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Andi R\diu 

Suntem [i `n Italia `n plin\
campanie electoral\ [i din p\cate
nu reu[esc s\ identific dec=t
pl=nsete de neputin]\, r=njete
false [i manifest\ri de patrio]i cu
data valabilit\]ii expirat\. Nicio
dovad\ care s\ demonstreze c\ `n
comunitatea rom=neasc\ din
Italia s-a instaurat o maturitate
ce permite abordarea cu succes a
unor alegeri parlamentare.
G\sim `ns\ politruci cu aere de
superioritate [i visuri `nalte, dar
care devin clone ale actualilor
politicieni din punct de vedere al
demagogiei [i ineficacit\]ii… 

Unul care se autointituleaz\
“politician”, dar pe care ridicolul
nu-l sperie, de[i ar trebui, s-a
deplasat la Perugia ([ti]i c\ ei nu
merg undeva, ei “se depla-
seaz\”), la un spectacol electoral
al deputatului William Br`nz\.

(continu\ la pag. 16)

“Eu fac
echip\ cu
rom=nii”

Triumful
M\d\linei
Ghenea 

Teroare la Verona

Jesi, Gala rom=nilor din Italia
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“Politicii” 
rom=ni din Italia

Premiu pentru un fotograf
rom=n de excep]ie, la Torino
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bun din
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Bugetul UE `ncinge
spiritele la Bucure[ti

UE vrea s\ taie bugetul
pentru Rom=nia, iar acesta
este un nou motiv de ceart\
`ntre premierul Ponta [i
pre[edintele B\sescu.

Turneu de elit\ pe
Arena Na]ional\

~n 2012, la Bucure[ti, va fi
organizat unul dintre cele
mai puternice turnee amicale
din Europa. Real, Chelsea [i
Juventus, printre participante.
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2012, an de declin 
al pie]ei imobiliare

Pre]urile au continuat s\
scad\ pe toate segmentele:
terenuri, case, chiar [i `nchi-
rieri, iar investitorii str\ini 
s-au l\sat a[tepta]i.
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