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ТРИПОЛИ - Снаге Моамера Гадафија су рано јутрос напале Бенгази са копна и из
ваздуха и ушле у његово предграђе, јавила је телевизија Ал Џазира. Француски
званичници позивали су представнике међународне заједнице да брзо делују, а либијске
власти да зауставе своју војску и успоставе нормално снабдевање струјом и водом у
"одсеченим градовима" под контролом побуњеника.

  

Војска либијског председника Моемера ел Гадафија ушла је с тенковима у упориште
либијских побуњеника град Бенгази, јавља репортер ББЦ, који сведочи да је град "под
нападом". Упркос проглашењу зоне забране летења и резолуцији СБ УН изнад Бенгазија
је срушен авион, а извештачи указују да како се борбе развијају, на стотине аутомобила,
препуних људи, бежи ка истоку града. Вођа побуњеника Мустафа Абдула Јалил
апеловао је на међународну заједницу да заустави бомбардовање које су предузеле
Гадафије снаге, али влада у Триполију пориче тврдње о нападу. Сви делови Бенгазија
су обухваћени рекетирањем артиљерије, навео је Јалил за ТВ Ал Џазира и поручио да
ће бити катастрофа ако међународна заједница не обезбеди спровођење резолуције
Савета безбедности УН.

  

Гадафи упозорио Обаму, Саркозија, Камерона и Бан Ки Муна

  

Либијски председник Моамер Гадафи упутио је данас поруку неким од водећих
западних лидера у којој је упозорио да је Резолуција УН која дозвољава војну
интервенцију у Либији "неважећа". Потпарол владе казао је новинарима на
конференцији у Триполију да је Гадафи послао поруку Председнику САД Бараку Обами
у којој брани своју одлуку да нападне побуњене градове. "Ако би се вама десило да неко
зузима оружијем америчке градове, реците ми шта бисте ви учинили", наводи се у
Гадафијевој поруци. Он је такође упутио поруке француском председнику Николи
Саркозију, премијеру Велике Британије Дејвиду Камерону и генералном секретару УН
Бан Ки Муну, наводећи да резолуција крши Повељу УН и да ће "зажалити" због
интервенције. "Либија није за вас, Либија је за Либијце", поручио је Гадафи.

 1 / 3



Гадафијеве снаге заузеле предграђе Бенгазија 
субота, 19 март 2011 15:22

  

Бугарска неће учествовати у нападу на Либију

  

Бугарска се неће војно ангажовати у Либији, али ће подржати резолуцију Савета
безбедности УН у тој земљи, изјавио је данас бугарски министар иностраних послова
Николај Младенов. Он је нагласио да је за Бугарску на првом месту пружање
хуманитарне помоћи Либији и евакуација грађана који желе да напусте ту земљу. Према
речима Младенова, најважнији елемент резолуције УН је то да територијална целина
Либије не буде угрожена, као и да међународна заједница и НАТО неће окупирати
земљу. "Бугарска це учествовати у свим напорима УН, као и договора у оквиру НАТО и
ЕУ, чији је члан", додао је Младенов.

  

Гадафи: Војна интервенција би била "чиста агресија"

  

Либијски вођа Моамер Гадафи упозорио је данас земље Запада да не предузимају војну
интервенцију на Либију, рекавши да би такав акт био "чиста агресија", саопштио је
владин представник. "То је неправда, то је чиста агресија", цитирао је представник Муса
Ибрахим писмо Гадафија упућено Француској, Британији и Уједињеним нацијама, а
пренео Ројтерс. "Ви ћете зажалити уколико предузмете кораке и умешате се у наше
унутрашње ствари". Он је такође цитирао Гадафијево друго писмо упућено Сједињеним
Државама у коме се каже да су он и сви Либијци "спремни да умру" за одбрану земље.  

  

Становништво масовно бежи из Бенгазија

  

Стотине људи беже из Бенгазија, упоришта побуњеника против либијског резима на
истоку земље, после јутрошњег бомбардовања тог града, јавља агенција АФП. Људи
који напустају град формирали су дуге редове на бензинским пумпама и у прехрамбеним
продавницама, како би се снабдели пред пут за Тобрук, удаљен око 350 километара ка
истоку и Египту. Они који остају у Бенгазију славе, подижући два прста у знак победе.

  

Француска: Све спремно за напад на Либију
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Међународна заједница мора деловати брзо поводом ситуације у Либији, рекао је данас
француски владин извор након што су снаге лојалне либијском вођи Моамеру Гадафију
наводно напале упориште побуњеника у Бенгазију. "Све је спремно (за деловање), али је
сада потребна политичка одлука. Јасно је да морамо да делујемо брзо", рекао је извор
пре почетка састанка у Паризу на коме Француска са представницима арапских и
афричких држава, као и земаља Запада треба да разговара о војној интервенцији
против Либије, пренео је Ројтерс. Француска, САД, Велика Британија и арапске државе
затражиле су јуче од Гадафија да заустави своју војску и успостави нормално
снабдевање струјом и водом у "одсеченим градовима" под контролом побуњеника. Од
либијских владиних снага је затражено да зауставе напредовање ка главном упоришту
опозиције, Бенгазију на истоку земље и да се повуку из још три града - Мисрата,
Завијаха и Аџдабија. У Паризу и Лондону засад не коментаришу извештаје о нападима
либијских снага на побуњенике у Бенгазију и другим местима на истоку земље.

  

(Срна-Танјуг)
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