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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 предузети ваздушне ударе одмах након
завршетка састанка званичника САД, Велике Британије, Француске, УН и Арапске лиге.

  

Представник побуњеника рекао је данас после подне да су антивладине трупе одбациле
снаге лојалне Моамеру Гадафију које су раније ушле у упориште побуњеника Бенгази.
Он је истакао да су "револуционари заробили четири тенка у Бенгазију". "Снаге
побуњеника су одбациле Гадафијеве трупе из Бенгазија и сада на западном улазу у
град траже заостале Гадафијеве војнике", рекао је Ројтерсу адвокат Наср ал-Кикили
који ради у побуњеничком медија центру у Бенгазију. Непосредно после тога дошло је до
славља на улицама Бенгазија на које је изашло на стотине мушкараца пуцајући у ваздух
и жена које су подврискивале славећи успех побуњеника. Један тенк на коме је било
десетак људи кружио је улицама у победничком дефилеу током кога су борци
узвикивали "ми смо победили, ми смо победили". Телевизија Ал Џазира је данас јавила
да је у болницу Џала допремљено 26 мртвих и 40 рањених, који су, како се наводи,
страдали током бомбардовања. Други детаљи нису наведени.

  

Побуњеници у западном либијском граду Мисрати су саопштили да су одбили напад
либијских трупа. Представник побуњеника је телефоном рекао АФП-у да су уништили
тешко наоружање нападача, али да су имали 27 погинулих бораца. Представник
побуњеника тврди да је сада у граду мирно након жестоких борби у којима су наводно
трупе верне Гадафију дошле до центра града пре него што су отеране. Он каже да је
том приликом уништено 14 оклопних возила и тенкова.

  

Побуњеници оборили војни авион у Бенгазију

  

Либијски побуњеници оборили су данас авион војске који је бомбардовао њихове
положаје и оптужили Моамера Гадафија да је нарушио прекид ватре, јавља агенција АП.
Репортер Асошијетед преса јавио је са лица места у Бенгазију да је авион почео да
понире у пламену недалеко од града после чега се видео само црни дим из правца где
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се авион срушио. После пада авиона, настављени су артиљеријски напади и пуцњава,
тврде побуњеници.

  

Заробили смо четири тенка у Бенгазију

  

Представник побуњеника рекао је данас после подне да су антивладине трупе одбациле
снаге лојалне Моамеру Гадафију које су раније ушле у упориште побуњеника Бенгази.
Он је истакао да су "револуционари заробили четири тенка у Бенгазију". "Снаге
побуњеника су одбациле Гадафијеве трупе из Бенгазија и сада на западном улазу у
град траже заостале Гадафијеве војнике", рекао је Ројтерсу адвокат Наср ал-Кикили
који ради у побуњеничком медија центру у Бенгазију. Непосредно после тога дошло је до
славља на улицама Бенгазија на које је изашло на стотине мушкараца пуцајући у ваздух
и жена које су подврискивале славећи успех побуњеника. Један тенк на коме је било
десетак људи кружио је улицама у победничком дефилеу током кога су борци
узвикивали "ми смо победили, ми смо победили". Телевизија Ал Џазира је данас јавила
да је у болницу Џала допремљено 26 мртвих и 40 рањених, који су, како се наводи,
страдали током бомбардовања. Други детаљи нису наведени.

  

Побуњеници отерали Гадафијеве снаге из Мисрате

  

Побуњеници у западном либијском граду Мисрати су саопштили да су одбили напад
либијских трупа. Представник побуњеника је телефоном рекао АФП-у да су уништили
тешко наоружање нападача, али да су имали 27 погинулих бораца. Представник
побуњеника тврди да је сада у граду мирно након жестоких борби у којима су наводно
трупе верне Гадафију дошле до центра града пре него што су отеране. Он каже да је
том приликом уништено 14 оклопних возила и тенкова.

  

 (Срна-Танјуг)
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