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Делегација побуњеника путује следеће седмице у седиште НАТО-а у Брисел, где ће
разговарати о даљим корацима против Гадафија. Лидер устаника Махмуд Џибрил
апеловао на финансијску помоћ. Успех побуњеника на западу земље.

  

Представници побуњеника из Бенгазија биће 13. јула примљени у седишту НАТО-а у
Бриселу, а на састанку ће први пут бити представници свих 28 чланица алијансе, најавио
је генерални секретар НАТО-а Андерс Фог Расмусен.

  

Савет НАТО-а који чине амбасадори земаља чланица северноатлантске алијансе, имаће
"неформални састанак са Махмудом Џибрилом и другим представницима прелазног
Националног савета", рекао је Расмусен на конференцији за новинаре у Бриселу.

  

"Осим тога, ја ћу имати билатерални састанак са Махмудом Џибрилом", додао је
генерални секретар НАТО-а.

  

Гласине о могућем састанку у седишту НАТО-а са делегацијом либијске опозиције
појавиле су се јуче из дипломатских извора, али тада још није било речи о томе да би на
састанку могли бити представници свих земаља чланица НАТО-а.

  

То се тумачи као још један корак у правцу међународног признавања побуњеничког
Прелазног националног савета као званичне либијске власти.

  

Раније је најављено да ће члан Прелазног савета идуће недеље разговарати са
председником ЕУ Херманом ван Ромпејом, а наговештен је и састанак са председником
Европске комисије Жозе Мануелом Барозом.
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Пресушила средства

  

Џибрил је у Анкари позвао стране земље да замрзнута финансијска средства режима из
Триполија ставе на располагање либијској опозицији у Бенгазију.

  

У протекле две недеље, неколико пута су високи функционери побуњеника у јавности
истицали потребу одмрзавања средстава или давања позајмица.

  

Џибрил је у име Прелазног националног савета, руководећег политичког тела опозиције,
потписао са Турском споразум о позајмици од 200 милиона долара.

  

"Међународна заједница не може само да подржава нашу борбу против режима...
Либијски народ пати и због глади, сиромаштва, недостатка лекова и смештаја", истакао
је Џибрил после разговора са шефом турске дипломатије Ахметом Давутоглуом.

  

Шеф руске дипломатије Сергеј Лавров изјавио је данас да, према оцени војних
стручњака, не може бити скорог разрешења ситуације у Либији.

  

"НАТО се налази у сложеној ситуацији. Бомбардују Либију дуже него што су
бомбардовали Југославију. Њу су бомбардовали 78 дана, а Либију већ дуже од три
месеца", рекао је Лавров у интервјуу ТВ каналу Вести-24.

  

Према његовим речима, крај тог процеса се не назире, људи гину и са једне и друге
стране. Западни партнери обратили су се председнику Русије Дмитрију Медведеву с
молбом да Москва помогне у посредничким напорима, пренео је Итар-Тас.

  

Координација?
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Побуњеници напредују у оквиру офанзиве ка Триполију, док снаге НАТО-а
интензивирају нападе на положаје снага Моамера ел Гадафија.

  

Побуњеници су, потпомогнути доставама оружја из Француске и ваздушним нападима
НАТО-а, успели да освоје село Ал Кавалиш, око 50 километара јужно од престонице.

  

Један побуњенички вођа из града Зинтана раније је рекао да су његове снаге
координирале нападе са НАТО-ом, који је протекле недеље појачао ударе на
Гадафијеве капацитете на првој линији фронта.

  

Према његовим речима, побуњеници су чекали пре почетка напада све док јутрос нису
коначно добили зелено светло од НАТО-а.

  

Област која је на удару побуњеника сматра се стратешки важном, јер се у њој налази
гарнизон "Гарјан", велико упориште владиних снага у планинама Нафуса југозападно од
Триполија које обезбеђује важни путни правац.

  

(РТС)
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