SCANDAL
căsătorit 18 ani şi cu care avea doi
copii, peste 257 de milioane de euro.
O sursă din anturajul afaceristului a
afirmat însă că miliardarul a murit în
urma unui “infarct”.”Fusese recent
în Israel pentru tratament, apoi a
revenit în Marea Britanie”, a declarat
sursa, citată de RIA Novosti.

Kremlinul
nu uită şi nu iartă

Anunţul morţii lui Boris
Berezovski a provocat reacţii
rezervate sau negative la Moscova,
unde oligarhul decăzut din
graţiile Kremlinului şi opozant al
preşedintelui Vladimir Putin nu era foarte
popular.”Nu va fi multă lume care să zică ceva
de bine despre el, aşa că mai bine e să nu spui
nimic”, a scris unul dintre liderii opoziţiei
ruse, Boris Nemtsov, pe Twitter. Purtătorul
de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a
declarat pentru Rossia 24 că oligarhul i-ar fi
scris lui Vladimir Putin în “urmă cu puţină
vreme, două luni poate”, pentru “a-i cere
iertare”, recunoscând “că a comis multe greşeli”
şi cerându-i permisiunea să se întoarcă în
Rusia. Născut la Moscova într-o familie de
evrei ruşi, Boris Abramovici Berezovski a fost
în epoca sovietică profesor de matematică,
pentru ca, după destrămarea URSS şi în
timpul regimului Boris Elţîn, să devină brusc
unul dintre cei mai bogaţi oameni din lume.
Berezovski a căzut în dizgraţie odată cu venirea
la putere a lui Vladimir Putin şi, după ce a intrat
în conflict deschis cu acesta, a fugit în Marea
Britanie, obţinând statutul de refugiat politic în
2003. Moscova a solicitat Londrei în repetate
rânduri, fără succes, extrădarea omului de
afaceri, inculpat în Rusia pentru că a cerut

Abramovici
şi iubita
lui, Dasha
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declanşarea unei lovituri de stat împotriva
regimului lui Putin. Boris Berezovski era vizat
şi de alte anchete în ţara natală, ultima datând
din mai 2012, după ce a promis o recompensă
celor care îl vor “aresta pe criminalul periculos
Putin”. El fusese de asemenea condamnat în
contumacie la 18 ani de închisoare pentru
spălare de bani, delapidări de fonduri şi tâlhărie.

De la prietenie la
duşmănie cu Abramovici

Anul trecut, Berezovski a pierdut procesul
intentat la Londra miliardarului Roman
Abramovici, proprietarul clubului britanic
de fotbal Chelsea. Berezovski l-a acuzat pe
fostul său asociat şi prieten că l-a constrâns,
prin “ameninţări” şi “intimidări”, să vândă în
2001 partea sa din grupul petrolier Sibneft
pentru 1,3 miliarde de dolari, un preţ sub
valoarea reală. Abramovici şi-a vândut apoi
participaţia la Sibneft pentru 8,6 miliarde de
euro. Berezovski a fost obligat de judecător
să-i plătească lui Abramovici 35 milioane lire
sterline (41 milioane de euro). Atât Berezovski,

cât şi Abramovici s-au numărat
printre “norocoşii” care au făcut averi
imense achiziţionând foste companii
petroliere naţionalizate şi fabrici
din diferite industrii, în contextul
destrămării Uniunii Sovietice.”Am
avut încredere în el. Credeam că
este ca şi fiul meu. M-a trădat”, a
spus Berezovski despre Abramovici
în faţa tribunalului. Destinul pare
totuşi să-l răzbune. Conform unei
televiziuni ruseşti, Rbc-TV (care
face parte din RBC Information
System, deţinut de Mihail Prohorov,
liderul partidului Platforma Civică
şi un apropiat al lui Vladimir Putin),
Roman Abramovici ar fi fost reţinut în Statele
Unite ale Americii de către FBI, în legătură cu
moartea lui Boris Berezovski. Dar purtătorul
de cuvânt al miliardarului, John Mann, stabilit
în Moscova, a spus că nu este adevărat. Cu o
avere de peste 11 miliarde de dolari, conform
ultimului top Forbes, Abramovici deţine,
pe lângă echipa Chelsea, acţiuni la gigantul
industrial Evraz şi la compania de minerit
Highland Gold. Magnatul e şi guvernatorul
regiunii Ciukotka din Siberia, are 16 case, dintre
care cele mai importante sunt o proprietate
la Moscova, un castel în Germania, o vilă în
Franţa, un domeniu la periferia Londrei… Plus:
72 milioane de lire sterline în 22 de conturi, 7
maşini, avion personal, trei dintre primele zece
cele mai scumpe iahturi din lume, cu o valoare
de aproape 1,5 de miliarde de dolari. A fost
căsătorit cu o fostă stewardesă, Irina, căreia i-a
lăsat la divorţ cei cinci copii şi…213 milioane
de euro, iar actual iubită, Daria Jukova (Daşa),
mai tânără ca el cu 15 ani, i-a dăruit deja un
băiat şi tocmai aşteaptă să devină iar mamă.
Mădălina Firănescu
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