
Побуњеници у Либији планирају контранапад под заштитом међународне авијације
понедељак, 21 март 2011 21:33

Побуњеници покушавају да искористе предност коју им дају ваздушни удари по
Гадафијевој војсци. Жестоке борбе код Аџдабије, али Гадафијеве снаге опасно прете
Мисурати. Шеф УН Бан Кимун нападнут у Каиру. Гадафијеве снаге све даље од
Бенгазија. Неће бити окупације Либије, изјавио британски министар спољних послова
Вилијeм Хејг.

  

Противваздушна одбрана дејствовала у Триполију, након што је снажна експлозија
одјекнула у центру града. Зона забрањеног лета изнад Либије успостављена је на 1.000
квадратних километара, истиче амерички генерал Картер Хем. Коалиционе снаге махом
уништиле ваздушну одбрану Либије, изјавио британски премијер Дејвид Камерон.
Побуњеници не желе преговоре са Гадафијем и најављују да им је улазак у Триполи
крајњи циљ...

  

Бомбардовање Гадафијевих јединица на већем делу ратишта у Либији преокренуло
ситуацију у корист побуњеника, који плашт бомби користе како би протерали владине
снаге из места која су заузели претходних дана, после жестоких борби. 

  

Група Либијаца, бесних због ваздушних напада на њихову земљу, вербално напала шефа
Уједињених нација Бан Кимуна у центру Каира. Први човек светске организације спасао
се бегом у зграду Арапске лиге.

  

Најжешћу офанзиву, устаници су покренули код Бенгазија, где се до јутра тек
повремено чула пуцњава из аутоматског оружја, док су побуњеници јединице усмерили и
ка 130 километара удаљеној Аџдабији, али су заустављени пошто им је претходница
упала у заседу.

  

Гадафијеве снаге заузеле су Мисурату уз подршку десетак тенкова, а град је, наводно, у
рушевинама.
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Амерички генерал и главнокомандујући снага САД у Африци рекао да је зона
забрањеног лета успостављена на 1.000 квадратних километара, најављујући "чисти
небо" над Либијом све док Савет безбедности УН не донесе другачију одлуку.

  

Хем је рекао да је данас испаљено 12 ракета и да су авиони коалиционих снага имали 70
до 80 узлета, али очекује пад учесталости ваздушних удара у наредним данима.

  

Американци, Британци и Французи, чији су авиони уништили велики број Гадафијевих
оклопних возила на прилазима Бенгазију, покушавају да избегну оцену да су постали
ваздушна подршка побуне, наводећи да се операције у Либији воде искључиво као део
спровођења реуолуције 1973 Савета безбедности УН.
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