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NOI INTERNATIONAL
120 minute catre România.
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Ligia, 
regina 
tòrturilor

Milano,
nota 100 
la Bac

Original Transilvania

Indemniza]ii pentru accidente
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C\tu[e, c\tu[e Il Giornale ne declar\ r\zboi:
“Rom=nii sunt criminali”Sorin Cehan

Ar putea fi titlul unui film
indian sau al unei manele t=ngui-
te despre “fra]ii” din pu[c\rie...
Z\ng\nitul de c\tu[e este aria
calomniei [i a insultei, c=ntat\,
c=nd n-au ce face, de unii ziari[ti
italieni. N-a avut ce face `n 2004
un ziarist de la Il Giorno, Marco
Ruggiero, c=nd a scris articolul
“Rom=nii, noii arti[ti ai crimei”.
N-avea subiecte nici un anume
Augusto Parboni, de la Il Tempo,
care a compus melodia “O etnie
mereu `n cronica neagr\”. Acum
`n 2013 inspira]ia de var\ i-a
venit unei echipe f\r\ treab\,
Fausto Biloslavo [i Giuseppe
Marino, care ne-a dedicat `n Il
Giornale un rechizitoriu demn de
o cauz\ mai bun\. Preg\tindu-se
poate de Ziua de Apoi, 30 iulie,
c=nd Casa]ia va decide dac\
Berlusconi r\m=ne sau nu `n
politic\, [i dup\ care este posibil
s\ fie alegeri anticipate, (...)

(continu\ la pag. 10)
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“Un schimb nebunesc `ntre Italia [i Rom=nia: nou\ ne
revin criminalii, lor firmele” este titlul materialului publi-
cat de cotidianul milanez Il Giornale `n data de 11 iulie.

Atac la
imagine 

11 iulie 2013, data atentatului la imagine
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Ministru condamnat
la `nchisoare

Relu Fenechiu, ministrul
Transporturilor, a fost condam-
nat la 5 ani de `nchisoare.
Sentin]a nu este definitiv\, dar
l-a costat postul din Guvern.

Antrenorii rom=ni 
au cucerit Orientul

Tehnicienii rom=ni au l\sat
fotbalul autohton pentru 
campionate mai pu]in 
cunoscute din Orient, dar cu
patroni putred de boga]i.
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Ne `mprumut\m 
din nou la FMI

De[i am `napoiat doar 4
miliarde euro din acordul de
13 miliarde euro `ncheiat `n
2009, Rom=nia apeleaz\ din
nou la banii americanilor.
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