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Лондон -- Једна особа је убијена, а осам је повређено када је комби улетео у групу људи
у близини џамије у Лондону након ноћне молитве. Једна особа је ухапшена.

  

  

Како преноси ББЦ, полиција је двадесетак минута после поноћи објавила да је дошло до
"великог инцидента" у близини џамије Финсбери парк.

  

Британски муслимански савет је саопштио да је бели комби намерно газио људе који су
изашли из џамије после рамазанске молитве.
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  Поједини сведоци су рекли да је у комбију било троје људи, од којих је двоје побегло, ализасад нема потврде полиције која је саопштила само да је "једно лице ухапшено". Реч јемушкарцу старом 48 година.  "Сигурно није у питању случајна несрећа, комби је намерно улетео међу људе. Возач јепокушао да побегне, али га је полиција ухватила. Није говорио ништа", рекао је један одсведока.  

  Медији преносе да је у улици Седам сестара владао "апсолутни хаос", као и да има вишетешко повређених особа.  Према незваничним информација "Гардијана", најмање троје људи је тешко повређено.  Непосредно након што је комби улетео међу пешаке, на улици су лежали повређени,крвави људи, а некима је на лицу места рађена реанимација.  
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Званичних података о повредама засад нема.  "Тим за трауме је послат на лице места, као и великки број амбулантних возила испецијалних тимова за хитне случајеве. Наш приоритет су тренутно тријажа и хитнопребацивање најугроженијих до болница", рекао је Кевин Бејт из лондонске Хитнепомоћи.  

  Један од сведока је рекао да су се десетак минута након поноћи ћули људи како вриштеи вичу "комби је ударио људе", након чега је "настао потпуни хаос".  "Комби је кренуо ка људима и полако почео да убрзава идући ка крцатом кафићу ублизини џамије", рекао је један од сведока.  Лондонска полиција још није окарактерисала напад као терористички чин, али јеМухамед Козбар из Финсбери парк џамије рекао да је очигледно у питању терористичкинапад, налик недавним нападима у Манчестеру и Лондону.  "Ко год да је ово урадио, урадио је то намерно како би повредио људе, то јетерористички чин", рекао је Кобзар за "Сан".  Рамазан, свети месец у исламу, почео је 26. маја, а завршава се 24. јуна. Током овогпразника муслимани од свитања до сумрака посте и фокусирани су на молитве, чистотумисли и дела и чинове доброте и милосрђа.  (Б92)  
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