numai cu acordul minorilor
11.00 Drumul bobului de grâu
11.35 Via a satului
13.00 S pt mâna politic
14.00 Jurnalul TVR
14.20 Parteneri de weekend
14.50 Tezaur folcloric
16.10 Alo, tu alegi!
17.20 D nutz SRL
18.50 Tragerile Loto 6/49 i Noroc
19.00 Jurnalul TVR
19.35 Agend  Sibiu 2007
19.40 Studio F1
19.55 Formula 1- Marele Premiu 

al SUA
21.50 Paddock
22.30 Celeste în ora  (comedie, 

SUA)
0.10 D nutz SRL (r)
1.35 Jurnalul TVR (r)

22.30

TVR 2
11.30 Autocritica 12.00 Remarcabilul 
Secol XX 13.00 Aten ie, se cânt !
14.00 Ray Mears - Lec ia de 
supravie uire 14.30 Poft  bun !
(s, Anglia) 15.00 Dincolo de hart
15.30 Atlas 16.00 Top7.ro 16.30
Autostrada TVR 18.00 Jurnal 
regional 18.35 Vân torii de comori 
(s) 19.30 Parfumul iubirii (s, Fran a) 
(r) 20.25 Putere absolut  (comedie, 
Anglia) 21.00 Ora de tiri 22.10
Bodies: între via i moarte (s, 
Anglia) 23.20 Groaza (horror, SUA)

11.00 Acas  în buc t rie 12.15
Al aptelea cer (s, SUA) 13.30
Prizoniera (s, Columbia/SUA/Mexic) 
14.30 Iubire ca în filme (s, România) 
(r) 15.30 R zbunarea Victoriei 
(s, SUA/Venezuela) 16.30 Daria, 
iubirea mea (s, România) 17.30
Pove tiri adev rate 18.30 Betty cea 
urât  (s, Columbia) 20.30 O iubire 
etern  (romantic, SUA) 22.30 Totul 
despre sex (s, SUA) 23.45 Daria, 
iubirea mea (s, România) (r)

8.00 Al zecelea regat (S.F., co-
produc ie) 10.00 Teritoriul interzis: 
|n c utarea dr. Livingstone (ac iune, 
SUA) 12.00 Umbrele trecutului 
(western, SUA) 14.00 Al zecelea 
regat (S.F., coproduc ie) 16.00 Jane 
Doe: o alt  fa  (thriller, SUA) 18.00
Cadavrul din piscin  (comedie, 
SUA) 20.00 3 livre (s, SUA) 21.00 Doc 
Martin (s, Anglia) 22.00 Brigada 
secret  (s, Anglia) 23.00 Mam  la 
16 ani (dram , SUA) 1.00 Cadavrul 
din piscin  (comedie, SUA) 

9.00 Handbal Special: România 
– Suedia 10.30 Handbal Special: 
Rom#nia – Suedia 11.00 Hand bal 
masculin. Preliminariile Cam-
pionatului European: România - 
Suedia 12.30 Handbal Special: 
România – Suedia 13.00 Rugby. 
IRB Nations Cup: Argentina 
– Springboks 18.00 tirile Sport.
ro 19.00 BoxBuster: Zab Judah vs 
Miguel Angel Cotto 21.45 Fotbal. 
Euro Tineret: Anglia – Serbia 23.30
Fotbal. Euro Tineret: Italia – Cehia

10.00 Pro Motor 10.30 Documentar: 
Salma Hayer 11.00 Entertainment 
News (r) 11.15 Doi b rba i i
jum tate (s, SUA) (r) 11.45 Teo 
i Andi (r) 13.45 Pistruiatul (s, 

România) (r) 15.30 Lumea Pro 
Cinema 16.00 Iubire în lumina 
reflectoarelor (s, SUA) 17.00 D -mi 
b rbatul t u! (comedie, SUA) 19.00
Rebel în California (s, SUA) 20.00
Entertainment News 20.20 Arunc-
o pe mama din tren (comedie, 
SUA) 22.30 Seinfeld (s, SUA) 23.30
Millennium (s, SUA) 

