
Руски авион са 224 путника срушио се изнад Синаја у Египту, нема преживелих; „Исламска држава“ у Египту - Ми смо оборили руски авион; Москва демантује да су авион оборили терористи
субота, 31 октобар 2015 19:12

Руски авион Ербас А-321 срушио се јутрос у Египту 23 минута по полетању.
Спасилачке службе су одмах упућене на место пада авиона, а према најновијим
информацијама, за сада је извучено 129 мртвих. Преживелих нема. У авиону се
налазило 138 жена и 17 деце, старости између две и 17 година.

  

  

Египатски медији објавили су прве фотографије на којима се види олупина авиона у
којем су била 224 путника.

  

- Ово је трагична сцена. Видим свуда мртве на земљи, а многи су страдали и даље
везани за седишта. Авион се преполовио на два дела. Мањи део је изгорео, а већи део је
ударио у велики камен. За сада је извучено стотину тела - рекао је званичник, а преноси
Ројтерс.

  

Према последњим информацијама пронађена су тела 17-оро деце која су страдала.

  

Египатски премијер: До сада пронађено 129 тела

  

Египатски спасиоци пронашли су тела 129 погинулих у паду руског авиона који је летео
изнад Синаја, изјавио је премијер Египта Шериф Исмаил.
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Група стручњака из Руске Федерације допутоваће у Египат ради помоћи у египатским
спасиоцима, рекао је египатски премијер.

  

- Група из Русије, која је специјализована за послове трагања и спасавања, допутоваће
вечерас. То би требало да буду експерти из компаније која је произвела авион и
авио-компаније којој он припада. Они ће се придружити египатској групи - изјавио је
премијер.

  

Иначе, идентификација тела погинулих у удесу руског авиона у Египту биће
организована у Санкт Петербургу, саопштио је начелник Северозападног регионалног
центра Министарства за ванредне ситуације Русије Игор Пањин, а преноси "Спутњик".

  

Према његовим речима, у том граду на територији хотела „Краун плаза“ постављен је
покретни пункт у којем ради око 300 представника разних установа. Они помажу
рођацима настрадалих, а међу њима је 37 психолога.

  

Тела настрадалих у авионској несреćи пребачена су у мртвачницу Зенхом у Каиру ради
идентификације.

  

Узрок пада авиона немогуће утврдити без црне кутије

  

Шериф Исмаил изјавио је данас да је немогуће утврдити узрок пада руског путничког
авиона на Синају све док се црна кутија не испита.

  

  

Црна кутија је пронађена и биће послата на анализу.
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Сличан став изнела је и руска агенција за авиосаобраћај из које је саопштено да нема
сврхе нагађати о узроцима пада авиона док не постоје поуздани подаци о околностима
несреће, пренео је Спутњик.

  

Тренутно нема основа који би указивали да су узроци пада авиона били техичка грешка
или грешка у кокпиту или било какав спољашњи удар, навела је та агенција.

  

Египатски премијер је на конференцији за новинаре рекао да се не сматра да иза пада
авиона стоје неке "нерегуларне активности", пренео је Ројтерс.

  

Из његове канцеларије је саопштено да је црна кутија пронађена у репу авиона и да је
послата на стручну анализу.

  

Обрадом у државном тужилаштву, утврђено је да црне кутије, садрже снимке разговора
између двојице пилота, као и између пилота и чланова посаде, известио је египатски
лист "Ал Ахрам", пренела је РТ.

  

Египатски премијер је на конференцији навео да су шансе за проналажење преживелих
практично једнаке нули и до сад је пронађено 129 тела настрадалих.

  

Исмаил је саопштио да ће руски тим стићи у Египат вечерас, као и да се та држава
припрема да прими породице жртава.

  

Руска авиокомпанија, чији се авион срушио на Синају, објавила је на веб сајту да је
летелица била у добром стању и да је пилот био искусан.

  

Авион "ербас А321" прошао је техничку проверу 2014", објављено је на сајту компаније
"Метроџет", познате и као "Когалимавија”.
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Капетан је идентификован као Валери Нимов, који је имао 12.000 сати лета, од чега
3.860 на авионима "ербас А321", пренео је АП.

  

"Пилот није тражио помоћ, авион је изненада нестао са радара"

  

Пилот руског авиона који се срушио изнад Синаја није се обраћао за помоћ
авио-диспечерима на аеродрому Шарм ел Шејк уочи несреће, изјавио је министар за
цивилну авијацију Египта Хусам Кемал.

