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Сана, Бенгази - Протести у северноафричким државама проширили су се и на Либију,
где је у нередима 14 људи повређено. Немири и у Јемену.

  

Према извештајима страних новинских агенција, стотине демонстраната се у либијском
граду Бенгазију у среду сукобило с полицијом и владиним присталицама.

  

Неке агенције преносе, међутим, да је у сукобу полиције и демонстраната у либијском
граду Ал Баиди, погинуло неколико људи. Коначан број страдалих се не зна.

  

Према наводима либијске организације Хјуман рајт солидарит у Женеви, која се позива
на изјаве сведока, на демонстрацијама у том граду погинуло је 13 људи, а неколико
десетина је рањено.

  

У Либији опозиција тражи смену премијера али не и дугогодишњег председника
Моамера Гадафија, који је најавио да ће се придружити протестима. Полиција је
користила сузавац, водене топове и гумене метке, а учесници протеста камење, због
чега је велики број људи повређен.

  

Протестује се и у у либијском граду Бенгазију. Тамо су протести почели још у уторак
увече када се проширила вест да је приведен угледни адвокат, иначе критичар режима.

  

Иако је он касније пуштен из притвора, стотине људи изашло је на улице другог по
величини града у Либији, тражећи оставку премијера, али не и дугогодишњег лидера
Моамера Гадафија.
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Гадафи, који је на власти од 1969. године, рекао је да ће се и сам придружити
сутрашњим протестима.

  

Либијски лидер тврди да земљом управљају народни комитети. Посматрачи, међутим,
указују да је Либија полицијска држава под строгом Гадафијевом контролом.

  

У међувремену, Либијцима је путем интернета упућен позив да се придруже великим
националним протестима у четвртак и петак. У прогласу се позива на отворени
дуготрајни отпор у свим градовима и селима Либије, под слоганом народ жели промену
поретка, слободан живот и људско достојанство. Организатори протеста најављују и
протесте дијаспоре испред либијских амбасада у свету.

  

Јемен: Претучена два новинара

  

И у Јемену се настављају сукоби антивладиних снага и присталица режима, у којима је
петоро људи повређено, а полиција је испалила неколико хитаца у ваздух знак
упозорења, пренели су светски медији.

  

Сукоби, у којима су у среду у јужном граду Адену убијена два човека, настављени су у
престоници Сани, када се око 2.000 демонстраната, углавном студената, упутило ка
градском тргу, где су се сусрели са владиним присталицама, пренела је Агенција Франс
прес.

  

Двојица демонстраната, које је полиција убила јуче, прве су регистроване жртве
шестодневних протеста који су се из других арапских земаља прелили у Јемен.

  

Путем друштвених мрежа градјанима Јемена је упућен позив да се сутра одазову
"милионском" скупу у свим градовима те државе и затраже оставку председника Али
Абдулаха Салеха, који је на власти 32 године.
  (Бета)
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