11.00 Superlatino (r) 12.00 Weekend 
Special: Top 100 - 5 Years Of MTV 
Day 17.00 MTV 5 Years - Give Me 5!
18.00 Romanian Top 100 (r) 20.00
Room Raiders 20.30 Stylissimo (r) 
21.00 Punk'd 21.30 Celebrity Death 
Match 22.00 Pimp My Ride 22.30
MTV Vaults 23.00 MTV Amour 0.00
MTV Urban 1.00 Fool Moon 

7.00 Samurai Jack (s)
7.30 C l toriile lui Sindbad (s)
8.00 tirile PRO TV
10.00 Parte de carte
11.00 Pro Vest
12.00 Xena, prin esa r zboinic

(s, SUA)
13.00 tirile PRO TV 
13.15 Te vezi la tirile PRO TV
14.00 Apropo TV
15.00 Rebel în California (s, SUA)
16.00 Atacul mar ienilor (comedie, 

SUA)
18.00 Vedere de pe bloc
18.55 tirile sportive
19.00 tirile PRO TV 
20.45 Al cincilea element (S.F., 

Fran a); Cu: Bruce Willis, 
Milla Jovovich, Gary Oldman 

22.45 F r  mil  (thriller, SUA)
1.15 Apropo TV (r)
2.15 Demonii se in de farse! (r)

20.45
6.30 Felicia (r)
7.00 Concurs interactiv
8.00 Hercule (s, SUA)
9.00 C l torie în timp (aventur

fantastic , SUA/Canada)
11.00 Desene animate: Animax
12.00 Desene animate: Jetix
13.00 tiri
13.15 Misiunea Casa
14.00 Benny Hill (s, Anglia)
14.30 Tinerii mu chetari (s, SUA)
15.30 Divertisment: Duminica în 

familie
18.40 7 zile
19.00 Observator
20.30 Divertisment: Baby Variet i
22.30 Animat Planet Show (r)
23.00 Italiencele (comedie, 

România); Cu: Mara 
Nicolescu, Ana Ularu, Vlad 
Zamfirescu 

1.00 Jocurile min ii (thriller, SUA)

23.00
9.45 Cenu reasa (s, Argentina)
10.45 Corigen i la... infrac iune 

(familie, SUA); Cu: Joe 
Piscopo, Dennis Weaver

12.45 Restaurant Europa
13.30 Comando România
14.30 Falcon Beach (s) (r)
15.30 Justi iarii (ac iune, Australia/

SUA); Cu: Marcus Graham, 
Alexandra Paul

17.30 Bulevard
18.30 D- tiri
19.15 Demascarea (ac iune, SUA); 

Cu: Antonio Sabato Jr, Fred 
Ward

21.15 Comando România
23.30 Evadare din iad (ac iune, 

SUA); Cu: Jaimie Alexander, 
Bren Allison

3.15 Cenu reasa (s, Argentina) (r)
4.15 Evadare din iad (ac iune, 

SUA) (r)

19.15
4.00 Tr da i în dragoste (r)
5.00 Tr sni i în NATO (s) (r)
7.30 Desene animate: Tutenstein
8.00 Quizit - Emisiune interactiv
9.00 Copiii de la 402 (s, Canada/

Fran a)
10.00 Casa noastr
11.00 Levintza prezint
11.40 TeleRON
13.00 The Flavours 3 buc tari
13.30 Nunt  în 48 de ore (r)
15.00 Justi ie oarb  (s, SUA)
16.00 Cronica cârcota ilor (r)
18.00 Focus
19.30 Mondenii (r)
20.00 Ciao TV
20.30 Schimb de mame
22.00 Te crezi mai de tept?
23.00 Anchet  militar  (s, SUA)
0.00 Chaplin (dram , SUA/Anglia)
3.00 Cutia muzical  (dram )

