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Триполи -- Уличне борбе се настављају у главном граду Либије, Триполију иако
побуњеници тврде да је град у њиховим рукама.

  

У међувремему Национални прелазни савет либијских побуњеника на састанку с
представницима савезника у Дохи, затражио је 5 милијарди долара хитне помоћи из
замрзнутих либијских средстава.

  

Француска је прва признала вође побуњенике за прелазну власт у Либији и обећала јаку
подршку у обнови земље.

  

У Паризу су одржани и први консилтативни разговори уочи самита који је најављен за 1.
септембар на ком ће се разматрати како међународна заједница може да помогне
Либији после Моамера Гадафија.

  

Противници Моамера Гадафија тврде да држе Триполи под контролом међутим
ситуација на терену их демантује. На улицама главног града настављају се повремени
окршају између пуковникових присталица и побуњеника се настављају.

  

Гадафију још увек нико није успео да уђе у траг.

  

У међувремену француски председник је либијској опозицији обећао пуну војну и
финансијску подршку. Француска је прва земља која је признала челнике либијске
опозиције као нову и легитимну власт.
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Председник Никола Саркози је поручио да ће управо они одличити када је време да
Нато повуче своје снаге.

  

"Војне операције ће бити настављене све док буду биле неопходне. Биће обустављене,
да будем прецизнији, оног тренутка када господин Гадафи и његове присталице не буду
више представљали било какаву опасност за либијски народ” , каже председник
Француске Никола Саркози.

  

САД, Британија и ЕУ покушавају да убеде Савета безбедности да одмрзне средства
замрзнута током санкција и усмери их ка опозицији.

  

На тај начин омогућили би Националном прелазном савету да успостави економију,
покрене реформу полиције и војске и почне да исплаћује плате државним
службеницима.

  

Други човек либијске опозиције у Паризу је изјавио да је побуњеницима неопходна
помоћ и као и да већ постоје планови за бољу будућност његове земље.

  

"Наша борба у Либији још није завршена. Није готова зато што Гадафијеве снаге још увек
нападају и бомбардују поједине градове на југу земље и зато што његове најратоборније
присталице и даље држе поједине делове Триполија. То значи да цивили још увек нису
безбедни. Борбе нису завршене а предстоји нам једна много већа и важнија битка а то је
обнова Либије”, Махмуд Џибрил, вођа либијске опозиције.

  

Док либијски побуњеници стежу обруч око главног града део противника Моамера
Гадафија успео је да се докопа вила његове деце.

  

Улични борци пролазници и комшилук искористили су прилику да завире у луксуз којим
су Гадафијева деца била окружена, а потом их испретурали и опљачкали.
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Из виле Гадафијевог сина Ал Садија украдено ј есве укључујући и цео возни парк у ком
су наводно били и Ламборђини, БМВ, Ауди и Тојота. Борба за вилу Гадафијеве ћерке
Ајше трајала је пет сати.

  

Из њене куће је однето све укључиујући и DVD из спаваће собе.

  

(Б92)
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