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Radiografia unei crime:
Nu existã imagini video
ZBORUL EŞUAT ŞI NETRANSPARENT AL CELOR ŞASE MIG-URI
DIN R. MOLDOVA SPRE LIBIA

În 2015, printr-o procedură ferită de
ochii lumii, autoritățile R. Moldova
au încercat să vândă cele șase avioane de tip MIG-29 Guvernului Libiei,
țară din nordul Africii, asupra căreia, în 2011, Consiliul de Securitate al
ONU a instituit un embargo privind
importul de arme, după conﬂictele
care au cauzat un război intern.
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POST-ELECTORALE LA JORA
DE MIJLOC: ESCHIVELE LUI
TAUBER, INTERVENŢIILE LUI
SANDU ŞI „DĂRNICIA” LUI ŞOR
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Noaptea de 18 spre 19 mai a fost
fatală pentru Serghei Bejenari, de 30
de ani, ucis în bătaie în apropierea
centrului comercial Atrium. Bejenari petrecea alături de fratele său,
Ion, de polițistul Serghei Bradu și
trei femei ziua de naștere a omului
legii. Sărbătoarea avea loc în „Edgo
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Night Club”, din interiorul centrului comercial Atrium. În urma unui
conﬂict transformat în bătaie între
cei trei și un grup de sportivi, Bejenari a fost transportat de urgență
la Institutul de Medicină Urgentă,
unde a decedat în noaptea de 24 spre
25 mai. Serghei Bejenari, tatăl unui

băiat de 7 ani, a fost înmormântat
marți, 29 mai, în localitatea sa de
baștină, Orhei.
Cazul a devenit public abia vineri, 25 mai, când Alisa Ceraniova,
partenera de viață a lui Serghei, posta un mesaj pe o rețea de socializare
în care descria circumstanțele cazu-

lui. „Astă-noapte, la 01:00, corpul
a cedat, suﬂetul a plecat, nu a mai
putut să lupte, nu era nimic putere
în el, nimic corp curat, decât vânătăi,
cheaguri de sânge. Am rămas doar
noi în viață, doar eu și copilașul meu,
desigur și sportivii care au iscat bătaia....”

Satele din comuna Jora mustesc
de viață. În apropiere de primărie,
peste drum de sediu, e parcat un
automobil cu însemnele Partidului
Șor. În sediu - o clădire veche, într-o
cameră largă, stă plictisit pe scaun
un bărbat îndesat, cu ochelari negri și privirea proptită-n telefon. În
camera de vizavi, se aﬂă Marina Tauber, învingătoare în aceste alegeri
pentru postul de primar al comunei.
Între timp, la primărie, predecesoarea sa trebăluiește în așteptarea
schimbării...
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Urmăriţi-ne pe facebook
Acum poþi accesa ZdG
pe facebook, folosind
aplicaþia
qr-code de pe
telefonul tãu mobil

Un proiect de investigații în format TV și Radio
despre corupție și drepturile omului.
În ﬁecare săptămână la TV8, N4, Canal regional,
TV Prim, Drochia TV, Media TV, Albasat, SorTV.