0.00
4.35 A doua ans  (dram ,

Irlanda/Anglia)
6.00 Femeia mereu deasupra 

(comedie, SUA)
7.30 Zaina (dram , Fran a/

Germania)
9.10 Hocheistele (dram , Canada)
10.40 Eminescu versus Eminem 

(comedie, România)
12.00 Concert Depeche Mode
13.05 Boboc sub acoperire 

(comedie, SUA)
14.40 Vraciul din jungl  (romantic, 

SUA)
16.25 Zebra de curse (comedie, 

Africa de Sud/SUA)
18.10 Cursa din Hazzard (ac iune, 

SUA)
20.00 In vino veritas (comedie, 

SUA)
22.05 Amityville (horror, SUA)
23.35 Animalul (comedie, SUA)

22.05
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LEGEND~: S = Sex  sus; B = Bani  mediu; N = Noroc  jos Rubric` realizat` de Tina Rizea

BERBEC  21 MARTIE - 20 APRILIE

Orice difi cult i de ordin fi nanciar 
r m#n \n urm i v  „bucura i” acum 
doar de „nazurile” persoanei iubite. 
M#ine, sunte i dv. cel care v  exprima i
continuu sentimentele \n mod foarte 
critic la adresa tuturor celor dragi.
S –  B –  N –

TAUR  21 APRILIE - 20 MAI

Analiza i cu mult  meticulozitate, 
\mpreun  cu cei dragi, ce anse ave i
s  v  implica i \ntr-o activitate mai 
lucrativ . Nu v  \ncurajeaz  absolut 
nimeni, iar de m#ine chiar uita i ca 
prin farmec, ce bune inten ii avea i.
S –  B –  N –

GEMENI  21 MAI - 22 IUNIE

Vor ap rea diverse surprize pl cute, 
dar cel mai mult v  bucur  invita iile 
pe care le primi i din partea amicilor. 
|n tot weekendul exist  posibilit i
de a face multe vizite ori de a pleca \n 
scurte excursii relaxante. 
S –  B –  N –

RAC  21 IUNIE - 22 IULIE

ti i c  va \ncepe un interval \n care 
ve i munci din r sputeri i dori i s  v
relaxa i tot weekendul. M#ine, familia 
\ncearc  m car s  v  afl e p rerile \n 
leg tur  cu ni te schimb ri obligatorii, 
referitoare la locuin .
S – B –  N – 

LEU  23 IULIE - 22 AUGUST
Rela ia cu persoana iubit  devine mult 
mai cald , mai tandr i total lipsit
de divergen ele de p#n  acum. |ncre-
derea reciproc  v  aduce lini tea de 
care avea i nevoie am#ndoi pentru a 
progresa (cu certitudine nu doar sen-
timental).
S –  B –  N –

FECIOAR~  23 AUGUST - 22 SEPTEMBRIE
Ve i cunoa te persoane foarte inte-
resante i dori i s  v  implica i \n noi 
rela ii de amici ie, fi ind convins c  ve i
putea s -i „manipula i” \n folosul dv. 
Inten iile sunt comune i se dovedesc 
rentabile. M#ine, activit i casnice.
S –  B –  N – 

BALAN}~  23 SEPTEMBRIE - 22 OCTOMBRIE

Considera i c  toate difi cult ile de 
natur fi nanciar  au fost dep ite i
pleca i, plin de curaj, la cump r turi. 
M#ine, cei dragi \ncearc  s  v  conving
s -i ine i \n noi angajamente, care par 
la prima vedere cam p guboase.
S – B –   N –

SCORPION  23 OCTOMBRIE - 21 NOIEMBRIE

Rezolvarea problemelor familiale v
ocup  aproape \ntreg weekendul, dar 
v  g si i totu i timp s  mai rezolva i
i c#teva nel muriri profesionale 

ale colegilor ce v  sunt amici vechi. 
Insisten ele v  enerveaz .
S – B –  N – 

S~GET~TOR  22 NOIEMBRIE - 21 DECEMBRIE

M surile de \nt rire a imunit ii se vor 
dovedi, \n acest weekend, inspirate, 
deoarece intra i \n contact cu persoane 
care sufer  de grip  ori de alt  boal
contagioas . Lipsa de prevedere poate 
fi  deosebit de periculoas .
S –  B –  N –

