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Истовремене офанзиве либијске војске и побуњеника. Гадафијеве снаге покушавају
да пресеку одступницу устаницима на западу државе, док побуњеници покушавају
да пресеку главну саобраћајницу која води ка Триполију. Десетине мртвих на обе
стране.

"Пустињска олуја" коју су претходних дана најављивали лидери устаника претворила да
у крваву партију шаха, јер су обе стране, либијска војска и устаници, одлучили да
противницима пресеку одступнице, не хајући претерано за жртве.

Гадафијева артиљерија засула је побуњенике убитачном ватром на западном фронту,
чиме је амбициозно замишљен поход на Триполи практично заустављен, неколико
километара од линија да којих су устаници, пре неколико дана кренули.

Изостанак успеха на западу, побуњеници су донекле надокнадили спорим и скупим
напредовањем око Мисурате, па се сада, наводно, прва линија фронта налази
петнаестак километара од Злитана, првог озбиљнијег упоришта које ће морати да
прегазе уколико желе да заузму Триполи.

Поново, напредовање побуњеника праћено је акцијама артиљерије либијске војске, па
устаници изгубили најмање седам бораца, док је двадесетак рањено, а највећи проблем
устаницима, свакаако, представља чињеница да је на том делу фронта Триполи удаљен
око 200 километара.

Како се чини, побуњеници и немају намеру да по сваку цену пробију фронт баш на овом
месту, јер су протеклих десетак сати провели копајући ровове, који се налазе свега 500
метара од положаја либијске војске.
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Како би помогао побуњеницима, НАТО је претходних дана бомбардовао положаје
либијске војске око Гарјана, места које би могло представљати кључ у борби за контролу
путева.

Напредак побуњеника је стваран, али недовољан да би могао преокренути ратну срећу
на страну устаника, сматра Бенџамин Бери, стручњак за копнене операције лондонског
Међународног института за стратешке студије.

Суштински, побуњеници временом постају све снажнији, али им огроман проблем
представља недостатак организације и чињеница да устанички проблем чини сијасет
група, којима је заједничка борба против Гадафија, али их оптерећују други интереси.

Либијска државна телевизија јавила је синоћ да је француски председник Никола
Саркози бесан сазвао команданте војске, саопштивши им да жели да операција против
Либије буде окончана до 14. јула.

Назвавши Саркозија "императором", либијска телевизија наводи да француски
обавештајци и војска на све начине покушавају да испуне жеље председника, који
наводно, жели да победу објави на Тргу Конкорд на највећи француски празник.

Наводи се, такође, да је неколико западних медија писало о таајним конвојима којима се
модерно наоружање допрема побуњеницима, али и мистериозним пошиљкама
пројектила и муниције, сакривеним у бродовима којима се хуманитарна помоћ допрема у
Мисурату.
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