
У експлозији на московском аеродрому Домодедово  погинуло најмање 35 људи
понедељак, 24 јануар 2011 21:26

Најмање 35 особа је погинуло, а више од 100 је повређено у самоубилачком
бомбашком нападу на московском аеродрому "Домодедово", јавили су руски
медији.

  

Експлозив је активиран код терминала за међународне летове 
  Главни руски истражитељ рекао је да је експлозија дело терориста, а руски
председник Дмитриј Медведев саопштио је да ће нападачи бити ухваћени. Медведев је
после експлозије наредио подизање нивоа безбедности у Москви и на осталим
аеродромима, а сазвао је хитан састанак званичника земље.

  

Медведев, који је овај напад, за који се претпоставља да је дело бомбаша самоубице,
назвао терористичким, такође је наложио да се формира специјална истражна група
која ће испитати овај случај.

  

"Оно што се догодило показује да се сви закони не спроводе како треба на појединим
местима", казао је Медведев, који је одложио пут на форум у Давосу након вести о
нападу.

  

Пронађена глава нападача?

  

На аеродрому Домодедово пронађена је глава особе која је осумњичена да је извела
данашњи напад у којем је погинуло 35 особа, јавла је руска агенција Интерфакс.
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У питању је мушкарац стар између 30 и 35 година који "изгледа као Арапин", а полиција
трага за још тројицом мушкараца који се доводе у везу са овим нападом.

  

Тројица мушкараца дошла су на аеродром с бомбашем самоубицом, а "наставили су
својим путем" након што је он активирао експлозив, наводи агенција.

  

РИА Новости, с друге стране, пише да су руске тајне службе имале информације о томе
да је планиран напад на један од московских аеродрома.

  

Портпарол руске Истражне комисије Владимир Маркин саопштио је да је напад
највероватније извео бомбаш самоубица и да истражитељи сада покушавају да
идентификују нападача, као и да је покренут кривични поступак по отпужбама за
тероризам, убиство и нелегано поседовање оружја, јавио је Итар-Тас с.
  На лицу места налази се више од 60 истражитеља који покушавају да расветле овај
случај, а према подацима којима они располажу, две или три особе ушле су у део
аеродрома за међународне доласке непосредно пре експлозије, а једна од њих је, како
се сматра, носила бомбу.

  

Податак о томе да је реч о терористичком чину који је извео бомбаш самоубица потврдио
је за руску агеницију Итар-Тас с неименовани извор близак покренутој истрази, али за
сада нема званичних извештаја.

  

Овај извор је навео да је на основу великог броја повређених и природе повреда
закључено да је експлозивна направа по свој прилици садржала делове метала, као и да
се експлозија догодила изван контролне зоне у којој нема детектора метала.

  

Према непотврђеним информацијама словачког министарства спољних послова, међу
повређенима има држављана Словачке, јавио је ТАСР, који наводи да се претпоставља
да је напад извео бомбаш-самоубица из региона северног Кавказа.

  

Према неким информацијама, експлозију је извела жена самоубица, а друге
информације указују да се експлозија догодила у пртљагу који је стигао из Хургаде, из
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Египта.

  

Информације о броју жртава су за сада контрадикторне, с обзиром да агенција Итар-Тас
наводи да је погинуло 23 људи, а да је најмање 130 повређено.

  

На снимцима се могу видети трагичне последице и хаос који је настао после снажне
експлозије на највећем московском аеродрому Домодедово.

  

Очевици кажу да је зграда аеродрома испуњена димом, а неименовани руски званичник
изјавио је да је реч о терористичком делу. Полиција је саопштила да је истрага о несрећи
у току.

  

Један од путника, Британац Марк Грин, који је био у авиону Бритиш Ервејза који је пре
експлозије слетео на аеродром, рекао је да је на хиљаде људи било окупљено око дела
са пртљагом у тренутку експлозије.

  

"Ишли смо кроз ходник за међународне доласке ка колима, када смо чули снажну
експлозију, огроман прасак. У том тренутку нисмо знали да се ради о експлозији", рекао
је Грин за ББЦ.

  

Експлозија се догодила у 16:32 по московском времену (14:32 по централноевропском),
на уласку у терминал за међународне доласке.

  

У марту прошле године у московској подземној железници извршена су два
самоубилачка напада. Нападе су извршиле жене самоубице из Дагестана, када је
погинуло 40 људи.

  

Дачић изразио саучешће поводом терористичког акта
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Заменик премијера и министар унутрашњих послова Србије Ивица Дачић упутио је данас
изразе најдубљег саучешћа министру за ванредне ситуације Руске федерације Сергеју
Шојгу и руском народу.

  

Дачић је навео да "српски народ изражава велико жаљење и солидарност братском
руском народу због страдања невиних људи у терористичком акту", саопштило је
Министарство унутрашњих послова Србије.

  

"Исказујемо подршку свим државним органима Руске Федерације у проналажењу
одговорних за овај терористички напад и уопште у борби против тероризма, као највећег
зла данашњице", навео је Дачић.

  

Нема жртава из Србије

  

Амбасадорка Србије у Русији Јелица Курјак изјавила је данас Тањугу да је, према првим
извештајима о несрећи која се догодила на аеродрому "Домодедово" 31 лице изгубило
живот, и да међу њима нема српских држављана.

  

Амбасадорка је нагласила да са аеродрома "Домодедово" не лете авиони "Јата" као ни
"Аерофлота" ка Београду и обратно и да , засад, нема информација о евентуалним
жртвама држављана Србије.

  

Амбасадорка је рекла, да се на жалост, очекује да број жртава буде далеко већи јер је
аеродром доста далеко од града, више од 40 километара и пошто је највећи шпиц у
саобраћају, кола хитне помоћи и полицијска кола не могу да прођу до места несреће.

  

Милан Милошевић, конзул Србије у Русији, изјавио је за “Блиц” да је у бомбашком нападу
на “Домодедово”, према првим подацима, лакше је повређен један грађанин Србије,
Милорад Миљковић, за кога је амбасада сазнала тако што се он сам јавио породици.
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За сада се не зна да ли је било још повређених српских држављана. Запослени
амбасаде су синоћ звали девет московских болница да би проверили има ли још
настрадалих грађана Србије.

  

Према информацијама званичника београдског аеродрома, "Јат" и "Аерофлот" на лету
из Београда у Москву слећу на аеродром Шереметјево два.

  

(Агенције)
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