CAPRICORN  22 DECEMBRIE - 19 IANUARIE

Ve i avea ocazia s  v  convinge i c
pute i gre i av#nd cele mai bune 
inten ii. Cei dragi v  atrag aten ia c
oricine v  va ierta, cu condi ia s  nu 
repeta i gre elile i s  v  cere i scuze. 
Compasiunea v  este str in .
S – B –   N – 

V~RS~TOR  20 IANUARIE - 18 FEBRUARIE
Durerile de cap i stresul vor disp rea nu-
mai dac  accepta i invita iile prie tenilor 
ori rudelor de a petrece m car o parte 
din weekend \mpreun  la o vizionare, o 
premier  teatral  etc. Este de preferat s
sta i mult timp \n aer liber.
S – B –  N –

PE{TI  19 FEBRUARIE - 20 MARTIE
Pentru c  starea de s n tate este foarte 
bun , ave i impresia c  v  pute i lipsi 
de odihn i v  programa i o gr mad
de activit i dintre cele mai obositoare. 
Originalitatea verbal  exagerat  va fi
penalizat  de partenerii de dialog.
S –  B –  N –
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SUDOKU presupune completarea careului de 81 c`su]e dup` O SINGUR~ 
REGUL~: orice rând, orice coloan` [i oricare p`trat de 3x3 c`su]e s` 
con]in` o singur` dat` fiecare cifr` cuprins` \ntre 1 [i 9.

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

PUBLICITATE

33 77 44
88 55

11 99 22
33 22 99

88 55
55 77 66
22 44 11

88 22
99 33 77

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

BANCURI |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mama are trei fi ice [i le m`rit` pe 
r#nd. Apoi, le scrie [i le \ntreab` cum 
se \n]eleg cu so]ul. 
Prima zice: Bergenbier! Mama nu 
\n]elege la ce se refer` dar, apoi, vede 
reclama la TV: satisfac]ie p#n` la ul-
tima pic`tur`. Mama se lini[te[te c` 
fi ica e OK. 
A doua fat` r`spunde tot codat: Kent! 
Mama nu \n]elege, dar vede recla-
ma cu „ultra long, ultra strong“ [i se 
lini[te[te. 
A treia fat` scrie: British Airlines! 
Mama se uit` la TV s` vad` reclama... 
[i, c#nd o vede, le[in`: 7 zile din 7, de 
trei ori pe zi, \n toate direc]iile.

Gheorghe \l \nt#lne[te pe Ion [i \i 
spune: - {tii c` ]i-a murit soacra? - 
!!! - Ioane, [tii c` ]i-a murit soacra? 
- !!! - Ioane, nu ai auzit, ]i-a murit 
soacra! - Nu m` face s` r#d c` am 
buzele cr`pate.

- Doctore, sper s` fi u bolnav.
- De ce spune]i asta?
- Ar fi  groaznic s` fi u s`n`tos [i s` m` 
simt ca acum.

|naintea unei opera]ii, chirurgul \[i 
\ntreab` pacientul:
- Ce v#rst` ave]i?
- Peste o lun` voi \mplini 40 de ani.
La care chirurgul spune:
- |mi place optimismul dumneavoas-
tr`!
 Trimise de Ami Samoil`

O ambulan]` gone[te pe str`zi [i la o 
intersec]ie accidenteaz` un pieton. 
{oferul coboar` imediat, ridic` vic-
tima, o instaleaz` pe targ` [i con-
tinu` drumul spre spital. La un mo-
ment dat, se \ntoarce z#mbind spre 
accidentat [i \i spune:
- Ce noroc formidabil a]i avut c` tre-
ceam pe aici!

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

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

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


