
Индија: Авион са 191 путником промашио писту и преполовио се на два дела, најмање 16 погинулих и 123 повређених
петак, 07 август 2020 19:58

Авион "Ер Индија Експрес" са 191 путником, који је летео из Дубаија за Козикоде,
срушио се након што је промашио писту и ударио у долину, јављају страни медији.

  

  

Слике које круже друштвеним мрежама приказују авион који се преполовио на два дела
која леже у долини у близини аеродрома Козикоде, у индијској држави Керала.

  

Најмање 16 људи је погинуло, а 123 особе су повређене, када је авион Ер Индија
експреса исклизнуо са писте током слетања на Међународни аеродром у Кожикоду у
индијској држави Керали, јавља агенција АП, позивајући се на извештај локалне
полиције.

  

Како је рекао полицијски званичник из државе Керале Абдул Карим, међу погинулима је
и један од пилота. Према његовим речима, најмање 15 повређених је у критичном стању,
као и да је спасилачка операција окончана.
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Како је за ЦНН потврђено из индијског министарства ваздухопловства, у авиону Боинг
737, који је полетео из Дубаија, било је 174 путника, десеторо деце, два пилота и пет
чланова кабинског особља.

  

И ББЦ је известио, позивајући се на индијске медије, да је у авиону била 191 особа.

  

Како наводи британски медиј, већина људи је евакуисана, а најмање 35 њих је
превезено у болницу.

  

Према фотографијама са друштвених медија, летелица се распала на два дела.

  

Према вебсајту Ер Индија експреса, овим летом, који је организовала индијска влада, у
домовину су се враћали Индијци заробљени у иностранству због пандемије
коронавируса.

  

Несрећа се десила око 19.40 часова по локалном времену, у време јаке кише. Поплаве и
одрони су забележени у тој области, јер је индијска монсунска сезона на свом врхунцу.

  

Индијски премијер Нарендра Моди написао је на Твитеру да су "његове мисли са онима
који су изгубили вољене".

  

"Да се повређени опораве што пре", твитовао је он.

  

Индијски министар спољних послова је изразио "дубоку потресеност" због авионске
трагедије.
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"Молим се заједно са ожалошћеним породицама и повређенима", твитовао је
Сабрахмањан Джајшанкар.

  

(Нова.рс)
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