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Multidões leais ao ditador 
libio Muammar Gaddafi in-
cendiaram as embaixadas 
britânica e italiana em Trípoli 
ontem —um dia após o bom-
bardeio da Otan que matou 
um filho e três netos do dita-
dor, segundo o regime. 

O ataque aéreo contra a ca-
sa de Saif al Arab, classifica-
do por autoridades libias co-
mo "uma operação direta pa-
ra assassinar" Gaddafi, de-
flagrou um clima de caos. 

A ONU retirou às pressas 
do país seus 12 funcionários, 
que haviam chegado a Trípo-
li no dia 10 de abril, após um 
acordo com Gaddafi, para 
avaliar a situação humanitá-
ria no país. 

Diplomatas britânicos e 
italianos já haviam deixado a 
Líbia há dias, mas o incêndio 
de suas embaixadas é consi-
derado uma violação inter-
nacional pelo regime. 

A reação britânica foi ex-
pulsar o embaixador libio em 
Londres, Omar Jelban. 

"A Convenção de Viena 
exige que o regime de Gadda-
fi proteja as missões diplo-
máticas em Trípoli. Ao não 
fazê-lo, o regime mais uma 
vez violou as suas responsa-
bilidades e obrigações inter-
nacionais", disse em nota o 
chanceler William Hague. 

O Reino Unido já havia ex-
pulsado cinco diplomatas li-
bios do país desde o início do 

conflito, alegando ameaça à 
segurança. 

O governo italiano, ex-
aliado de Gaddafi, entregou 
ao regime libio, por meio da 
embaixada turca, um comu-
nicado classificando o incên-
dio como uma ação "grave e 
covarde". 

O governo libio lamentou 
os ataques, disse que sua po-
lícia não foi capaz de impedir 
os manifestantes e que irá 
consertar os estragos. 

RÚSSIA                                                                                          
 

O Ministério das Relações
Exteriores russo afirmou sus-
peitar que o bombardeio da 
Otan visava ao assassinato 

do ditador libio. 
"Temos sérias dúvidas so-

bre comunicados de mem-
bros da coalizão afirmando 
que os ataques na Líbia não 
pretendiam eliminar fisica-
mente Gaddafi e sua famí-
lia", disse a pasta em nota. 

A Otan havia afirmado que 
seus aviões atacaram um al-
vo militar e não indivíduos. 

Segundo o governo, o ata-
que da noite de anteontem 
matou o filho mais novo de 
Gaddafi, Saif al Arab, 29, e 
seus netos Saif, 2, Carthage, 
2, e Mastura, de 4 meses. 

Ontem, forças do ditador 
voltaram a bombardear o 
porto rebelde de Misrata. 
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