
Франкфурт: Један мушкарац ножем ранио неколико људи, полиција ухапсила нападача; Повређени нису у животној опасности, још нема детаља о нападачу
уторак, 26 јануар 2021 14:57

 Неколико људи повређено је рано јутрос у центру немачког града Франкфурта када је
их је један човек напао ножем. Нападач је убрзо приведен, а из полиције кажу да
повређени нису у животној опасности.

  Франкфуртска полиција изјавила је да ниједна жртва напада није у животној
опасности.   

Још нема детаља о нападачу, и не зна се колико је људи тачно повређено.

  

Локални медији извештавају да се инцидент догодио у близини главне градске
железничке станице јутрос око девет часова, а жртве су пребачене у оближње болнице,
преноси АП.

  

Према првим извештајима полиције, нападач је био под дејством дроге, тако да се
сматра да мотив напада није повезан са тероризмом нити је политички мотивисан.

  

„Пријављена је једна особа која је повредила неколико људи на улици. Нападач је одмах
ухапшен. Више нема опасности по грађане и то је најважније. Тачне околности злочина
тренутно су предмет истраге” кажу из полиције.
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Полиција наставља испитивање сведока, који су се јутрос затекли у близини железничке
станице.

  

Немачка је била у стању приправности након низа напада последњих година. Наиме,
2020. године догодила су се два напада.

  

Најновији се догодио 4. октобра, када је једна особа погинула, а друга тешко повређена
у нападу ножем у центру Дрездена.

  

Такође две масовне пуцњаве су се 19. фебруара десиле у баровима у Ханауу. Тада ке 11
људи убијено, укључујуц́и осумњиченог, а петоро је повређено.

  

Британски савет за путовања упозоравао је своје грађане на Немачку, наводећи:
„Терористи ц́е врло вероватно покушати да изврше нападе у Немачкој. Напади могу бити
неселективни, укључујуц́и јавна места као што су ресторани, цркве и пијаце (тржни
центри)”.

  

Немачка влада саопштила је да је повец́ана безбедност постављена као мера
предострожности у јавним установама, на великим догађајима, транспортним
чвориштима и великим јавним окупљањима.

  

(НоваС)
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