
S-au gasit banii lui Saddam
Fortele americane din Irak sustin ca au recuperat banii furati de dictatorul Saddam si de diabolicul sau fiu
Qusay. Cu o zi inainte de declansarea razboiului, Saddam Hussein i-a cerut fiului sau mai mic, Qusay, sa
retraga circa un miliard de dolari din Banca Centrala de la Bagdad. Presa americana scria atunci ca banii -
in bancnote de 100 de dolari si euro - ar fi fost transportati inspre Siria, cu trei sau patru camioane. Ieri,
oficiali de la Washington au anuntat ca au fost gasiti majoritatea banilor furati de Saddam in diferite
ascunzatori din Bagdad. Informatiile provin din ancheta declansata de fortele militare americane, in
colaborare cu departamentele Trezoreriei si al Securitatii Interne de la Washington. Potrivit angajatilor
Bancii Centrale din Bagdad, circa 950 de milioane de dolari au fost depozitati in 236 de cutii, sigilate
ulterior si pe care au fost aplicate etichete de inventariere. Fortele americane au descoperit, de la
terminarea razboiului, 191 de cutii cu bani, intocmai celor descrise de functionarii irakieni. Dolarii vor fi
redepusi in conturile Bancii Centrale pentru a putea fi folositi de noua administratie irakiana. Incepand cu
anii �80, familia lui Saddam a scos din tara peste 40 de miliarde de dolari - majoritatea banilor obtinuti
din tranzactii cu petrol si contrabanda cu tigarete, aur, diamante, opere de arta, au anuntat surse ale
Departamentului american al Trezoreriei. Miliarde de dolari au fost descoperite in Egipt si Elvetia, ca
urmare a tranzactiilor cu bijuterii din aur si artefacte antice, sustin investigatorii americani. Comertul cu
tutun era controlat de fiul cel mare al lui Saddam, Uday, care din 1997, a reusit sa obtina peste 700 de
milioane de dolari din tranzactii. John Fawcett, un expert american, sustine ca fidelii regimului Hussein
au furat pana la inceputul razboiului peste zece miliarde de dolari, pe care le-au ascuns in banci din
intreaga lume, cele mai cautate fiind Elvetia, Liechtenstein, Franta, Marea Britanie, Austria, Brazilia,
Caraibe, America si Indonezia.
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