
Problemele legate
de consumul și
traficul de droguri

nu mai sunt deloc tolerate
de autorități, mai ales că
devin de notorietate
internațională când vizează
celebrități. În SUA, lupta
împotriva drogurilor a trecut
la un nou nivel după tragica
moarte, în urma unei
supradoze, a actorului Philip
Seymour Hoffman, iar în
China, o amplă operațiune a
Poliției s-a soldat cu
arestarea fiului actorului
Jackie Chan, Jaycee Chan,
de 31 de ani, suspectat
deopotrivă de consum și
trafic de droguri.

n FĂrĂ AJuTor n În SUA,
cântăreţul de jazz arestat în
contextul decesului lui Philip
Seymour Hoffman a pledat
vinovat în procesul în care este
acuzat de posesie de narcotice,
fiind una dintre cele patru
persoane reţinute în acest caz.
Robert Vineberg, cunoscut sub
numele de scenă Robert Aaron, a
ajuns la o înţelegere cu autorităţile
americane și va trebui să execute
25 de zile de serviciu în folosul
comunităţii, va fi supravegheat de
autorităţi timp de cinci ani şi are
obligaţia să urmeze un tratament
contra dependenţei de droguri.
Dacă va încălca condiţiile impuse,
poate face până la opt ani de
închisoare. Sentinţa în acest caz
va fi pronunţată formal în data de
14 octombrie.

În timpul anchetei declanşate
de moartea, în luna februarie, a
actorului Philip Seymour Hoffman,
poliţiştii au găsit la domiciliul lui
Vineberg 300 de pliculeţe cu
heroină. Robert Vineberg, una
dintre persoanele arestate pe 4
februarie, în timpul unui raid al
Poliţiei într-o clădire din cartierul
Chinatown din New York, unde a
fost descoperit acelaşi tip de
heroină identificat în apartamentul
lui Philip Seymour Hoffman, a
declarat într-un interviu acordat
din închisoare că se droga
împreună cu actorul, dar că nu l-a
mai văzut din luna octombrie a
anului trecut. „L-aş fi putut salva.
Dacă aş fi ştiut că este în oraş, aş
fi spus: „Hei, hai să facem o
şedinţă ca la Alcoolicii Anonimi“.
Dacă aş fi fost cu el, nu s-ar fi

întâmplat aşa ceva, nu sub
protecţia mea”, a declarat
acesta presei americane.
Robert Vineberg, aflat în
arestul închisorii Rikers Island,
a afirmat că îl cunoştea pe
Philip Seymour Hoffman de
aproximativ un an şi că, în
urma discuţiilor despre artă şi
cărţi, ajunseseră să se
împrietenească.

Actorul Philip Seymour
Hoffman, care a fost găsit
mort, pe 2 februarie, în
apartamentul său din New
York, cu o seringă înfiptă în
braţ, a decedat în urma unei
supradoze accidentale de
droguri, potrivit declaraţiilor
medicului legist-şef al Biroului

de Medicină Legală din New York.
Cauza morţii este intoxicare acută
cu droguri, inclusiv heroină,

cocaină, benzodiazepine şi
amfetamină. Speculaţiile privind
faptul că Philip Seymour Hoffman,
de 46 de ani, ar fi murit din cauza
unei supradoze de droguri au
început după ce în apartamentul
său au fost descoperite nu mai
puțin de 70 de pliculeţe de plastic
în care se afla o substanţă
considerată a fi heroină. După
confirmarea cauzei morţii, Philip
Seymour Hoffman se adaugă unei
lungi liste de actori şi cântăreţi
care au decedat în urma
supradozei de droguri şi alcool,
printre care Marilyn Monroe, Janis
Joplin, Jimi Hendrix, John Belushi
sau Whitney Houston.

n TolerAnțĂ Zero n Și
în China consumul de droguri este

o problemă. Un raid
al Poliției din 14
august s-a soldat cu
arestarea fiului
îndrăgitului actor
Jackie Chan, ceea ce
a dat o acoperire
mediatică fără
precedent campaniei
anti-droguri. Alături
de  Jaycee Chan a
mai fost arestat și
Kai Ko, un tânăr
actor de 23 de ani,
originar din Taiwan și
foarte popular în
rândul adolescenților.
Acesta a fost eliberat
din detenție și a
participat la o

conferință de presă în care, cu
ochii în lacrimi, și-a cerut scuze,
însă imediat s-a dat în stambă,
fiind implicat într-o altercație cu un
jurnalist. Cariera lui Kai Ko, pe
numele său real Ko Chen-tung, în
China s-a sfârșit, fiind știută
atenția autorităților pentru
reputație. Până și statutul lui
Jackie Chan este amenințat, deși
este cu siguranță cel mai popular
actor de origine chineză din toate
timpurile. Poliția chineză susține
că testele de sânge au arătat că
ambii tineri au consumat
marijuana, iar în casa actorului s-
a găsit un pliculeț cu cel puțin 100
de grame de cocaină. Fiul lui
Jackie Chan rămâne deocamdată
în custodia autorităților, celebrul
său tată fiind probabil nevoit să
facă mai multe demersuri oficiale
pentru eliberarea sa.   

