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Нападач који је данас у Ници усмртио три особе идентификован је као
двадесетједногодишњи Тунишанин који је недавно преко Лампедузе стигао у Фрнацуску,
пишу француски медији.

  

  

Терориста је уз повике „Алаху акбар“ једној жени одсекао главу, а неколико људи
повредио код катедрале Нотр Дам у Ници. Полиција га је ранила, а затим одвела у
болницу. Нападач је идентификован као двадесетједногодишњи азилант из Туниса који
је недавно преко Италије дошао у Француску, наводе француски медији.

  

Недуго након тога, у Авињону други мушкарац је са повицима „Алаху акбар“ покушао да
нападне полицајце.. Истовремено, у Џеди нападач је ножем избо стражара у
француском конзулату. Он је повређен али није у опасности.

  

Француски председник Емануел Макрон изјавио је да је његова земља поново мета
тероризма и најавио оштрије безбедносне мере и укључивање војних снага.
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20:10 - Тунис покренуо истрагу по предмету учешћа њиховог држављанина у
терористичком нападу у Ници

  

18:35 - Руски муслимани осуђују напад у Ници

  

Муслимани у Русији осуђују терористички напад у Ници, саопштио је Спутњику
представник Духовног конгреса муслимана Русије муфтија Албир Крганов.

  

„Трагедија је када се убиство дешава у божјој кући, без обзира на конфесију. То није
дозвољено никоме да ради. Господ то забрањује. Нико нема права да убија. Они који уђу
у храм и почине линч су злочинци и незналице. Ми то осуђујемо“, рекао је Крганов.

  

18:17 - Трамп: Напади морају одмах престати, ниједна држава не може дуго да трпи

  

Поводом напада у Ници огласио се амерички председник Доналд Трамп. Он је на свом
профилу на Твитеру написао „Наша срца су са народом Француске. Америка стоји са
својим најстаријим савезником у овој борби. Ови радикални исламски терористички
напади морају одмах престати. Ниједна држава, Француска нити било која друга, не
може дуго да трпи!“

  
  

Our hearts are with the people of France. America stands with our oldest Ally in this fight. These
Radical Islamic terrorist attacks must stop immediately. No country, France or otherwise can
long put up with it!

  — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 29, 2020    

17:32 - Генерални секретар УН Антонио Гутереш оштро је осудио напад на вернике
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у Француској

  

„Генерални секретар је оштро осудио одвратни напад који се десио данас у базилици
Нотр Дам у Ници, када је погинуло неколико особа“, рекао је званични представник
Гутереша Стефан Дижарик.

  

17:27 - Тужилаштво Француске: Напад у Авињону није тероризам

  

Тужилаштво Француске је саопштило да је наоружани мушкарац који је покушао да
нападне полицајце у Авињону, наводно, психички болестан и да антитерористичко
одељење не учествује у истрази.

  

Без обзира на првобитна саопштења, мушкарац није био наоружан ножем нити је
узвикивао „Алаху акбер“.

  

17:01 - Патријарх Кирил: Напад у Ници је „чудовишно зверство“ почињено
злоупотребом употребом верских слогана

  

16:49 - Откривен идентитет нападача из Нице, азилант из Туниса који је недавно
стигао у Француску

  

Три особе страдале су у терористичком нападу испред катедрале у Ници. Нападача је
полиција „неутралисала“. Према писању француских медија, реч је о Тунишанину који је
недавно стигао у Француску преко Италије.
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  16:19 - Ухапшен наоружани мушкарац у Лиону  Након два напада у Француској у којима су убијене четири особе, у Лиону је ухапшенмушкарац наоружан ножем. Реч је о Авганистанцу, старом око 20 година који је биоодевен у традиционалну одећу, саопштили су извори из полиције.  15:51 - Небензја: Саучешће Француској због чудовишног напада  Стални представник Русије при УНн Василиј Небензја изразио је саучешће францускомколеги Николу де Риверу, као и целом француском народу, због „чудовишног ибесмисленог терористичког напада који се десио у Француској“.  15:46 - Макрон о нападу у Ници: Француска је опет била мета терористичког напада  Француска је опет била мета терористичког напада, рекао је француски председникЕмануел Макрон у Ници, где је јутрос убијено троје људи.  

