Ghidul casei

Vaccinarea la copii, debut
promi]\tor la Ia[i. Nicio reac]ie
advers\ nu a fost `nregistrat\
2

u Tot ce trebuie s\ [tii
despre amenajarea
mansardei
u Paste cu sos de
smântân\ [i brânz\
u DFR Feteasc\ Regal\
2019, Domeniile
Franco-Române

www.ziaruldeiasi.ro

1 0 PA G I N I - 3 L E I

A

B

O

N

A

M

EN

T

J O I , 27 IANUARIE 2022, NR. 20 (9291)

pg.7

Pre[edinte: Alexandru Låzescu

Adresa redac]iei:

Ia[i, Bd. Nicolae Iorga nr. 35 Telefon: 0232.271.271 Whatsapp: 0734.ZIARUL

Redactor-[ef: Toni Hri]ac

Al cincilea dosar ale c\rui tentacule
se `ntind spre biroul primarului de Ia[i

Dezv\luiri `n premier\ din culisele anchetei

Crimele de la
Roua: probele
procurorilor
Jurnali[tii „Ziarului de Ia[i“ au aflat care sunt probele ce, `n ciuda
specula]iilor din afara instan]elor, au dus la arestarea marocanului
Ahmed Sami el Bourkadi în cazul dublei crime din complexul Roua.
Între timp, au mai ap\rut unele probe care au „încurcat“ ancheta:
urmele AND de pe resturi de îmbr\c\minte s-au amestecat, îns\
au relevat c\ au fost mai multe persoane în „casa groazei“, în
seara crimelor. Judec\torii au considerat `ns\ c\, `n ciuda celor
colaterale, probele anchetatorilor sunt suficiente pentru a-l
arunca dup\ gratii pentru câteva luni pe marocanul suspect de
moartea iubi]ilor Vanessa Burlacu [i Youssef Ajniyah. Cele 33 de
lovituri primite de fat\ [i 17 de c\tre b\iat i-au f\cut s\ cread\ pe
anchetatori c\ uciga[ul este psihopat. Instan]a a avut `ns\ pe
mas\ [i probe de care opinia public\ afl\ acum, `n premier\.
Cele trei zile de groaz\, pas cu pas, [i care sunt probele ce îl
incrimineaz\ pe Ahmed Sami el Bourkadi pentru dubla crim\
care a `ngrozit Ia[ul cu pu]in timp înainte de Cr\ciun, `n pagina 3

de azi
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Hal de scandal:
Condamnare bl\nd\ dup\ o b\taie
crunt\ cu polonicul `ntre so]i.
„Pune praf de copt `n friptur\ [i `[i
boie[te toat\ ziua unghiile“.

LOCAL

2

Taxi cu POS: Începe taxiselec]ia la Aeroport: POS-ul e
obligatoriu. De ieri,
transportatorii de persoane
interesa]i s\ preia c\l\tori din
incinta aerog\rii ie[ene pot s\ se
înscrie la licita]ia deschis\.

ECONOMIC

u o nou\ descindere la Prim\ria Ia[i,
ieri, `ntr-o cauz\ cu totul nou\, fiind
vorba de un dosar total diferit de cele
patru cunoscute deja u potrivit unor
surse ale ZdI, `n noul dosar ar fi vorba
de un bloc construit `n T\t\ra[i f\r\
respectarea legii, despre care cotidianul
nostru a scris `n trecut, [i av=nd `n
documenta]ia de edificare certificate
semnate de primarul Mihai Chirica [i de
viceprimarul Gabriel Harabagiu u
proiectul ini]ial al companiei Flux,
de]inut\ de familia lui Gheorghe Che[cu,
a primit autoriza]ia de construire pentru
un imobil cu 4 niveluri (2 niveluri `n
subsol, parter [i 1 etaj), pentru ca, în
final, blocul s\ ajung\ s\ aib\ 7 sau 9
niveluri u diferen]a apare `ntre cele
dou\ certificate de edificare emise cu

Spe]\ interesant\, care ar trebui citit\ cu aten]ie de orice [ofer

ZIARUL
LOCAL

Unde duc firele
anchetei DNA?

5

Noul Cod Fiscal: „Pentru
contribuabilul onest - sus]inere
activ\, pentru cei ce joac\
incorect - intoleran]\ colectiv\“.

Cum a judecat instan]a
vinov\]ia dup\ o
tamponare `n intersec]ie
semaforizat\ din Ia[i? u 3
Vremea probabil\ la Ia[i

Joi

Vineri

Sâmb\t\

 Max. 3ºC  Max. 4ºC  Max. 2ºC
 Min. -3ºC  Min. -2ºC  Min. -5ºC

Duminic\

Luni

Mar]i

 Max. 6ºC  Max. 3ºC  Max. 3ºC
 Min. -3ºC  Min. -3ºC  Min. -5ºC
Sursa: Accuweather.com

acela[i num\r, dar cu con]inut diferit:
ceea ce ar indica un fals grosolan u `n
timp ce anchetatorii descindeau `n
Prim\rie, Mihai Chirica se afla cu
viceprimarul la Bucure[ti u Pagina 2

De la un bloc cu 4 nivele `n acte, cl\direa familiei
Che[cu (Flux) din T\t\ra[i a ajuns la 9 nivele. Unde
sunt suspiciunile de fals [i unde s-a f\cut acesta?

Cine vor fi cei ce vor conduce
Aeroportul? Hot\r=ri adoptate
ieri la foc automat `n [edin]a CJ
u `n privin]a Aeroportului, s-a stabilit componen]a
comisiei care va selecta viitorul CA al regiei u „To]i sunt
subordona]i ai pre[edintelui CJ“, a remarcat liderul de
grup al PSD, Cristian Stanciu u Citi]i `n pagina 2

Statele Unite se a[teapt\ ca
Rusia s\ atace Ucraina pân\
la jum\tatea lunii februarie
u americanii sper\ c\ Putin se va r\zg=ndi `n privin]a unei invazii
dup\ ce se va `nt=lni cu pre[edintele chinez la Jocurile Olimpice
de la Beijing u alia]ii NATO discut\ despre trimiterea unor trupe
suplimentare `n Rom=nia u Am\nunte `n pagina 4

Cu Omicron, peste jum\tate din
popula]ie lumii va trece prin boal\
u estimarea `i apar]ine medicului Valeriu Gheorghi]\ u ieri a fost
raportat un num\r record de noi infect\ri, dar v=rful ar urma s\ fie
atins `n s\pt\m=nile urm\toare, apreciaz\ ministrul S\n\t\]ii u 4

Mar]i,
1 februarie,
edi]ie cu carte
detalii `n pg.10
Partener:
Funda]ia
Antibiotice
{tiin]\ [i Suflet

Fascinanta poveste
a mitropolitului ale
c\rui moa[te stau
lâng\ racla
Sfintei Parascheva
u povestea
mitropolitului
celebrat an de an pe
26 ianuarie este una
pu]in cunoscut\,
dar care a marcat
istoria ora[ului u 2