Jaycee Chan a rezultat din
relația lui Jackie Chan cu actrița
taiwaneză Lin Feng-jiao și a fost
crescut la Los Angeles. A apărut
în peste 20 de filme cu buget mic
din Hong Kong, dar și în câteva
producții independente din China.
Jackie Chan și-a cerut scuze
public pentru comportamentul
fiului său și a promis că va face
orice efort posibil pentru a-l ajuta
să scape de dependența de
droguri. Arestarea celor doi tineri
a avut loc în cadrul unei ample
campanii anti-droguri demarate
din luna ianuarie. De atunci, peste
8.400 de suspecți au fost arestați,
o creștere de peste 78% față de
anul trecut. 

Actorii Angelina Jolie şi Brad Pitt, care s-au
căsătorit sâmbăta trecută în Franţa, au primit drept
cadou de nuntă o pereche de şinşile din partea
PETA, cele două animale fiind botezate după cuplul
de la Hollywood. Organizaţia People for the Ethical
Treatment of Animals (PETA) a anunţat că a decis
să facă acest cadou cuplului Brad Pitt - Angelina
Jolie datorită faptului că cei doi actori şi-au
manifestat în mai multe rânduri dragostea pentru
animale şi nu poartă haine din blană naturală. Cele
două şinşile, o specie de rozătoare originară din
America de Sud, crescută în ferme special pentru
blana de culoare gri, au fost salvate de la o fermă
din California, închisă în urma intervenţiei PETA, şi
au primit numele celor doi actori. Animalele sunt

oferite spre adopţie, iar până li se va găsi o casă
sunt ţinute la sediul central al PETA din Virginia.
Activiştii pentru drepturile animalelor au spus că au
trimis o scrisoare cuplului de actori, referitor la acest
cadou.

Actorii americani Angelina Jolie şi Brad Pitt s-au
căsătorit sâmbătă, în Franţa. Ceremonia a avut loc
la doi ani după logodna cuplului hollywoodian,
anunţată în 2012. La ceremonie au participat cei
şase copii ai cuplului: Maddox, de 13 ani, Pax, de
11 ani, Zahara, de nouă ani, Shiloh, de opt ani, şi
gemenii Knox şi Vivienne, de şase ani. Angelina
Jolie, în vârstă de 39 de ani, şi Brad Pitt, de 50 de
ani, s-au căsătorit într-o capelă de pe proprietatea
lor din sudul Franţei, Chateau Miraval, în cadrul unei
ceremonii private, la care au participat doar membrii
celor două familii şi câţiva prieteni apropiaţi ai
cuplului.
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Simțiți nevoia să faceți ceva
deosebit, să ieșiți din șabloane.
Încercați, este mai bine decât să
vă pierdeți timpul cu nimicuri!
Puteți face schimbări în casă
sau să călătoriți. Vă sfătuim să
nu investiți sume mari fără să vă
consultați cu partenerul de viață,
pentru a nu risca o ceartă.

Sunteți nevoit să faceți
cheltuieli neprevăzute, cu care
partenerul de viață nu este de
acord. Este posibil chiar să
ajungeți la ceartă. Spre seară,
primiți un telefon care vă
schimbă programul pentru a
doua zi. S-ar putea să fie vorba
despre o delegație urgentă.

În prima parte a zilei aveți o
stare confuză la serviciu și la o
întâlnire cu prietenii. Vă sfătuim
să nu începeți mai multe treburi
deodată. Fiți mai prudent când
vorbiți, pentru că s-ar putea să
nu vă puteți respecta
promisiunile!

S-ar putea să întâmpinați
dificultăți la serviciu, deoarece
sunteți stresat de problemele
bănești. Vă sfătuim să vă păstrați
calmul, altfel puteți avea
probleme cu sănătatea din cauza
stresului. Ascultați sfaturile unui
prieten care încearcă să vă
redea buna dispoziție!