  

  

Раније су египатски извори саопштили да се пилот авиона обраћао за помоћ због
техничких проблема.

  

- Веза авио-диспечера с руским авионом обављала се нормално све до несреће - рекао
је министар на конференцији за новинаре у Каиру.

  

Према његовим речима, „руски пилот није тражио помоћ, авион је са радара нестао
изненада“.

  

(Спутњик)

  

Нађене црне кутије, пријава против авиокомпаније

  

На Синају су пронађене црне кутије са подацима лета руског путничког авиона А321 који
се срушио, јавила је телевизија Ал Џазира.
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Француски, немачки и руски стручњаци у истрази

  

Француски стручњаци биће послати у Египат како би помогли у истрази пада руског
путничког авиона на Синају.

  

Два стручњака из немачког Бироа за истраге авионских несрећа (БФУ) требало би,
такође, да се придруже истрази, наводи се у саопштењу БЕА.

  

У француском тиму биће два стручњака БЕА и шест техничких специјалиста из
корпорације "Ербас", произвођача авиона који се срушио.

  

  

Египат ће у истрази сарађивати са руским Међудржавним комитетом за авијацију (ИАЦ)
и руском Федералном агенцијом за авиосабраћај (Росавијација), рекао је представник
Росавијације на састанку радне групе владине комисије, пренео је ТАС С.
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„Исламска држава“ у Египту: Ми смо оборили руски авион!

  

Египатски огранак екстремистичке групе Исламска држава (ИС) тврди да су његови
припадници оборили руски путнички авион који се јутрос срушио на Синајском
полуострву.

  

- Војници калифата су успели да оборе руски авион на Синају - наводи се у саопштењу
ИС објављеном на друштвеним мрежама.

  

  

Авион "ербас А321", руске авиокомпаније "Когалимавија", скраћено "Колавија", на лету
од Шарм ел-Шеика до Санкт Петербурга срушио се данас око 100 километара од Ариша
на северу Синаја, при чему је погинуло свих 224 путника и чланова посаде

  

Извори из египатске службе безбедности су саопштили да нема назнака да је авион
оборен.

  

На северном Синају се већ две године налази седиште огранка ИС, чији су припадници
одговорни за убиство на стотине египатских војника и полицајаца.
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  Први подаци истраге на месту пада руског авиона показују да се он срушио уследтехничке грешке, рекли су безбедносни извори на Синају.  Око 150 тела, укључујући изгореле лешеве, пронадјено је у пречнику од пет километараод места пада летелице, навели су исти извори, пренео је Ројтерс.  Авион је пао вертикално, због чега су се већи делови летелице запалили, додали су они.  

  Египатски званичници су потврдили да нема преживелих у паду руског путничкогавиона, који се рано јутрос срушио на Синају, известио је АП.  Москва демантује да су авион у Египту оборили терористи  Министарство саобраћаја Русије демантовало је информацију коју су објавили појединимедији да је руски путнички авион у Египту оборен ракетом земља–ваздух коју сунаводно испалили терористи.  

