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ТРИПОЛИ - Либијски побуњеници су јутрос саопстили да је Национални прелазни савет
почео да спроводи план о постепеном преласку из Бенгазија у Триполи.

  

Високи званичник прелазне владе Али Тархуни изјавио је да ће лидер савета Мустафа
Абдел Џалил доћи у Триполи чим то буде омогућила безбедносна ситуација.

  

"Проглашавам почетак рада у Триполију извршног одбора", рекао је Тархуни, министар
за нафту и привреду, на конференцији за новинаре, пренео је АФП.

  

"Живела демократска и уставна Либија, слава нашим мученицима", додао је он.

  

Тархуни је, такође, позвао снаге одане Моамеру Гадафију да положе оружје и обећао
да ће према њима бити поступано у складу са законом.

  

"Положите оружје и идите кући. Нећемо се светити. Између нас и вас стоји закон.
Обећавам да ћете бити безбедни", поручио је он.

  

Портпарол побуњеничког Савета Махмуд Шаман рекао је да је јуче у Триполи стигла
половина чланова тог тела како би почели транзицију.

  

Одлуци о трансферу је, како је навела француска агенција, допринела јучерашња
одлука Уједињених нација, на предлог САД, о одмрзавању 1,5 милијарде долара
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либијских средстава, која ће као бити упућена као хуманитарна и друга помоћ Либији.

  

Средства су била замрзнута у америчким банкама и биће пребачена Либији у року од
неколико дана.

  

Међународна Конктакт група позвала је јуче у Истанбулу Савет безбедности УН на
усвајање резолуције за одмрзавање либијских средстава у иностранству.

  

Такође, Конкакт група за Либију, која окупља представнике земаља НАТО, Арапске лиге
и других међународних организација, сложила се да се што пре ослободе средства,
преноси Ројтерс.

  

Шеф италијанске дипломатије Франко Фратини рекао је да ће Рим наредне седмице
ослободити 350 милиона евра замрзнутих у италијанским банкама.

  

Одлуке о финансијској помоћи уследиле су три дана пошто су побуњеничке снаге ушле у
Триполи и заузеле већи део града.

  

(Танјуг)
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