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Руска полиција привела је 17. јануара опозиционог политичара Алексеја Наваљног на
московском аеродрому “Шереметјево”, непосредно након што је слетео авионом из
Немачке, јавља енглески сајт Радија Слободна Европа. Руске власти затвориле су
московски аеродром "Внуково" за долазне летове само неколико минута пре очекиваног
доласка авиона, у ком се налазио Наваљни, на тај аеродром.

  

  

У авиокомпанији “Pobeda Airlines”, у чијем авиону је Наваљни, рекли су да је авион био у
процедури за приземљење. Његов лет из Берлина преусмерен је са једног московског
аеродрома на други (Шереметјево), након што су се његове присталице окупиле на
аеродрому Внуково. Распроређена је полиција на том аеродрому, након чега је његов
лет преусмерен на Шереметјево, где је ухапшен.

  

Његовом адвокату, који је путовао с њим, није било дозвољено да га прати након
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хапшења, јавља РСЕ.

  

Око аеродрома Внуково претходно су постављене металне баријере. Руски медији
извештавају да је неколико активиста, укључујући и кључног сарадника Наваљног,
Љубова Собола ухапшено тамо.

  

Портпаролка Наваљног Кира Јармуш поставила је на друштвене медије фотографије
полицијскиг аутомобила на аеродрому.

  

Наваљни је био у Немачкој на вишемесечном лечењу због тровања за које је оптужио
руске власти.

  

Наваљни је у среду најавио да ће се вратити, упркос претњама руских власти да ће га
поновно ставити иза решетака. Испред терминала 5 аеродрома Берлин Бранденбург
(БЕР) у Шенфелду, југоисточно од Берлина, пред лет Наваљнија окупили су се новинари
и присталице, а он је док се укрцавао на авион рекао да је врло срећан.
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  Наваљни се враћа у Москву након што је неколико месеци провео у Немачкојопорављајући се од тровања нервним гасом „новичоком“.  Критичару руског председника Владимира Путина позлило је 20. августа на лету изсибирског града Томска за Москву. Авион је хитно слетео у Омск, а Наваљни је хитнопребачен у болницу, где је провео два дана пре него што је послат на лечење у Берлин.  Наваљни је 22. августа хитно пребачен у болницу Шарите у Берлину. Портпарол немачкевладе Штефан Зајберт 2. септембра је казао како је Наваљни отрован хемијским агенсомиз групе новичока, а две независне лабораторије у Шведској и Францусој потврдиле суда је Наваљни отрован. Русија упорно негира тврдње о тровању.  Болница Шарите је 7. септембра саопштила да се Наваљни опоравља и да више није укоми. Његов тим је раније тврдио како је материја из групе новичок пронађена и нафлаши с водом из хотелске собе у Томску, у којој је боравио. Наваљни је из болнице уБерлину отпуштен 23. септембра.  

  На аеродрому у Москви ухапшенo и неколико његових сарадника  Неколико сарадника Наваљног, док је летео у авиноу из Берлина за Москву, ухапшено јена московском аеродрому где су се окупили да га дочекају, изјавио је један од сарадникаНаваљног.  „Ухапшени су Љубов Собол, Руслан Чавединов, сарадници Илија Пахомов и КонстантинКотов, адвокат Алексеј Молокоједов и директорка кампање Анастасија Кадетова“, навеоје на Твитеру један од сарадника Наваљног Иван Јданов.  Опозициони лист Новаја Газета пренео је да је ухапшен новинар листа на московскомаеродрому Внуково, где током вечери треба да слети авион са Наваљним.  Према писању МБКх Медиа, на аеродрому је ухапшено око десет особа.  Руске власти су раније позвале грађане да не учествују на „недозвољеном јавномокупљању“ на аеродрому, где се тренутно налази око 200 присталица Наваљног као иполицијске снаге за растурање демонстрација.    Кадры задержания уклонявшегося от надзора условно осуждённого блогера pic.twitter.com/zA52RYJcln  — Известия (@izvestia_ru) January 17, 2021    Наваљни је одлучио да се врати у Русију упркос претњи затворском казном.  Авион са Наваљним и његовом супругом Јулијом полетео је око 15.00 са берлинскогаеродрома.  Противник Кремља боравио је у Немачкој где је пребачен у августу пошто му је наглопозлило током лета у Сибиру. Лабораторије у западној Европи закључиле су да јеНаваљни отрован нервним агенсом из породице новичока.  Руска затворска служба саопштила је недавно да намерава да ухапси Наваљног ако севрати у Русију јер није поштовао обавезе о условној затворској казни која му је изречена2015. године.  Наваљни је неколико недеља био у коми, а од када се опоравио, оптужио је у неколиконаврата председника Русије Владимира Путина да је наредио његово тровање иубиство. Кремљ је одбацио те оптужбе.  (Анадолија, РСЕ, Н1, Би-Би-Си)  Видети још:  Алексеј Наваљни отпутовао авионом из Берлина у Русију: Врло самсрећан  
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