  15:44 - Макрон: Мобилисаћемо војску, уводи се појачана контрола безбедности ушколама  Француски председник Емануел Макрон изјавио је да ће након напада у Ници битимобилисане додатне војне снаге, као и да се уводи појачана контрола безбедности ушколама.  15:41 - Јуче је у Могадишу у Сомалији одржан протест против објављивања карикатурапророка Мухамеда у француским медијима. Без обзира на то, Сомалија је данаснајоштрије осудила нападе у Француској.  
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  15:35 - Портпарол турског председника Реџепа Тајипа Ердогана Ибрахум Калин написаоје на твитеру да осуђује напад у Ници и изразио саучешће на француском језику.    Nous condamnons sans équivoque l’attentat terroriste odieux à la Basilique Notre-Dame deNice. Nous présentons nos condoléances au peuple français.  — Ibrahim Kalin (@ikalin1) October 29, 2020    15:33 - Шеф дипломатије Немачке Хајко Мас изразио је солидарност са жртваматерористичког напада у Ници, изјавивши да радикалном тероризму нема места уевропском друштву.  „Сурово убиство у Ници је терористички напад. Одлучно стојимо на страни нашихфранцуских пријатеља и пријатељица и наше мисли су у овом тешком тренутку сажртвама и њиховим породицама. Радикални исламизам убија, њему нема места у нашемдруштву“, написао је Мас на твитеру.    Der grausame Mord in #Nizza  ist #Terror .    Wir stehen fest an der Seite unserer französischen Freundinnen und Freunde und denken indiesen schweren Stunden an die Opfer und ihre Angehörigen.     Radikaler Islamismus tötet und darf in unserer Gesellschaft keinen Platz haben.  — Heiko Maas (@HeikoMaas) October 29, 2020    15:13 - Ухапшен мушкарац који је, вероватно, спремао напад у Паризу  Недалеко од Париза (Yvelines), поред цркве, полиција је ухапсила мушкарца који је,вероватно, намеравао да изведе напад.  14:28 - Мађарска: Пробуди се Европо – ослобађају се екстремистичке идеологије  Екстремистичке, антихришћанске идеологије, групе и особе које имају за циљуништавање традиционалних европских вредности и начина живота почињу да сеослобађају, рекао је данас, после напада у Ници, мађарски министар спољних пословаПетер Сијарто.  Он је на Фејсбуку, на коме његово обраћање почиње речима „Пробуди се Европо!“,навео: „Одрубљивање главе учитељу, убиство у цркви, скрнављење статуе Светог оца.Шта још долази“, осврнувши се на недавни терористички напад у Француској и инциденту Пољској, пренео је МТИ.  Сијарто је рекао: „Шта још мора да се догоди да би се приморали доносиоци одлука дадођу себи?“  „Не попуштајмо“, додао је он у закључном обраћању, преноси Танјуг.  14:22 - Бивши француски председник Никола Саркози осудио напад у Ници: Времеје да узвратимо варварству!    #nice pic.twitter.com/vbPlRkvpc7  — Nicolas Sarkozy (@NicolasSarkozy) October 29, 2020    14:20 - Вучић: Саосећамо са Француском – тероризам никада неће победити  Председник Србије Александар Вучић поручио је данас да тероризам никада нећепобедити моралне и људске вредности и да саосећа са породицама убијених у Ници.  14:12 - Папа Фрања се моли за жртве напада у Ници.  14:11 - Емануел Макрон стигао у Ницу  13:59 - Амбасада Француске у Мадриду одлучила је да појача мере безбедностинакон терористичког напада у Ници.  13:58 - Путин упутио телеграм саучешћа Макрону  Председник Русије Владимир Путин упутио је телеграм саучешћа француском колегиЕмануелу Макрону након терористичког напада у Ници, саопштила је прес-службаКремља.  13:57    Je condamne l'attaque odieuse et brutale qui vient de se dérouler à Nice et suis de tout cœuravec la France. Mes pensées vont aux victimes de cet acte haineux.    L’Europe tout entière est solidaire avec la France. Nous restons unis et déterminés face à labarbarie et au fanatisme  — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 29, 2020    13:44 - Италија осуђује напад у Ници  Високи италијански званичници осудили су напад у француској Ници. ПредседникИталије Серђо Матарела упутио је телеграм саучешћа француском колеги ЕмануелуМакрону.  13:30 - Џонсон: Британија подржава Француску у борби против тероризма  Британски премијер Борис Џонсон назвао је напад у француској Ници варварством инапоменуо да Велика Британија подржава Француску у борби против тероризма инетолеранције.  

  13:30 - Холандски премијер Марк Руте поручио је данас грађанима Француске данису сами.  13:17 - Немачка канцеларка Ангела Меркел: Потресена сам стравичним убиствима уНици  Немачка канцеларка Ангела Меркел изјавила је саучешће у вези са нападом верника уфранцуској Ници.  
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  13:09 - Француски премијер Жан Кастекс саопштио је да је у земљи после напада уНици уведен план за борбу против тероризма.  13:00 - Кремљ о нападу у Ници: Страшна трагедија  Напад који се догодио у Ници је страшна трагедија, изјавио је портпарол КремљаДмитриј Песков.  13:00 - Турска осудила напад у Ници  12:58 - Саудијска Арабија: Напад ножем на француски конзулат  Један Мушкарац ухапшен је у Џеди, у Саудијској Арабији, након што је ножем избостражара у француском конзулату, јавили су државни медији.  12:58 - Ексклузивни видео: Нападач у Француској урлао, а онда је полиција скочилана њега    Trenutak privodjenja napadača u Francuskoj #SputnikSrbija #Sputnik #SputnikUpdates    pic.twitter.com/G9X5Rffpdp  — Sputnik Србијa (@rs_sputnik) October 29, 2020    12:56 - Напад у Авињону: Полиција се обрачунала са наоружаним нападачем  У француском Авињону мушкарац је са повицима „Алаху акбар“ покушао да нападнеполицајце, јавља портал „Еуроп 1“.  Нападач је претио припадницима полиције који су узвратили ватром. Од последицазадобијених рана нападач је умро.  Портал није навео друге детаље напада.  „Мушкарац је кренуо у напад на полицајце и они су га убили“, саопштио је портпаролполиције за агенцију АФП.  Полиција за сада не сматра овај напад терористичким.  На месту инцидента покренута је истрага, додаје портал.  (Спутњик)  Видети још:  Ница: Нападач ножем убио три особе у цркви, укључујући и женукојој је одсечена глава; Градоначелник напад описао као тероризам; Полицијаухапсила нападача  
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