
Al-Qaeda loveste in Irak
O grupare necunoscuta, care afirma ca ar avea legaturi cu reteaua al-Qaeda, si-a asumat raspunderea
pentru valul de atacuri antiamericane produse in ultimele saptamini in Irak, subliniind ca acestea sint
opera militantilor islamisti, si nu a sustinatorilor lui Saddam Hussein. Canalul de televiziune Al Arabiya a
difuzat duminica seara o inregistrare audio in care un barbat se jura in fata lui Allah ca atacurile au fost
comise de ?fratii nostri intru jihad?, in numele ?Miscarii armate islamice pentru al-Qaeda, ramura
Falluja?, avind membri in tot Irakul. Individul, a carui voce era distorsionata pentru a nu fi recunoscuta, a
amenintat ca in zilele urmatoare va avea loc un atac de anvergura, care ?va fringe spinarea Americii?, fara
a preciza daca acesta va avea loc in Irak sau in alta parte. Cerind fortelor de ocupatie sa paraseasca
Irakul, mesajul avertizeaza ca ?sfirsitul Americii va veni dinspre islam?. In timpul difuzarii mesajului,
postul Al Arabiya a prezentat fotografia unui barbat cu barba alba si turban, a carui identitate nu a fost
precizata. ?Cred ca mesajul este redactat de grupuri locale ce impartasesc telurile retelei al-Qaeda, dar nu
cred ca a fost difuzat de organizatia condusa de Bin Laden?, a apreciat egipteanul Dia Rashwan, expert in
problemele miscarilor islamiste. Alti experti au observat ca textul nu seamana cu mesajele atribuite
oamenilor lui Bin Laden, intrucit lipsesc citatele din Coran si se face referire la calendarul occidental
inaintea celui islamic. Un soldat american a fost ucis si alti sase raniti in urma unui atac cu rachete produs
ieri in zori in cartierul rezidential al-Mansour din Bagdad, transmite AFP, citind surse militare
americane. In acelasi timp, un alt militar american a fost grav ranit intr-un atac cu rachete antitanc lansate
asupra unui convoi care circula pe drumul spre Falluja, oras situat la 50 km de Bagdad. Aceste noi atacuri
survin la o zi dupa ce trupele americane au lansat operatiunea ?Sarpele din iedera?, care s-a soldat pina in
prezent cu arestarea a 226 de suspecti si confiscarea a peste 800 de obuze, precum si a unui numar
neprecizat de pusti si lansatoare de rachete.
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