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pentru termenul din 25 februarie. Acesta a
declarat public cã regretã daunele cauzate
casei regale, insistând cã este nevinovat. În
urma scandalului, familia regalã i-a suspendat lui Urdangarin angajamentele oficiale, iar un înalt oficial al Palatului, Rafael
Spottorno, a argumentat:”Comportamentul
sãu nu pare exemplar”. Pe de altã parte,
administraþia Coroanei spaniole a fãcut
publice veniturile brute încasate de la
guvern. Astfel, Regele primeºte 292.752 de
euro pe an, iar prinþul moºtenitor Felipe 146.375,50 euro.

Preºedintele Franþei,
citat în afacerea
armelor

Preºedintele francez îºi începe campania
electoralã pentru un nou mandat de

preºedinte cu un scandal mai vechi, “de
partid”. El a fost citat de un martor într-un
circuit de comisioane privind vânzãri de
arme în Pakistan, din anii ‘90, într-un caz
ce face legãtura între un atentat de la
Karachi ºi suspiciuni de finanþare politicã
ilicitã, potrivit ziarului Liberation. GerardPhilippe Menayas, fost funcþionar de rang
înalt din Ministerul Apãrãrii ºi fost director al filialei internaþionale a Direcþiei de
Construcþii Navale (DCNI), care a vândut
în 1994 submarine Pakistanului, a confirmat în decembrie pentru judecãtorul care
ancheteazã “dosarul Karachi” cã Nicolas
Sarkozy, ministru al Bugetului în 1994, a
validat crearea unei societãþi luxemburgheze (Heine) care servea la plata
intermediarilor unor contracte de armament, afirmã Liberation. “Este clar cã

Ministerul Bugetului ºi-a dat neapãrat
acordul pentru crearea Heine (...). Þinând
cont de importanþa subiectului, aceastã
decizie nu putea fi luatã decât la nivelul
Cabinetului ministrului”, a declarat
Menayas. În acest caz complex, judecãtorul vrea sã afle dacã unele comisioane,
plãtite în marja contractelor încheiate în
1994 cu Pakistanul (submarine Agosta) ºi
cu Arabia Sauditã (fregate Sawari II), au
condus la comisioane ilegale care ar fi
finanþat în 1995 campania prezidenþialã a
fostului premier Edouard Balladur, al
cãrei purtãtor de cuvânt era ministrul
Nicolas Sarkozy. Acesta a negat de mai
multe ori cã ar fi avut vreo legãturã cu
afacerea.
Mãdãlina Firãnescu
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