  Раније су терористи Исламске државе на свом твитер налогу објавили да преузимајуодговорност за пад руског авиона у Египту, а информацију су пренеле поједине западнеагенције.  „У разним медијима се појављују информације о томе да је руски путнички авион, који јелетео из Шарм ел Шејка у Санкт Петербург, наводно оборен ракетом земља–ваздух, којусу испалили терористи. Ова информација није веродостојна“, рекао је руски министарсаобраћаја Максим Соколов.   „У блиском смо контакту са нашим египатским колегама и авијационим властима овеземље. У овом моменту они немају никакве информације које би потврдиле оваквеизмишљотине“, рекао је руски министар.  Соколов је навео да на месту где се срушио авион већ раде стручњаци, а „ускоро ћетамо почети да ради и међународна комисија која ће на основу свих прикупљенихматеријала и темељне анализе свих информација изнети закључке о узроциматрагедије“.  „Желим још једном да поновим да се према подацима које имамо у овом моменту,заснованим на нашим радним контактима са египатском страном, информације о томе даје авион оборен не могу сматрати аутентичним“, нагласио је Соколов.  Израелска војска понудила помоћ Египту и Русији у несрећи  Израелска војска је саопштила да је понудила помоћ Египту и Русији након што се рускиавион са 224 путника и посадом срушио на Синајском полуострву.  
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  "Од овог јутра ИДФ (Израелска одбрамбена армија) је помагала надгледањем изваздуха у напорима да се лоцира руски авион, који је изгубио контакт над Синајскимполуострвом. ИДФ је понудила наставак помоћи и Русији и Египту, ако је потребно,"наведено је у војном саопштењу, како преноси Ројтерс.  Ербас А-321 којим управља руска авиолинија Когалимавиа, регистарског броја КГЛ-9268је летео изнед летовалиста Шарм ел -Шеик на Црвеном мору за Санкт Петербург, када јепао у пусто планинско подручју централног Синаја после свитања, рекало је египатскоМинистарство авијације.  Израелска граница са суседним Египтом иде дуж Синаја. Две земље су потписалемировни споразум 1979. године.  Авион падао "носем" брзином од два км по минуту  Према прелиминарним резултатима истраге технички проблем је узрок пада рускогавиона са 224 путника и чланова посаде у Египту.  То је агенцији Ројтерс рекао неименовани безбедносни извор, што потврђује претходненаводе да је пилот јавио да има техничке проблеме пре него што је летелица изгубилаконтакт са командом лета и нестала са радара.  До сада су пронађена тела 150 жртава у радијусу од пет километара, а поједини изворитврде да је авион имао готово вертикалну путању при паду.  Члан египатског Комитета за авионске несреће Ајман ал Мукадем рекао је да јепилот изразио намеру да проба да слети на први најближи аеродром, а проблеми сусе појавили после 23 минута лета, на висини од 31.000 фита.  Ипак, претходно је саопштено да је Ербасов авион прошао све техничке провере нааеродрому у Шарм ел Шеику непосредно пре полетања, што може да значи да је доквара дошло у току лета.  

  Такође, неколико минута пре губљења контакта специјализовани портал Флајт радар јенавео да је летелица падала вертикалном брзином од 1.830 метара у минуту.  У моменту када су стигле информације о нестаку авиона над Синајским полуострвомпојавиле су се спекулације да су за то можда одговорне терористичке снаге којеконтролишу тај део територије.   Сарадници Исламске државе заиста поседују бацаче ракета земља-ваздух, али јенемогуће да су они оборили авион јер је он летео на висини од 31.000 фита, што јенедостижно за оружје терориста.  Компанија Когалимавија: Наш авион био спреман за лет, пилот веома искусан  Из компаније Когалимавија је саопштено да није познато зашто се њен авион са 224путника и чланова посаде срушио у Египту.  
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  У међувремену је полиција извршила претрес просторија авиокомпаније, заплениларачунаре и документа.  Оксана Головина је рекла да је главни пилот, капетан Валериј Немов био веома искусан,са преко 12.000 сати налета.  “Наш авион је био потпуно спреман за лет, наша посада је била искусна, пилот је имаомного летачног искуства, тако да не знамо шта се догодило“, навела је Головина.  Из авиокомпаније је саопштено да нема никаквих основа за тврдње да је људска грешкадовела до пада авиона и погибије великог броја људи.  Агенција АФП је пренела да су тела петнаесторо жртава пребачена у мртвачницу уКаиру, а родбина и пријатељи оних који су се налазили у палом авиону окупили су се нааеродрому у Санкт Петербургу, где је авион требало да слети.   Путин изразио саучешће породицама погинулих    Руски предсједник Владимир Путин изразио је најдубље саучешће породицамапогинулих приликом пада авиона руске авиокомпаније у Египту, саопштено је данас изКремља.  

  У саопштењу се истиче да је руски предсједник наредио министрима да пруже хитнупомоћ родбини погинулих.  Руски председник Владимир Путин је прогласио 1. новембар за дан жалости у Русији,пеноси ТАСС.  “Руски истражни комитет је покренуо кривични поступак против авиокомпаније"Когалимавија" због тога што се њен авион, са 224 путника и чланова посадесрушио у Египту“, рекао је портпарол комитета Владимир Маркин за руску агенцијуРИА новости.  Поступак је покренут према члану закона "о кршењу правила летења и припреме зањих."  Маркин је прецизирао да је реч и члану 263 Кривичног закона "Кршење безбедноснихправила за кретање и коришћење ваздуха, мора или унутрашњег воденог транспорта."  Он је додао да је формирана група истражитеља и криминалних експерата која ће отићиу Египат.  

