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Re`ntoarcerea
“stranierilor”

Autorit\]ile vor bur-
se de joburi `n Spania [i
Italia pentru aducerea
`n ]ar\ a constructorilor.

Dic\, transfer
`n cea]\

Oficialii Stelei au
confirmat transferul la
Benfica, dar lusitanii nu
sunt de aceea[i p\rere.
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Sorin Cehan

"Ahmetovic este cet\]ean
italian. Etnia sa este rom\".
Acesta era titlul unei [tiri
publicate de site-ul Tgcom,
unul din cele mai butonate
site-uri de [tiri din Italia,
apar]in=nd grupului Mediaset. 

Con]inutul [tirii, surprin-
z\tor: "Prin prezenta, cerem
scuze comunit\]ii rom=ne din
Italia pentru a-l fi numit
«rom=n» pe Marko Ahme-
tovici, t=n\rul condamnat
pentru c\ a lovit [i ucis patru
tineri ̀ n timp ce conducea beat
o furgonet\ la Appignano del
Tronto. Ahmetovic este sub
toate efectele un cet\]ean
italian (fiind n\scut la Caserta,
pe 25 aprilie 1985) de etnie
rom\."

Scuze tardive. At=t s-a
repetat pe toate canalele, la
ore de maxim\ audien]\, c\
Ahmetovici este "rom=nul ca-
re a ucis patru tineri italieni",
`nc=t mea culpa de la Tgcom
nu prea mai conteaz\.

Mi scusi!

Scumpiri pe toat\
linia  

Începând cu 1 febru-
arie, românii vor pl\ti
mult mai mult pentru
traiul zilnic.
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“Am angajat-o `n aprilie
2007 [i am fost constr=ns\ s\ o
concediez `n octombrie. Acum
mi-a f\cut o reclama]ie sindical\
cer=ndu-mi 6.000 de euro
pentru lichidare. Este o ru[ine”.

“Ajutor,
«badanta»
m\ reclam\
la sindicat”
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Luciano
Violante:
alarma
siguran]ei,
o f\c\tur\
media

Paulina
Dorob\]:
rom=ncele
din Italia
cedeaz\
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Circular\ pentru neocomunitari

Per sapere 

TUTTOTUTTO
sui tuoi diritti

166.105.612
www.stranieriinitalia.it

Dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 19.00

Costo della chiamata € 1,57 al minuto iva inclusa 
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