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Scandaluri politice la vârf

TERRA

Anul politic 2012 a debutat tensionat pe scena internaþionalã.
Dacã pe ex-ppreºedintele
egiptean Hosni Mubarak îl
paºte pedeapsa cu moartea la
capãtul procesului în care e
audiat pe targa de spital,
preºedinta Argentinei, Cristina
Kirchner, a trecut printr-oo operaþie dificilã, sub suspiciunea
neconfirmatã de cancer tiroidian, preºedintele Siriei, Bashar
al-A
Assad, este presat dinspre
Occident sã cedeze puterea, iar
premierul Ungariei, Viktor
Orban, poreclit „Viktator”, se
confruntã cu mari proteste de
stradã ºi dezaprobãri internaþionale pentru Constituþia
abuzivã ºi alte zeci de legi antidemocratice pe care partidul
sãu le-aa adoptat pe bandã
rulantã, beneficiind de douã
treimi din Parlament. Liniºte nu
este însã nici în zona “vechii
Europe”, Germania, Franþa ºi
Spania fiind zguduite de acuzaþii grave la adresa liderilor lor.

Preºedintele Germaniei
ºi-a luat credit
de la prieteni
Majoritatea germanilor doresc rãmânerea
preºedintelui Christian Wulff în funcþie,
chiar dacã nu au fost convinºi de eforturile
acestuia de a dezamorsa scandalul în care
este implicat, indicã douã sondaje de
opinie, realizate de posturile tv ARD ºi
ZDF. Peste 50% dintre nemþi nu cred cã
Wulff, ale cãrui atribuþii sunt mai degrabã
onorifice, ar trebui sã demisioneze dupã
dezvãluirile presei privind un împrumut de
500.000 de euro obþinut pentru finanþarea
casei personale de la soþia unui prieten cu
care a avut relaþii de afaceri pe când conducea guvernul landului Saxonia
Inferioarã. Scandalul a luat proporþii dupã
ce tabloidul Bild a dezvãluit cã a fost supus
unei tentative de intimidare din partea
preºedintelui. Christian Wulff a admis cã a
comis “o eroare gravã”, pe care o regretã
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profund ºi pentru care ºi-a prezentat scuze,
arãtând cã a vrut doar sã amâne publicarea
pânã la clarificarea informaþiilor. El a
refuzat totuºi sã facã publicã înregistrarea
telefonicã, despre care presa a scris cã ar
conþine formulãri dure, precum “rãzboi”,
“plângere penalã”, “despãrþire definitivã”.
În timp ce presa ºi opoziþia social-democratã au atacat-o pe Angela Merkel în legãturã cu cel pe care l-a susþinut pentru poziþia de preºedinte, cancelarul a transmis cã
îl stimeazã foarte mult pe Christian Wulff
ca persoanã ºi ca preºedinte ºi îl sprijinã în
continuare. O demisie a lui Wulff ar fi
foarte incomodã pentru Angela Merkel,
mai ales în contextul actualei situaþii de
crizã în zona euro. Dupã surprinzãtoarea
demisie a lui Horst Köhler ºi impunerea cu
chiu cu vai, în al treilea tur de vot în
Adunarea Federalã, a lui Wulff, e greu de
crezut cã un alt candidat al coaliþiei de centru-dreapta a dnei Merkel – care dispune de
o majoritate subþire- va avea sorþi de
izbândã.

Ginerele regelui
Spaniei, acuzat
de corupþie
Aniversarea Regelui Juan Carlos al
Spaniei, ajuns la 74 de ani, a fost umbritã
de acuzaþiile de corupþie formulate la
adresa ginerelui sãu ºi de criza economicã
care macinã þara. Fost jucãtor de handbal,
Inaki Urdangarin (43 de ani), cãsãtorit cu
Infanta Cristina, cea mai tânãrã dintre
fiicele regelui ºi reginei Sofia, este citat
într-o anchetã pentru corupþie care implicã
Institutul Noos, o fundaþie de mecenat pe
care a prezidat-o între 2004 ºi 2006.
Ancheta se referã la suma de circa 6 milioane de euro încasatã de institut pentru
organizarea Forumului Insulelor Baleare,
pe tema turismului ºi sportului. Urdangarin
ºi asociatul sãu, Diego Torres, sunt suspectaþi de deturnare de fonduri publice ºi private, scrie ABC, judecãtorul Jose Aragon
citându-l ca acuzat pe ducele de Palma,

