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DOSAR

Camerista ºtia cine
este Strauss-Kahn
Anchetatorii americani declarã cã au
dovezi care ar susþine acuzaþia de agresiune sexualã formulatã contra fostului oficial al FMI: pe cearºafurile din camera în
care a stat, au fost gãsite urme de sânge ºi
alte fluide ceea ce ar susþine acuzaþia.
Reamintim întâmplãrile din ziua de 14 mai
a.c. de la hotelul Sofitel din New York. La
scurt timp dupã orele 12.00, un bãrbat de la
“room service” i-a spus cameristei cã
apartamentul lui Strauss-Kahn e gol.
(Regula este cã dupã ce trece termenul de
eliberare a camerei, la prânz, personalul de
la “room service” debaraseazã ºi apoi
anunþã menajera dacã respectiva încãpere
este ocupatã sau nu). Tânãra a bãtut la uºã
de trei ori, conform protocolului, strigând
“Housekeeping”.Ea a declarat cã atunci
când a intrat, l-a vãzut pe Strauss-Kahn
gol. El a prins-o de sâni, a aruncat-o în pat
ºi a agresat-o sexual. Femeia a încercat sã
fugã, dar a alunecat pe marmurã ºi a cãzut
în genunchi. În acel moment, bãrbatul ar fi
încercat sã o forþeze sã facã sex oral. L-a
respins din nou ºi a reuºit sã iasã din
camerã. Speriatã, a povestit angajaþilor
hotelului despre atac. Când aceºtia au urcat
în apartament, nu mai era nimeni, DSK
aflându-se la parter, unde plãtea cazarea.
În timp ce maºina îl transporta la aeroport,
fiindcã pleca la Paris, camerista a fost dusã
la spital ºi supusã unor teste. Reclamanta a
compãrut, cu uºile închise, în faþa justiþiei
ºi a neagat cã ar fi avut o relaþie sexualã
consimþitã cu fostul director al FMI ºi cã
nici nu ºtia cine este. Dar o altã cameristã
din hotel a explicat cã în vestiarele anga-

jaþilor era afiºatã o fotografie cu StraussKahn, fiind astfel atenþionaþi cã soseºte un
VIP în hotel ºi deci trebuie tratat în mod
special. Ea susþine cã, atunci când a intrat
în camera 2806, camerista acuzatoare ºtia,
la fel ca toatã lumea, cã era ocupatã de un
personaj important.

Ex-ºeful FMI pledeazã
vinovat sau nu?

Adevãratul nume al cameristei este
Nafissatou Diallo, are 32 de ani, vorbeºte
franceza ºi ar fi o “musulmanã practican-

tã”. Se spune cã poliþiºtii au negociat cu
ziariºtii pozele cu DSK încãtuºat, în schimbul promisiunii cã o vor lãsa în pace pe
Nafi. Avocaþii apãrãrii spun cã au fost surprinºi sã vadã, la secþia din Harlem,o
femeie “prea puþin seducãtoare”. Dar, un
ºofer de taxi, care citeazã un valet al
hotelului, o descrie altfel: “A trecut de 30
de ani, cu sâni mari ºi fese frumoase”. Ea
are o înãlþime de 1,80 m, 66 kg, este mamã
celibatarã ºi locuieºte în Bronx, cu fiica sa.
Avocaþii lui Strauss-Kahn susþin cã este
posibil ca menajera sã fi acceptat sã
întreþinã relaþii intime cu clientul lor,
explicând cã “dovezile nu confirmã o întâlnire forþatã”. De asemenea, au apãrut informaþii contradictorii în legãturã cu ceea ce
s-a întâmplat ulterior. La 15 minute dupã
ce a pãrãsit hotelul în grabã, ex-directorul
FMI a luat masa cu fiica sa la un restaurant
ºi i-a dat telefon soþiei pentru a-i spune cã
a avut o “problemã serioasã”. De asemenea, a sunat la hotel, pentru a se interesa de
telefoanele sale, pe care le uitase acolo, iar
poliþia a aflat astfel cã era la aeroport, unde
a ºi fost reþinut. Cu zece minute înainte de
decolare, doi detectivi l-au ridicat.
Pe 6 iunie Dominique Strauss Kahn
pledeazã în faþa instanþei dacã se considerã
vinovat sau nu. Pentru moment, apãrarea
se orienteazã pe ºase argumente pentru a o
decredibiliza pe cameristã: incoerenþa
asupra orei când a avut loc agresiunea,
întârzierea cu care hotelul a anunþat poliþia,
declaraþia tinerei cã nu ºtia cine este DSK,
deºi fotografia acestuia exista în vestiarele
angajaþilor, faptul cã suspectul ar fi luat
masa cu fiica sa Camille, la doar câteva
minute dupã ce s-ar fi întâmplat agresiunea, ºi faptul cã de la aeroport Strauss-
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