  "Они ће радити у договору са надлежним органима, заједно са представницима Египта,у складу са нормама националног и међународног права", казао је Маркин, преносиРојтерс.  Спасиоци на Синају су казали да се авион распао на два дела - мањи, задњи део који јеизгорео и већи који је ударио у стену. Они су извадили најмање 100 тела, а остатак је јошунутра.  ТАСС је јавио да је аеродром у Шарм ел Шеику предао документа о техничком прегледуавиона пре лета, количини горива и броју путника.  Према њиховом извештају, у авиону су сви путници били руски држављани.  Египатски званичник: Нема преживелих у паду авиона  Иако су спасиоци навели да су чули гласове путника из олупине руског авиона,неименовани безбедносни званичник је рекао да нема преживелих у несрећи.    Извор из египатских служби безбедности рекао је за немачку агенцију ДПА да нико од224 путника и чланова посаде није преживео пад руског путничког авиона на полуострвуСинај у Египту, близу територија које контролишу терористи.  Ербас: Пали руски авион произведен 1997. године  
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Компанија Ербас је потврдила да је летелица коју је она прозивела пала у суботу ујутру уЕгипту, на територију полуострва Синај.  “Авион који је учествовао у инциденту је произведен 1997. године и до 2012. је био увласништву компаније Метроџет. Летелица је имала око 56.000 сати налета за око 21.000летова“, навео је Ербас, уз напомену да нема више информација о томе у каквом је стањубио авион.  А321-200 је највећи авион Ербасове породице летелица под називом А320, која је моглада превезе до 240 путника. Први А321 је полетео у јануару 1994. године, а до септембра2015. Ербас је произвео 6.500 авиона из породице А320.  Руски путнички авион који се срушио на Синају је потпуно уништен, а из олупине је суизвучена тела стотину жртава, изјавио је представник службе безбедности.  Иако су спасиоци навели да су чули гласове путника из олупине руског авиона,неименовани безбедносни званичник је рекао да нема преживелих у несрећи.  Има наде, из дела срушеног авиона чују се гласови  - Постоји још један део авиона са путницима и спасилачка екипа покушава да уђе санадом да ће пронаћи преживеле, пошто су чули болне гласове људи - навео јепредставник власти на Синају.  

  Према последњим информацијама пронађено је петоро погинуле деце.  Руски председник Владимир Путин изразио је најдубље саучешће породицама погунулиху путничком авиону, пренеле су руске агенције наводе из Кремља.  Путин је наредио министрима да сместа пруже помоћ фамилијама погинулих.  Руско Министарство припремило је три авиона за спасавање због рушења руског авионау Египту, саопштила је прес служба. Министарство је хитно организовало мобилну раднугрупу владине комисије за пружање помоћи приликом несрећих случајева и катастрофа.  
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  Египатски врховни тужилац, генерал Набил Садек, наредио је истрагу у вези са падомруског путничког авиона. Он је форимирао тим тужилаца са циљем да оду на местонесреће и истраже делове авиона.    Министарство је хитно организовало мобилну радну групу владине комисије за пружањепомоћи приликом несрећих случајева и катастрофа, преноси ТАС. Аеродром у Ларнакина Кипру је саопштио да ербас А321 компаније "Когалимавије" није тражио хитноселтање на Кипру.  Руска амбасада на Кипру проверава околоности под којима се догодила несрећа.  Руско Министарство припремило је три авиона за спасавање због рушења рускогавиона у Египту, саопштила је прес служба. Министарство је хитно организоваломобилну радну групу владине комисије за пружање помоћи приликом несрећихслучајева и катастрофа.  Египатско Министартво цивилне авијације потврдило је раније да се руски путничкиавион срушио на полуострву Синај.   Поводом неких навода да је авион ушао на територију Турске, портпарол турске владе јесаопштио да они нису добили информацију да је авион ушао у њихов ваздушни простор.  После одлагања потраге, због лоших временских услова, еипатски спасилачки тимови сулоцирали место пада у области Хашана, која је 35 километара јужно од града Ал Ариша,на медитеранској обали Синаја.  Руски путнички авион који се срушио на Синају је потпуно уништен, а већина путника јемртва, изјавио је представник службе безбедности са лица места.  

