
Scorpionii Desertului ataca fieful irakian
Peste 100 de irakieni au fost ucisi intr-o ampla operatiune a fortelor americane in orasul Fallujah (la vest
de Bagdad). Fortele americane au lansat, sambata seara, in nordul si nord-vestul Irakului, operatiunea 
"Scorpionul Desertului" , menita sa elimine trupele loiale fostului regim. Peste 1.000 de militari, sprijiniti
de tancuri si elicoptere, au participat, ieri-dimineata, la o actiune impotriva mai multor simpatizanti ai
fostului regim, care, de la sfarsitul razboiului, au atacat, in mod frecvent, trupele coalitiei din regiunea
Fallujah. Tinta atacului a fost, conform martorilor, o tabara de antrenament situata in apropierea granitei
cu Siria. Potrivit televiziunii  "Sky News" , cel putin 97 de irakieni, militari si civili, au fost ucisi in
timpul confruntarilor, despre care Pentagonul si Comandamentul Central american din Qatar
(CENTCOM) au refuzat sa comenteze. Potrivit Agentiei Associated Press, corpul neinsufletit al unui
militar apartinand fortelor aliate a fost gasit vineri intr-un bazin al unei baze militare din apropierea
Fallujahului, oras majoritar sunnit. Surse ale CENTCOM au anuntat insa ca fortele coalitiei l-au retinut pe
fostul comandant al Fortelor aeriene irakiene, Hamid Raja al-Tikriti. Operatiunea de securizare a orasului
a survenit la cateva ore dupa expirarea termenului-limita de predare a armelor, impus de americani
irakienilor. Paul Bremmer, administratorul civil american in Irak, a avertizat ca irakienii se opun
progresului daca vor continua sa se revolte impotriva trupelor coalitiei. Fiica cea mare a lui Saddam,
Raghad (36 de ani), recunoaste ca nu si-a mai vazut tatal inainte cu cinci zile de inceperea razboiului, dar
este convinsa ca fostul dictator irakian traieste. Ea a marturisit ziarului britanic  "The Times"  cum a
reusit sa supravietuiasca atacurilor fortelor aliate, retragandu-se, la 9 aprilie, la una dintre fermele
prezidentiale.  "Nu am tinut legatura nici cu tatal, nici cu fratii mei. Dar sunt sigura ca ei sunt in viata.
Saddam a fost un tata foarte bun. Sper sa mai traiasca" , a mai spus Raghad. Femeia, care traieste la
Bagdad impreuna cu cei patru copii ai sai, cu sora sa Rana (34 de ani) si cei trei copii ai acesteia, a negat
ca familia sa incearca sa obtina azil in Marea Britanie. Potrivit cotidianului, Raghad si Rana ar putea
cauta azil in Emiratele Arabe Unite. Doi inalti responsabili ai CIA, care au supervizat analizele referitoare
la razboiul din Irak si la armele de distrugere in masa ale lui Saddam, au fost inlocuiti din functie. Potrivit
ziarului  "Los Angeles Times" , unul dintre ei a fost mutat la Biroul de Personal, iar celalalt a fost trimis
la Bagdad intr-o misiune pe termen lung. 
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