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 Снаге лојалне либијском лидеру Моамеру Гадафијеве нападају град Зиндан користећи
тешко наоружање. Војска лојална Гадафију гранатира и западни део Мисурате.
Коалиционе снаге од суботе испалиле 159 томахавка.

  

11.00 - Војска САД потврдила да се њихов борбени авион срушио у Либији, али тврде да
је реч о механичком квару, преноси Ројтерс.

  

Офанзива Гадафијевих снага. Војска је напала град Зиндан користећи тешко
наоружање. Ројтерс јавља да Гадафијеве снаге испаљују гранате и на западни део
Мисурате где се налазе  побуњеници. 

  

Коалиционе снаге испалиле су, од суботе када је почела војна интервенција, 159
томахавка у Либију.  

  

Западни савезници, који обезбеђују зону забрањеног летења над Либијом, гађали су
трећу ноћ за редом противваздушну одбрану и трупе лојалне Моамеру Гадафију, а оне
тврде да је у  бомбардовању мета у Триполију погинуо велики број цивила

  

Британски Би-Би-Си преноси наводе либијске владе да је у бомбардовању Триполија
било цивилних жртава, а државна телевизија је јавила да су "крсташи" из ваздуха
напали неколико локација у главном граду Либије.

  

Портпарол либијске владе Муса Ибрахим је рекао да је на мети западних савезника био
јужни град Себа, као и "мало рибарско место" у близини Триполија, и да је
бомбардовање довело до "бројних" цивилних жртава, нарочито на "цивилном аеродрому"
у Сирту, преноси Би-Би-Си.
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Ибрахим Муса је, такође, рекао да либијске трупе сада контролишу град Мисурата,
трећи по величини у Либији и последњи на западу земље који су држали побуњеници.

  

Према тврдњама становника Мисурате око 40 људи убијено је у јучерашњем нападу
Гадафијевих снага на тај град, проноси Ројтерс. Није познато колико је погинулих
цивила, а колико побуњеника.

  

Коалиционе снаге су ваздушним нападима онеспособили више од 50 одсто либијске
противваздушне одбране, рекао је један високи званичник америчког министарства
одбране, а преноси АП.

  

Такав резултат је омогућио би западним савезницима да се ове седмице усредсреде на
проширење зоне забрањених летова на целу Либију, поручује америчко министарство
одбране. 
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