  Војни авиони су открили олупину авиона у планинском подручју, а 45 возила Хитнепомоћи је усмерено на место несреће, како би однела мртве и рањене, саопштено је изегипатске владе.  Нема назнака да је авион оборен, навели су извори из службе безбедности.  На северном Синају је већ две године седиште огранка Исламске државе, који су убилина стонине војника и полицајаца.  Међу 224 особе које су биле у авиону, који је летео од Шарм ел Шика према СанктПетербургум, налазило се 17-оро деце, 200 одраслих и седам чланова посаде, пренелесу РИА новости.  Портпарол руске вадзухопловне управе Росавијација, Сергеј Исволски је јазао заагенцију Интерфакс да је авион полетео у 6.21‚ сат а да је контакт са њим изгубљенпосле 25 минута.  Египатски спасилацки тимови претражују место пада авиона у области Хашаба, јужно одАриша на Синају, саопштило је египатско Минситарство цивилног саобраћаја, преносиРојтерс.  

  Званичници египатске контроле летења рекли су да је прекинута комуникација саруским чартером који је летео на линији Шарм ел-Шеик-Санкт Петербург.  Званичник руске федералне ваздухопловне службе Сергеј Изволски рекао је да је авионна лету 9268 напустио Шарм ел-Шеик у 5.51, по локалном времену и да је комуникација сапосадом прекинута изнад Ларнаке, на Кипру.  “Тада је авион изгубио контакт и није га више било на радару”, рекао је Изволски, који јепотврдио да је у авиону било 224 путника и чланова посаде.  Египатски премијер Шериф Исмаил ће поводом несреће имати састанак са надлежнимминистарствима, саопштено је из владе.  Агенција РИА Новости је јавила да је авион из флоте Когалимавија и да је летео за авиопревозника МетроЏет.  Скај њуз Арабија је јавио да се авион срушио код Ел Ариша, на северу Синајскогполуострва, а израелски медији су навели да је авион, пре нестанка са радара,успоставио контакт са турском контролом летења.  У акцији потраге за срушеним авионом учетвује и египатска војска, наводе медији.  На Синајском полуострву је упориште екстремистичке групе која је прогласила лојалностИсламској држави, а која држи велики део територије у Ираку и Сирији.  Вучић упутио телеграм саучашћа Медведеву због пада авиона    Председник Владе Александар Вучић упутио је данас телеграм саучешћа премијеруРусије Дмитрију Медведеву због трагичне погибије путника у авиону компаније"Когалимавија" који се срушио у Египту.    
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  "Иако је тешко утешити оне који су у овој несрећи изгубили најмилије, уверен сам да ћетеим Ви и Ваша влада пружити подршку. У име Владе Републике Србије и своје име, Вама,Влади Руске Федерације и породицама и пријатељима страдалих, упућујем изразенајдубљег саучешћа", наводи се у телеграму премијера Вучића.  Руски путнички авион са 224 особе, који је путовао на линији од Шарм ел Шеика до СанктПетербурга, срушио се рано јутрос у централном делу Синајског полуострва. Сумња седа нема преживелих.  Руски председник Владимир Путин прогласио је у недељу, 1. новембар, Даном жалости.  Генерални секретар Савета Европе Торбјорн Јагланд упутио је телеграм саучешћаРусији поводом јутрошњег пада авиона руске компаније "Когалимавија" на Синају.  Истичући како га је дубоко погодила вест о овој несрећи, Јагланд је рекао како је тострашан ударац за Русију, која је чланица Савета Европе и изразио искрено саучешћесвима који су у овој несрећи изгубили неког члана породице, вољену особу, пријатељаили колегу.  Камерон, Меркел и Кери изразили саучешће породицама жртава  Британски премијер Дејвид Камерон, немачка канцеларка Ангела Меркел и америчкидржавни секретар Џон Кери изразили су саучешће породицама и пријатељима жртвамаруског путничког авиона који је пао у Египту.  

  "Моје мисли и молитве су са породицом и пријатељима жртава руске авионске несреће уЕгипту", навео је Камерон на Твитеру, јавила је руска агенција Тасс.  И Меркел је изразила искрено саучешће у телефонском разговору са рускимпредседником Владимиром Путином, због несреће руског авина Ербас А321, што јерезултирало бројним жртвама, саопштила је данас прес служба Кремља. Разговор јеинициран из Немачке, навео је Тасс.  Амерички државни секретар Џон Кери је, такође, изразио саучешће због авинонскенесреће у Египту. Током конференције за новинаре у Бишкеку, Кери је рекао да је падруског авиона трагедија и изразио најдубље саучешће породицама и пријатељимажртава авионске несреће.  Авион "Ербас А321" руске авиокомпаније "Когалимавија", скраћено "Колавија", на лету одШарм ел-Шеика до Санкт Петербурга срушио се данас око 100 километара од Ариша уСеверном Синају, са 217 путника, медју њима 17-торо деце и седам чланова посаде.  Према најновијим извештајима 214 путника су руски држављани, било је још тројеУкрајинаца и један белоруски држављанин. Египатски званичници су потврдили да немапреживелих, наводи Тасс.  (Бета-Танјуг)  Руски авион са 220 путника срушио се изнад Синаја у Египту  Руски путнички авион са 220 путника нестао је са радара и срушио се у Египту,саопштили су руски и египатски званичници.  

