
<b>Doua femei-kamikaze s-au aruncat in aer in timpul unui concert rock</b>
Trei explozii s-au produs, sambata, la Moscova, la scurte intervale de timp, in zona Tusenskoe din
nord-vestul capitalei ruse, unde pe terenul unui aerodrom se desfasura un concert rock, la care asistau
circa 40. 000 de spectatori, majoritatea tineri. Informatiile furnizate de agentiile de presa ruse, care
citeaza diferite surse, privind numarul victimelor sunt deocamdata contradictorii. Ministrul de interne,
Boris Grazlov, sosit la locul incidentului, a declarat ca sunt 16 morti si peste 20 de raniti, insa surse ale
politiei si surse medicale indica un numar de peste 20 de morti si peste 40 de raniti. Potrivit politiei, doua
femei cu infatisare suspecta, care nu au fost lasate sa patrunda in incinta aerodromului de catre fortele de
ordine, au detonat incarcaturile explozibile pe care le aveau asupra lor, asa-numitele "centuri de martir",
in zona pietei en-gros adiacente aerodromului, in apropiere de casele de bilete. Puterea exploziilor a fost
de circa 1 kg echivalent trotil, bombele artizanale fiind umplute cu bile de rulmenti si alte obiecte
metalice. Ministerul rus de Interne a informat ca la locul incidentului a fost gasit carnetul de identitate al
unei teroriste, care, conform datelor inscrise in document, era o cecena in varsta de 30 de ani. Boris
Grazlov, ministrul rus de interne, a declarat ca, daca cele doua teroriste ar fi reusit sa ajunga in locul unde
se aflau spectatorii care urmareau concertul, numarul victimelor ar fi fost mult mai mare. In ceea ce
priveste o alta presupusa explozie, petrecuta in sud-vestul Moscovei, aceasta s-a dovedit a fi o alarma
falsa, o deflagratie de aer comprimat la o pompa de beton de pe un santier de constructie fiind luata de
locuitorii din blocurile din apropiere drept explozie. Referindu-se la cele doua atentate sinucigase, mai
multe oficialitati ruse, intre care ministrul de interne si presedintele Dumei (camera inferioara a
parlamentului rus), Ghennadi Selezniov, au stabilit imediat o legatura intre aceste actiuni si rebelii
ceceni, in contextul apropiatelor alegeri prezidentiale din Cecenia, stabilite prin decretul semnat, vineri,
de presedintele Putin la 5 octombrie. Atentatul nu a fost revendicat, dar metoda utilizata pare sa confirme
pista cecena, evocata de ministrul de interne si de alti oficiali rusi.
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