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ТРИПОЛИ - Представник побуњеника рекао је данас после подне да су антивладине
трупе одбациле снаге лојалне Моамеру Гадафију које су раније ушле у упориште
побуњеника Бенгази. Светске силе могле би већ данас да предузму ваздушне ударе, и
то одмах након завршетка састанка званичника САД, Велике Британије, Француске, УН
и Арапске лиге у Паризу.

  

Неколико француских борбених авиона прелетело је данас "целу либијску територију" у
извиђачкој мисији, рекао је француски војни извор агенцији АФП. Авиони су узлетели
током послеподнева из ваздухопловне базе Сент Дени у источној Француској.
Извиђачке мисије биће предузимане током целог дана, навео је тај извор и додао да
авиони нису наишли ни на какве проблеме током неколико сати лета над Либијом.

  

Француска је заговорник идеје војних акција на Либију како би се заштитили цивили и
владине снаге онемогућиле да поразе побуњенике. Дипломатски извори у Паризу, где
се данас разговара о почетку интервенције у Либији, наводе да би, према плановима
војних мера, француски и британски авиони учествовали у првим ваздушним ударима на
Либију.

  

Шест данских борбених авиона Ф-16 слетело је данас у америчку базу Сигонела на
Сицилији, а Италија је најавила "ограничену, али одлучну" војну помоћ у могућој
интервенцији у Либији. Портпарол данског ваздухопловства Ларс Скјолан рекао је да ће
шест авиона Ф-16 до сутра бити спремно за интервенцију у Либији. Италија је понудила
коришћење седам ваздушних и поморских база у којима су већ смештене италијанске,
америчке и снаге НАТО како би се увела зона забране лета над Либијом и спречило
страдање цивила. Италијански министар одбране Игнацио Ла Руса рекао је данас да
Италија не само да другим земљама "изнајмљује" базе, већ је спремна да понуди
"ограничену, али одлучну" војну помоћ. Величина базе Сигонела и њена близина Либији
чине ту базу кључном, напомиње агенција АП.
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Канада подржава идеју о предузимању брзе војне акције у Либији, али ће јој бити
потребна два дана да припреми војне авионе за ту операцију, рекао је данас владин
представник током међународних разговора о Либији у Паризу. "Док Канада подржава
брзу акцију, канадски борбени авиони су тек дошли у регион и потребна су два дана да
се припреме за мисију", пренео је представник канадског премијера Стефан Харпер
Ројтерсу преко и мејла. Нешто раније, извор близак самиту у Паризу рекао је да би
Француска, Британија и Канада могле предузети први талас ваздушних напада, чим се
заврше париски разговори данас после подне, на којима треба да се донесе одлука о
војној акцији у циљу заустављања напада либијских трупа на побуњенике.

  

(Блиц)
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