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Politiciana cu 8 amanţi şi
un copil din flori
Fostul ministru francez al Justiţiei, Rachida Dati, are un copil nelegitim, în vârstă
de aproape 4 ani, iar cel pe care ea îl consideră tatăl copilului, miliardarul Dominique
Desseigne, de 68 de ani, refuză să facă testul de paternitate, susţinând că femeia a avut
8 amanți în aceeași perioadă cu el. Avocatul afaceristului a precizat -la procesul intentat
de Rachida la Versailles-că printre amanţii reclamantei s-au numărat „un prezentator
TV, un ministru, un CEO al unei companii, un prim-ministru spaniol, fratele lui Nicolas
Sarkozy, procurorul general din Qatar şi moştenitorul unui imperiu al produselor de lux”.

P

rintre cei bănuiţi că ar fi tatăl Zohrei, presa internaţională i-a pomenit pe fostul
premier iberic Jose Maria Anzar şi chiar pe fostul preşedinte francez Nicolas
Sarkozy. Revista spaniolă Interviu a publicat în 2008 fotografii cu Jose Maria
Aznar şi Rachida Dati în ipostaze tandre, la ieşirea din restaurantul parizian Café de
L’Esplanade. Aceeaşi publicaţie susţinea că nu este prima dată când cei doi au apărut
împreună în public. Se pare că Rachida şi Aznar au mai fost împreună la cina dată în
decembrie 2007 de preşedintele francez Nicolas Sarkozy şi de soţia sa, Carla Bruni.
Acum, Rachida Dati spune că ar avea numeroase dovezi prin care ar putea demonstra
că Desseigne – patronul a 39 de cazinouri, dar şi a 16 hoteluri şi 90 de restaurante- este
tatăl micuţei, una dintre ele fiind vizitele constante pe care le-a făcut acesta Zohrei. Asta
deşi, în perioada de început a gravidităţii sale, ea a lăsat la un moment dat să se înţeleagă
că este vorba de un donator anonim de spermă din Danemarca.
Fata unui zidar marocan şi a unei casnice algeriene, Rachida Dati este prima
imigrantă care a ajuns la conducerea unui minister important. Ea a divorțat în
tinerețe, după care a avut numeroase relații pasagere. Apoi s-a remarcat nu doar prin
pictoriale incendiare şi vestimentaţie luxoasă, ci şi prin numeroase gafe, în special când
a confundat inflaţia cu felaţia. Întrebată despre profitabilitatea fondurilor de investiţii
străine în perioade de nesiguranţă economică, Dati a răspuns:”Văd că unele dintre ele
caută profituri de 20 sau 25%, într-un moment când felaţia este aproape inexistentă”.
Cerându-şi scuze pentru stânjenitoarea greşeală pe pagina ei de Facebook, Rachida
Dati a spus:”Lucrurile acestea se întâmplă când vorbeşti prea repede într-un astfel de
program. Din păcate, acesta este singurul mesaj politic care a fost receptat pe marginea
unui subiect atât de serios”, a adăugat Dati. Proaspătă mămică la 44 de ani, Rachida
Dati a fost eliminată din guvernul lui Nicolas Sarkozy în 2009, din cauza incapacităţii
de a se achita de sarcinile complicate ale unui ministru al justiţiei, dar şi din cauza naturii
ei frivole, precizează Daily Mail, adăugând că luni de zile Dati a fost o rivală pentru cea
de-a treia soţie a lui Sarkozy, Carla Bruni. Dati e în prezent europarlamentar şi primar
al celui de-al 7-lea arondisment parizian. Ea a anunţat că intenţionează să candideze
în 2014 chiar la primăria generală a Parisului, poziţie considerată o trambulină pentru
Preşedinţia Republicii, după modelul Jacques Chirac.
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