
На почетку бомбардовања Либије погинуло 48 људи
недеља, 20 март 2011 11:31

Према првом званичном билансу, 48 људи је погинуло на почетку бомбардовања, када је
на Либију испаљено 112 крстарећих ракета. И британски ловци бомбардери "торнадо" од
јутрос учествују у нападу на Либију. Гадафи прети да ће претворити Медитеран у "ратно
поље". Међународна коалиција, у операцији под називом "Одисејева зора",
бомбардовала је јутрос Либију из ваздуха и са мора, укључујући и главни град Триполи,
на шта је либијски вођа Муамер Гадафи упутио претње да ће претворити Средоземље у
"борбено поље".

  

"Могу да потврдим да је британско ваздухопловство данас испалило крстареће ракете
из авиона торнадо ГР4", изјавио је портпарол британске војске Џон Лоример.

  

Авиони су полетели из источног дела Британије и летели 4.800 километара пре
испаљивања ракета.

  

То је прва најдужа мисија ваздушног напада од операције у Аргентини 1982. године,
изјавио је британски министар одбране Лијам Фокс и додао да ће борбени авиони бити
пребачени у базу ближе Либији.

  

Француска авијација је јуче прва кренула у операцију. По овлашћењу УН, акција је
покренута ради одбране цивила од Гадафијевих снага које се више од месец дана боре
против побуњеника.

  

Према првом званичном билансу, 48 људи је погинуло на почетку бомбардовања, синоћ
када је на Либију испаљено 112 крстарећих ракета.

  

У краткој изјави преко званичне телевизије Гадафи је после почетка напада упозорио
да ће претворити Медитеран у "ратно поље" и рекао да су складишта оружја отворена
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да бране Либију.

  

Гадафи је рекао да ће гађати сваки војни и цивилни циљ на Медитерану.

  

"Интереси земаља које су учествовале у агресији биће у опасности", упозорио је Гадафи.

  

И Шпанци се придружили коалицији

  

Шпанија је упутила у Италију четири борбена авиона Ф-18 и један авион са горивом који
треба да учествују у операцији у Либији, саопштило је шпанско министарство одбране.

    

Једна фрегата Ф-100, подморница С-74 и авион за поморски надзор ЦН-235 биће такође
размештени као појачање ембарга на оружје чим то буде одобрио парламент, наводи се
у истом саопштењу.

    

Иначе и јапанска влада подржала је савезничке нападе на оружане снаге либијског вође
Моамера Гадафија, осудивши либијске власти за настављено насиље над својим
грађанима, јавила је јапанска агенција Кјодо.

  

Министарство спољних послова Кине саопштило је да жели да се што пре поново
успостави стабилност у Либији.

  

Изражавајући жаљење због војних напада на Либију, кинеско министарство наводи да
се нада да сукоб неће ескалирати и довести до већих цивилних жртава. 

  

(РТС)
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