La serviciu au loc schimbări
neașteptate. Este posibil să se
manifeste nemulțumirile
acumulate în timp. Vă
recomandăm să nu semnați
liste de adeziuni, pentru că s-ar
putea să vă legați la cap fără să
vă doară.

Dimineața aflați o veste rea cu
privire la o persoană cunoscută
și sunteți nevoit să vă schimbați
programul. S-ar putea chiar să
plecați într-o călătorie.
Partenerul de viață reușește să
vă liniștească și vă ajută să vă
limpeziți gândurile.

Zi bună pentru realizări
importante pe plan social și
material. Profitați de ocaziile
care apar, pentru că aveți
șanse să obțineți câștiguri
frumoase! Vă sfătuim să aveți
răbdare și să nu forțați lucrurile.
Lăsați totul să curgă de la sine!

Plecați într-o călătorie în care
aveți mari satisfacții pe plan
social și financiar. Întâlniți o
persoană care vă propune o
colaborare nesperat de
avantajoasă. Vă sfătuim să
acceptați oferta. Nu fiți
nerăbdător!

Vă faceți griji degeaba. Norocul
vă zâmbește atât pe plan
profesional, cât și pe plan
financiar. S-ar putea să fiți puțin
surmenat și, din această cauză,
să deveniți irascibil. Vă  sfătuim
să nu căutați nod în papură
celor din jur.

Aveți ocazia să faceți o
schimbare importantă pe plan
profesional: fie găsiți alt loc de
muncă, fie sunteți avansat.
Oricum, partenerul de viață nu
este mulțumit, pentru că va
trebui să munciți mai mult. Nu
luați hotărâri în grabă, ca să nu
regretați mai târziu.

^
Dimineața primiți o veste
despre o moștenire și deveniți
agitat. Vă pregătiți să plecați
într-o călătorie împreună cu
întreaga familie. Este posibil să
aveți dificultăți de comunicare
cu colegii și cu prietenii.
Concentrați-vă asupra
problemelor urgente!

_
O rudă apropiată vă invită la o
petrecere în ultima clipă.
Cheltuielile pe care sunteți
nevoit să le faceți vă depășesc
și trebuie să vă împrumutați. Vă
sfătuim să nu vă faceți
probleme, pentru că totul se
rezolvă mai ușor decât credeți.

Sâmbătă, 30 august

08:00 Scutul Dobrogei
08:30 Film tineret: Gaşca din
Sugar Creek 
10:00 Matinal Aqua Neaţa glumeţii
şi fâşneaţa 
12:00 Progress (r)
13:00 Reporter
13:40 Sport
13:55 Meteo
14:15 Patru/trei (r)
14:45 Pescarul amator 
15:15 Film serial: Legături de
familie ep. 20 (r)
16:15 Stai, poliţia! (r)
17:00 Beach party 
18:30 Delicatese de vacanţă 
19:30 Reporter 
20:10 Sport
20:25 Meteo
20:30 Reporter de vacanţă 
21:00 Caravana Mamaia 2014
(Transmisiune în direct)
23:00 Asta-i viaţa la mare (r)
00:00 Matinal Aqua Neaţa glumeţii
şi fâşneaţa (r)
02:00 Reporter (r)

Duminică, 31 august

08:00 Calea, adevărul şi viaţa
09.00 Bărcuţa cu poveşti 
10:00 Matinal Aqua Neaţa glumeţii
şi fâşneaţa 
12:00 Agricultura 
13:00 Reporter
13:40 Sport
13:55 Meteo
14:00 Rugby RCJ Farul C-ța -
Steaua București (Premieră)  
16:00 Finala Mamaia Idu Trophy
2014 (Transmisiune in direct) 
18:30 Delicatese de vacanţă 
19:30 Reporter 
20:10 Sport
20:25 Meteo
20:30 Film românesc: Sania
albastră (Dramă, 1987)
22:00 Film artistic: În mijlocul
cercului (The big empty)
(Comedie, 2003)
00:00  Matinal Aqua Neaţa
glumeţii şi fâşneaţa (r)
02:00 Reporter (r)

nePTun TV

o pereche de
șinșile pentru
Angelina Jolie 

şi Brad Pitt 

AMPle oPerAțiuni în SuA și CHinA

Moartea lui Philip Seymour Hoffman
intensifică lupta împotriva drogurilor

Actorul Kai Ko 
a vărsat lacrimi amare 

de părere de rău

Jackie Chan alături de fiul său,
Jaycee, pe vremea când problema cu

drogurile nu era de notorietate


