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 Сједињене Америчке Државе спровеле су операцију којој је мета био вођа Исламске
државе Абу Бакр ал Багдади, рекао је за Ројтерс амерички званичник који је желео да
остане неименован. ЦНН преноси изјаву војнок званичника који тврди да је Ал Багдади
активирао прслук са експлозивом. Бела кућа је саопштила да ће председник Доналд
Трамп дати "врло важну изјаву", а сам Трамп је пре тога твитовао да се "нешто велико
управо догодило".

  

  

Магазин Њузвик, позивајући се на америчког војног званичника који је добио
информације о резултатима операције, пише да је ал Багдади убијен у нападу.
Операција је спроведена у сиријској северозападној провинцији Идлиб, а извеле су је
посебне снаге пошто су добиле обавештајне податке.

  

У ноћној операцији у селу Бриша недалеко од турске границе учествовали су
хеликоптери, борбени авиони и копнене снаге.

  

Два ирачка безбедносна извора и два иранска званичника навела су да су добили
потврду из Сирије да је Багдади убијен.

  

Бела кућа је објавила да ће амерички председник Доналд Трамп имати "врло важну
изјаву" у недељу ујутро по локалном времену, али није изнела друге детаље. Позив за
медије из Беле куће је уследио врло брзо пошто је Трамп твитовао да се "нешто велико
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управо догодило".

  

Турска је саопштила да је била у "координацији" са САД пре спровођења америчке
операције у Сирији у којој је, према америчким медијима, убијен шеф групе Исламска
држава Абу Бакр ал-Багдади.

  

"Пре америчке операције у провинцији Идлиб у Сирији, прошле ноћи, било је размене
информација и координације измедју војних власти две земље", навело је у твитер
поруци турско Министарство одбране.

  

Министарство није дало никакве додатне детаље.

  

Сиријска невладина Опсерваторија за људска права саопштила је да су амерички
хеликоптери превезли и искрцали командосе у Идлибу на северозападу Сирије да се
боре против екстремиста. Ово саопштење дошло је непосредно пошто су амерички
медији јавили да је извршен напад на вођу групе Исламска држава у тој области.

  

  

 "Мета операције су били високе вође Исламске државе", јавила је Опсерваторија
наводећи да је напад извршен код села Бариша, у провинцији Идлиб.

  

Опсерваторија јавља да је ноћас гађано из хеликоптера на северозападу Сирије, а
циљани су екстремисти блиски Исламској држави као и да је девет особа убијено. На
мети хеликоптера били су једна кућа и једно возило на прилазу селу Бариша у зони где
се налазе групе блиске Исламској држави.

  

Директор Опсерваторије Рами Абдел Рахман рекао је да не може да се потврди да је
био присустан Ал-Багдади у том сектору. Према његовим речима напад су вероватно
спровели хеликоптери међународне коалиције за борбу против екстрмиста коју је
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формирао Вашингтон последњих година ради борбе против Исламске државе у Ираку и
у Сирији.

  

Одвојено је један становник у месту Бариша кога је контактирала агенција Франс прес
рекао да су извршени авионски напади нешто после поноћи. Он је рекао да су авиони
летели јако ниско и да су застрашили становнике као и да је операција трајала до 3.30
ујутро.

  

Вођа курдских снага у Сирији Мазлум Абди поздравио је у твитер поруци "историјску
операцију" спроведну захваљујући, како је рекао, заједничком обавештајном раду са
САД, после објаве америчких медија да је у америчком нападу у Сирији убијен вођа
групе Исламска држава Абу Бакр ал-Багдади.

  

У америчкој војној акцији у Сирији верује се да је убијен лидер Исламске државе Абу
Бакир ал-Багдади, преносе агенције. 

  Неименовани амерички званичник рекао је за АП да је синоћ Багдади био мета напада
у Идлибу и да се очекује потврда да је он убијен у експлозији.   

Курди замрзли операције против Исламске државе

  

Амерички председник Доналд Трамп синоћ је на Твитеру написао: "Нешто велико се
управо догодило".

  
  

Something very big has just happened!

  — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 27, 2019    

 Портпарол Беле куће Хоган Гидли рекао је да ће се Трамп у току дана огласити тим
поводом.

  

Иран и Ирак обавештени о убиству Багдадија у Сирији
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Иран и Ирак саопшили су одвојено да су обавештени да је лидер Исламске државе Абу
Бакир ал-Багдади убијени у Сирији, преноси Ројтерс.

  

Како су раније пренеле агенције, верује се да је Багдади убијен у америчкој акцији у
Сирији.

  

- Наши извори унутар Сирије потврдили су ирачком обавештајном тиму задуженом за
праћење Багдадија, да је он убијен заједно са својим личним телохранитељем у Идлибу
пошто је откривено где се скривао када је покушао да изведе породицу из Идлиба према
турској граници - рекао је један од ирачких извора за Ројтерс.

  

  

 Са друге стране, двојица иранских званичника рекла су за Ројтерс да је Иран од извора
у Сирији обавештен о убиству Багдадија.

  

- О Багдадијевој смрти Иран су обавестили сиријски званичници који су те информације
добили са терена - рекао је један од званичника.

  

Ово је потврдио и други ирански званичник.

  

И раније било истих информација

  

Ово није први пут да се појавила информација да је Ел Багдади убијен. Пре две године
су, на пример, руски званичници саопштили да постоји велика могућност да је Багдади
убијен у руским ваздушним нападима у близини Раке. Он се, међутим, појавио на
видео-снимку Исламске државе у априлу ове године.
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За Багдадија се дуго мислило да се крије дуж ирачко-сиријске границе.

  

Предводио је Исламску државу од 2010. године када је она још била огранак Ал Каиде.
Исламска држава је на врхунцу моћи владала милионима људи на територији која се
простирала од северне Сирије до предграђа Багдада.

  

Међутим, пад Мосула и Раке, упоришта Исламске државе у Ираку, значио је и крах
Исламске државе од када је Ел Багдади бегунац.

  

(Танјуг-РТС)
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