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CALL YOUR COUNTRY

PORTA I TUOI AMICI IN WIND

SUNA ÎN ROMÂNIA
DE LA 5 CENTI PE MINUT.

PENTRU TINE
50% DIN ÎNCARCARILE EI
TIMP DE 6 LUNI

INFO PE WIND.IT

WWW.WIND.IT/PORTAITUOIAMICI
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Xenofobie pe Facebook
pag. 4

“Rom=nii, cei mai buni clien]i”,
laudele agen]iilor imobiliare pag.
10

Ora de religie
Sorin Cehan
“Secolul XXI va fi religios
sau nu va fi deloc”, a profe]it cu
jum\tate de secol `n urm\ scriitorul francez André Malraux.
Avem semne `n fiecare zi c\ a
avut dreptate. Zilele trecute
ministrul Educa]iei, Francesco
Profumo, a `ndr\znit s\ emit\
ipoteza timid\ a unei “revizuiri”
a programelor orelor de religie
din [coala italian\. N-a apucat s\
pun\ punct la fraz\ [i a fost lovit
de rafale de declara]ii din partea
ap\r\torilor credin]ei [i pu]in a
lipsit s\-[i piard\ [i func]ia.
Orele de religie fac parte din
strategia bisericii catolice de
men]inere a puterii `n societatea
italian\. Ca s\ ne d\m seama cu
ce for]\ avem de-a face, Guvernul Monti nu a reu[it nici p=n\
acum s\ pun\ impozit pe cl\dirile din proprietatea bisericii, nu
pe biserici, ci pe cl\dirile `n care
se desf\[oar\ activit\]i comerciale. Biserica este stat `n stat.
(continu\ la pag. 7)

Proprietar
sau chiria[?
Chiar dac\ este o perioad\ de criz\, investi]ia `ntr-o cas\
poate fi o afacere bun\. Nu este adev\rat c\ b\ncile nu mai
acord\ `mprumuturi, depinde de client, iar rom=nii sunt cei
mai buni clien]i. O rom=nc\ dintr-o societate de intermediere de credite ne dezv\luie c=teva secrete ale domeniului.

Strategia DRP: sp\larea imaginii
pag. 2

Imnul
`n limba
italian\

pag.
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Carmen,
indianca
din Carpa]i
pag.
15

Bilan]ul crizei: [omeri,
datorii [i scumpiri

Medicii rom=ni, la mare
c\utare `n Fran]a

Stancu [i Torje
cuceresc Europa

pag. 18
Rom=nia, total nepreg\tit\
pentru recesiunea care a lovit
`n 2008, a adunat sute de mii
de [omeri, zeci de mii de falimente [i scumpiri majore.

pag. 25
Personalul medical din
Rom=nia, adus la disperare de
ad=nca criz\ din spitalele din
]ar\, a devenit surs\ de
s\n\tate pentru francezi.

pag. 29
Fotbali[tii rom=ni impresioneaz\ Europa `n fiecare etap\
din campionatele `n care evolueaz\. Sunt juc\tori tineri,
viitorul echipei na]ionale.
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