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Tatal lui Britney Spears, dupa ce a fost inlaturat
din rolul de tutore: Este dezamagitor
James ”Jamie” Spears, tatal lui Britney Spears, a transmis joi, dupa ce a fost
inlaturat din rolul de tutore al ei, ca rezultatul audierii de miercuri este unul
dezamagitor si o pierdere pentru cantareata, scrie Hotnews.
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Prin intermediul avocatei Vivian Thoreen, tatal starului pop a emis joi un comunicat in care
sustine ca isi iubeste fiica neconditionat si ca va continua sa actioneze in interesul ei, relateaza
News.ro.
„Timp de 13 ani, a incercat sa faca ce era cel mai bine pentru ea, fie ca tutore, fie ca tata. Asta a
inceput atunci cand a fost de acord sa fie tutorele ei, cand ea a intrat voluntar sub aceasta tutela.
Acest lucru a inclus ajutor pentru a-si resuscita cariera si pentru a restabili o relatie cu copiii ei.
Oricine a incercat sa isi ajute un membru al familiei care se confrunta cu probleme de sanatate
mintala poate aprecia grija imensa si munca necesara. Pentru domnul Spears, asta a insemnat si
sa se abtina sa raspunda atacurilor false, speculative si fara substanta iscate de public, media si,
mai recent, de avocatul lui Britney”.
Comunicatul continua: „Aceste chestiuni fac rezultatul audierii de ieri mai dezamagitor si, sincer, o
pierdere pentru Britney. Cu tot respectul, Curtea a gresit prin suspendarea domnului Spears,
inlocuirea lui cu un strain care sa administreze averea lui Britney si prin extinderea tutelei pentru
care ea a implorat vara aceasta sa fie inlaturata. A fost initiativa domnului Spears sa depuna o
cerere de incheiere a tutelei, cand nici fostul avocat desemnat de curte si nici noul avocat ales de
ea nu au facut asta. Domnul Spears a fost cel care, ieri, a cerut Curtii sa inlature imediat tutela, in

timp ce propriul avocat al lui Britney a argumentat impotriva acestui lucru”.
„in ciuda suspendarii, domnul Spears va continua sa aiba grija de interesele fiicei lui si va munci
cu buna credinta pentru o rezolvare pozitiva a tuturor problemelor”, a incheiat Thoreen, care a
semnat declaratia.
James ”Jamie” Spears a fost inlaturat din rolul de tutore al averii cantaretei, a decis miercuri
judecatoarea Brenda Penny de la Curtea Superioara a districtului Los Angeles. Ea a aprobat ca
John Zabel, contabil, sa fie succesorul lui Jamie Spears, care trebuie sa inmaneze noului tutore
documentele averii starului.
O audiere pentru analizarea suspendarii si a unei cereri de incheiere a tutelei este stabilita pentru
12 noiembrie, cu trei saptamani inainte de a 40-a aniversare a lui Britney Spears.
Britney Spears nu a comentat direct hotararea, insa a publicat pe Instagram o inregistrare video
din timpul unui curs de zbor, notand alaturi: „in al noualea cer acum”.
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