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RAZBUNAREA LUI TRUMP: mega-operatiune
pentru deconspirarea afacerilor Biden din
Ucraina
Departamentul de Justitie primeste informatii despre fostul vicepresedinte
american Joe Biden si fiul sau Hunter Biden de la Rudy Giuliani, avocatul
personal al presedintelui Donald Trump, transmite Reuters preluat de
Mediafax, relateaza stiripesurse.ro.
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Presedintele Comisiei Judiciare din Senat, Lindsey Graham, a declarat ca procurorul general
William Barr l-a informat duminica dimineata despre acest aranjament si ca oficiali ai
Departamentului de Justitie evalueaza informatiile oferite de Giuliani pentru a stabili daca sunt
reale.
”Departamentul de Justitie primeste informatii din Ucraina de la Rudy. Acesta (Barr) mi-a spus ca
au creat un proces prin care Rudy ar putea oferi informatii si vor vedea daca se confirma”, a spus
Graham la emisiunea Face the Nation de la CBS.
Oficialii Departamentului de Justitie nu au fost disponibili imediat pentru comentarii.
Informatii despre acest aranjament au iesit la iveala dupa achitarea lui Trump in Senat, in
procesul pentru demiterea sa sub acuzatia de abuz de putere pentru solicitarea ca Ucraina sa ii
investigheze pe cei doi Biden.

Trump si-a bazat solicitarile pe acuzatii de coruptie nefondate. Investigatorii din Camera
Reprezentantilor au acuzat ca Giuliani a cautat informatii daunatoare despre cei doi Biden in
Ucraina, in calitate de avocat personal al lui Trump.
Hunter Biden a facut parte din consiliul de administratie al companei ucrainene de gaze Burisma,
in timp ce Joe Biden, in prezent candidat pentru nominalizarea drept reprezentant al Partidului
Democrat in alegerile prezidentiale din noiembrie, era vicepresedinte al SUA in perioada
respectiva.
Doi senatori republicani, Chuck Grassley and Ron Johnson, efectueaza la randul lor o
investigatie a documentelor guvernamentale, pentru a stabili daca a existat un conflict de
interese.
Graham a spus ca a discutat duminica cu Barr si presedintele comisiei pentru Informatii din
Senat, Richard Burr, dupa ce Giuliani a declarat ca a descoperit dovezi majore in Ucraina.
”Mi-au spus: ‘Trateaza cu multa precautie tot ceea ce vine din Ucraina impotriva oricui‘, a spus
Graham.
”Orice document care vine din Ucraina impotriva oricarui american, republican, democrat, trebuie
analizat de catre serviciile de informatii care au expertiza, eu nu am, pentru ca Rusia ne joaca pe
toti”, a mai spus acesta.
Graham a afirmat ca se va abtine de la a-i investiga el insusi pe cei doi Biden si ca se va
concentra in schimb pe decizia Foreign Intelligence Surveillance Court (Curtea de Supraveghere
pentru Informatii Externe) de a emite mandate care au condus la o investigatie federala
referitoare la acuzatiile ca Rusia s-a amestecat in alegerile prezidentiale americane din 2016.
”Iata ce am sa ii spun presedintelui: Nu voi fi republicanul Christopher Steele”, a declarat Graham.
Steele este fostul spion britanic care a produs un dosar referitor la Trump pe care FBI l-a folosit
in investigatia referitoare la Rusia.
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