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 ПАРИЗ - Лидерка странке крајње деснице и кандидаткиња за председника Француске,
Марин ле Пен, изјавила је данас да су сви председнички кандидати, као и цео
француски народ, потенцијална мета напада.

  АП подсећа да су кандидати на председничким изборима у Француској, чији се први
круг одржава у недељу, појачали претходних дана безбедност, а да су власти јуче
објавиле да су ухапсиле двојицу екстремиста.

  

Сумња се да су они планирали да изврше напад негде око одржавања избора.

  

"Сви смо ми мете. Сви Французи", рекла је Ле Пен за тв станицу БФМ.

  

Ле Пен је такође стала у одбрану своје одлуке да примора националну мрежу ТФ1 да
скине заставу ЕУ током интервјуу који је дала синоћ.

  

"Ја сам кандидат на изборима Француске републике", казала је Ле Пен, тврдећи да се
Европа "понаша као непријатељ Француске".
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Француска полиција је у једном стану у Марсеју пронашла пушкомитраљез, два пиштоља
и три килограма експлозива ТАТП међу осталим оружјем, осујетивши претећи напад уочи
француских председничких избора, саопштио је париски тужилац Франсоа Молен.

  

Два Француза, који се сумњиче за планирање напада, упознали су се у затвору где су
делили ћелију, а полицији су одраније познати као радикализовани исламисти, рекао је
Молен јуче на конференцији за новинаре.

  

Тужилац је додао да су застава Исламске државе и џихадистички пропагандни
материјал раније нађени у кући једног од осумњичених, док се за другог сматра да је
повезан са ћелијом једног белгијског џихадисте.

  

"Два мушкараца која су јуче ухапшена у Марсеју припремала су се за насилну акцију коју
су намеравали да изведу ових дана на француској територији, мада не можемо са
прецизношћу да утврдимо за који дан су то планирани и које су им биле мете", навео је
Молен, преносе француски медији.

  

У Француској се, иначе, у недељу одржава први круг председничких избора, уз појачане
мере безбедности.

  

Француски медији тврде да је безбедност главних председничких кандидата угрожена.

  

(Танјуг)
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