
Ница: Нападач ножем убио три особе у цркви, укључујући и жену којој је одсечена глава; Градоначелник напад описао као тероризам; Полиција ухапсила нападача
четвртак, 29 октобар 2020 12:42

 Нападач је ножем усмртио три особе у цркви у Ници, укључујући и жену којој је
одсечена глава, саопштила је полиција, а градоначелник Нице је напад описао као
тероризам.

  

Градоначелник Кристијан Естроси је рекао да се напад одиграо унутар или у близини
цркве Нотр Дам, а полиција је ухапсила нападача.

  

Француски министар унутрашњих послова Жерал Дарманен рекао је да је у Ници у току
полицијска операција, преноси Ројтерс.

  

Градоначелник Нице Кристијан Естроси навео је на Твитеру да верује да је реч о
терористичком нападу, као и да је нападач пре напада узвикнуо "Алаху Акбар".
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Les pompiers en alerte avenue Notre-Dame. Au bout, l’église #nice06 #AttentaNice pic.twitte
r.com/5whIKn4t4n

  — Grégory Leclerc (@GregLeclerc) October 29, 2020    

"Осумњиченог нападача ранила је полиција током привођења. Жив је и на путу ка
болници", рекао је Естроси новинарима.

  

Он је рекао да је убијена жена покушала да побегне из цркве и да је улетела у бар преко
пута грађевине.

  

"Што је много, много је", рекао је градоначелник и додао да је време да Француска
дефинитивно "протера исламо-фашизам са своје територије".

  

Градоначелник Нице одмах је отишао на лице места, а у Ницу се упутио и француски
председник Емануел Макрон.

  

Истрагу о убиству са терористичком намером је преузело париско тужилаштво за борбу
против тероризма.

  

Данашњи напад уследио је недуго пошто је мушкарац чеченског порекла у Паризу
одрубио главу француском професору Самуелу Патију.

  
  

Je suis sur place avec la @PoliceNat06  et la @pmdenice  qui a interpellé l’auteur de
l’attaque. Je confirme que tout laisse supposer à un attentat terroriste au sein de la basilique
Notre-Dame de #Nice06 . pic.twitt
er.com/VmpDqRwzB1

  — Christian Estrosi (@cestrosi) October 29, 2020    
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Како преноси Ројтерс, извор из полиције је рекао да је једној жени одсечена глава, а
исту информацију је пренела и десничарска политичарка Мари Ле Пен.

  

У Авињону убијен мушкарац који је уз повике "Алаху акбар".пролазницима претио
оружјем

  

Убијен је мушкарац који је пролазницима претио оружјем у Авињону, потврдила је
француска полиција.

  

Француски медији јављају да је мушкарац ножем напао полицајце који су били у патроли
и притом викао "Алаху акбар".

  

Полицајци су му узвратили ватром, а нападач је подлегао ранама.

  

(Агенције)
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