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 Ирачке снаге су, уз подршку хеликоптера, почеле тежак окршај са џихадистима на
ободима старог кварта у западном Мосулу.

  

  Они су на тај начин наставили пуном паром офанзиву у циљу преузимања контроле над
последњим упориштем Исламске државе у том граду.   

Специјална јединица за брз одговор и ирачка федерална полиција напали су
екстремисте Исламске државе пушкама, пушкомитраљезима, минобацачима и ракетама,
месец дана након што је почела операција за заузимање западног Мосула, преноси
АФП.

  

Здружене ирачке снаге су пришле на око 100 метара јужно од Гвозденог моста у
Мосулу, који је уништен заједно са другим мостовима преко реке Тигар који повезују
источну са западном страном града.

  

"Циљ борбе је да продремо преко Гвозденог моста ка северу", рекао је генерал ирачких
снага Абас ал-Џубури француској агенцији.

  

Он напомиње да је операција компликована због присуства стотина хиљада цивила за
које се верује да су остали под џихадистичком контролом.
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"Потешкоћу представља присуство породица, јер морамо водити рачуна да на отварамо
ватру на породице које џихадисти Исламске државе користе као живе штитове", истакао
је Ал-Џубури.

  

Ројтерс преноси да су многи становници, с торбама у рукама, побегли из тог кварта, а
већину су чиниле жене и деца.

  

Увек се очекивало да ће битка за густо насељен Стари град бити најтежа у кампањи за
преузимање Мосула од Исламске државе.

  

У центру те старе четврти налази се џамија Ал-Нури, у којој је лидер Исламске државе
Абу Накр ал-Багдади јула 2014. прогласио "калифат" који обухвата територије у Ираку и
Сирији, па би заузимање те џамије било изузетно симболично и од великог стратешког
значаја за ирачке снаге.

  

Ирачке снаге су, након што су 17. октобра 2016. почеле борбу за освајање Мосула уз
подршку коалиције на челу са САД, у јануару преузеле источну страну града, а потом су
предузеле офанзиву и за освајање западног дела.

  

Преузимање Мосула, другог по величини града у Ираку, задало би велики ударац
Исламској држави после вишемесечних губитака у Ираку и суседној Сирији, закључује
француска агенцја.

  

(Танјуг)
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