
Министарство одбране Британије: ЦИА се укључила у „лов“ на Гадафија и његове синове
четвртак, 25 август 2011 09:27

ЦИА се укључила у лов на Гадафија. Очајничке борбе у Триполију, устаници све ближе
Сирти. Чад понудио азил Гадафију. Американци бране Мисурату од "скадова".

  

НАТО пружа обавештајну и извиђачку помоћ побуњеницима у њиховом "лову" на
Гадафија и његове синове, изјавио министар одбране Британије Лијам Фокс.

  

У некој од аеродромских зграда се налазе петорица Срба, за које побуњеници тврде да
су плаћеници.;

  

Побуњеници имају скоро два милиона разлога да ухвате Моамера Гадафија.
Американци и НАТО, који су се у последњих двадесетак сати укључили у потеру, свега
неколико - желе да спрече могућност да бојни отрови, противавионски пројектили и
нуклеарни материјал падну у руке радикалним исламистима.

  

Амерички обавештајци верују да је Гадафи успео да побегне из комплекса Баб ал Азизи
непосредно пре почетка јуриша побуњеника на Триполи, па су у компликованој
операцији контроле комуникација "успели да идентификују неколико места на којима би
се најтраженији човек у Либији могао налазити".

  

Војни планери разматрају неколико могућности за случај да пронађу Гадафија. У опцији
је прецизан напад из ваздуха, али и слање специјалаца америчке Централне
обавештајне агенције, као и британских и француских командоса.
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Борбе у Триполију, сви путеви воде у Сирту

  

Гадафијеве присталице се жестоко боре да одрже контролу над деловима Триполија.
Устаници стигли до Сирте, потенцијалном скровишту породице Гадафи. Напад на овај
град  би могао почети већ у четвртак ујутро. Чад понудио азил Гадафију.

  

Жестоке борбе воде се у неколико четврти Триполија, где су Гадафијеве присталице
одлучиле да скупо продају кожу пред незадрживим нападима бројнијих и боље
опремљених устаника. Снајпери, минобацачи и ручни бацачи заустављају покушај
побуњеника да у потпуности заузму престоницу.

  

Гадафијеве снаге су изненадиле побуњенике нападом на комплекс Баб ал Азизи и то из
згфраде у којој је, донедавно госте примао Сејф ал Ислам, син дојучерашњег лидера и
његов несуђени наследник.

  

Због борби, али и сталне пуцњаве побуњеницима је отежано крезање према аеродрому,
што је аналитичаре навело на закључак да се Гадафи одлучио за повлачење у герилску
борбу, на начин на који је то покушао Садам Хусеин после америчке инвазије Ирака
2004. године.

  

Истовремено, устаничке снаге дошле су на прилазе граду Сирте, наводном снажном
упоришту Моамера Гадафија, али још увек није јасно да ли су тамошњи лидери остали
чврсти у одлуци да се боре до последњег даха, или ће, у промењеним околностима,
"окренути страну" и пустити устанике у град без борби.

  

У претходна 24 часа о тим питањима су преговарали локални лидери и представници
побуњеника, али исход тих разговора није познат. Све ће, свакако, бити јасније током
дана, када пред Сирте дође главнина побуњеничких снага,

  

Ако је судити по делима војске у граду, преговори су били неуспешни, јер су Гадафијеве
снаге наставиле да испаљују "скадове" на Мисурату, али без ефекта, јер су пројектили,
за сада, завршавали у пустињи, далеко од града.
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Гадафијеве "скадове", за сада успешно, омета противракетни систем стациониран на
Америчким бродовима укотвљеним недалеко од града. Од укупно пет пројектила,
американци су оборили четири, док је пети пао далеко од града.

  

Претпоставља се да ће становници тог града пружити жесток отпор устаницима, јер је у
Сирти рођен Гадафи.

  

(РТС)
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