  Извори из руске и египатске Контроле лета наводе да је Ербас А320 на лету подшифром 7К9268 нестао изнад Синаја и вероватно се срушио негде у Египту.  Египатски премијер Шериф Исмаил је потврдио да је руски авион пао, додао и да јеоформљен кризни штаб за истрагу догађаја, што преносе и светски медији, али званичнепотврде из Москве и даље нема.  Непосредно пре нестанка са радара, египатски званичници су саопштили да је рускиавион безбедно напустио египатски ваздушни простор и успоставио контролу са турскомслужбом за одржавање летова.  

  У авиону компаније Колавија је било 212 путника и седам чланова посаде, а извори изруских служби кажу да летелица није ступила у контакт са контролом у кипарском градуЛарнака, док египатски медији тврде да је место пада већ пронађено.  Специјализовани портал за праћење авио летова Флајт радар навео је да не може да сепотврди да је авион пао, већ је за сада једина поуздана информација да је авион нестаона висини од 5.000 фита, рано ујутру у суботу, као и да је путовао из Шарм ел Шеика каСанкт Петерсбургу.  (Б92)  Египатски премијер саопштио да је пао авион са 212 путника  Египатски контролори ваздушног саобраћаја саопштили су да су изгубили контакт сапутничким авионом у којем је било 212 путника и чланова посаде непосредно наконполетања из одмаралишта у Шарм ел Шеику ка Русиј. После те објаве, најпре јесаопштено да је авион на сигурном и да је ушао у турски ваздушни простор да би ипакегипатски премијер саопштио да је авион пао у централном Синају.  

  Руски авион са више од 200 путника и чланова посаде срушио се јутрос у Египту,потврдиле су египатске власти, јавио је ББЦ.  Авион типа ербас А-321 срушио се убрзо након полетања из Шарм ел-Шеика, а летео језа Санкт Петербург.  Неки медији известили су да је авион нестао изнад Кипра, али је из канцеларијеегипатског премијера потврђено да се срушио у централном делу Синаја.  Египатски безбедносни извори су навели да су у авиону углавном били руски туристи.  Безбедносни извори са Синајског полуострва потврдили су раније да се летелица водикао нестала.  Египатски званичник рекао је да је авион безбедно напустио ваздушни простор изнадове афричке државе.  Авион је нестао 23 минута после узлетања из Шарм ел Шејка. Летелица је стара 18година, а још није сигурно колико је у њој било путника и чланова посаде.  

  Директор египатске Администрације за кризне ситуације у ваздушном саобраћају Ајманал Мукадам рекао је после објаве да је авион нестао да је ипак на сигурном и да је пилотконтактирао контролоре у Турској.  "Руска авиокомпанија обавестила нас је да је авион, са којим су контролори изгубиликонтакт, безбедан и да је пилот контактирао турске колеге те да тренутно лети изнад теземље", казао је Мукадам.  Касније током ноћи египатске власти су саоштиле да им је јављено из Москве да је авионбезбедно ушао у ваздушни простор Турске.  Најновија информација ипак долази од премијера Египта који каже да је авион пао наСинају.  Где је авион пао?  Поред велике неизвесности да ли је авион сигуран или не, сада се поставља питање игде се тачно срушила летелица.  Руски путнички авион, који је јутрос полетео из летовалишта Шарме ел Шеик за СанктПетербург, срушио се у централном Синају, потврдила је Канцеларија египатскогпремијера.  Ипак неки медији јављају да је он пао код Кипра.  Радарски контакт је изгубљену ваздушном простору Кипра, пренела је РИА, рускеваздухопловне изворе.  Реч је о авиону ербас А-321, руске ваздухопловне компаније "Когалимавија".  (Агенције)    
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