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Loredana,
campioana
Italiei

Robert,
vedet\ la
cinema

Enzo Iachetti: “Rom=nii sunt muncitori”
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R\spunsul 
este la noi

Ambasadoarea Rom=niei, 
la bilan]ul de sf=r[it de an

Alexandru Petrescu

Lipsa argumentelor `n politic\
[i incapacitatea de a administra so -
cietatea `mpinge spre extremism,
separatism, antisemitism [i lista
poate continua cu multe cuvinte ce
toate doresc a demonstra un singur
lucru: c\ binele [i r\ul sunt delimi-
tate mai clar ca niciodat\. 

O mic\ parte a politicienilor
britanici par s\ identifice r\ul
societ\]ii de ast\zi. Repeten]i ai
examenului politic, `[i g\sesc ast-
fel o rezolvare `n a singulariza,
f\r\ echivoc spun ei, r\ul de ast\zi
[i, mai exact, rom=nii [i bulgarii.

~n contrapondere, argumen ta]ia
documentat\, interven]iile politice
`n forurile europene sau chiar
manifesta]iile benigne ale cona]io -
nalilor mei al\turi de bulgari, ce au
avut loc ̀ n unele ora[e europene ̀ n
s\pt\m=nile trecute `n tentative de
restaurare a egalit\]ii, (...)

(continu\ la pag. 16)

“Ceea ce m-a marcat `n mod profund a fost
emo]ia autentic\, tr\it\ cu mai mult\ intensitate
dec=t `n ]ar\, a rom=nilor de aici.”

S\rb\tori scumpe 
pentru rom=ni

A trecut vremea c=nd banii
erau risipi]i de Cr\ciun [i 
Anul Nou. ~n 2013, al cincilea
an de criz\, scumpirile `i
cople[esc pe rom=ni.

Anghel Iord\nescu
revine la Na]ional\

Fostul selec]ioner Anghel
Iord\nescu a fost numit `n
func]ia de director tehnic al
federa]iei. El va fi [ef peste
selec]ionerul Pi]urc\.
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“E[ti un mincinos, 
jos Ponta, jos”

Mii de rom=ni au ie[it `n
strad\ cer=nd demisia
Guvernului [i Parlamentului
Rom=niei pentru 
superimunitatea dat\ ale[ilor.
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Emo]ii
la Roma
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S\rb\tori fericite!


