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 Један полицајац и нападач убијени су у пуцњави у Паризу у четвртак увече, преноси
ЦНН-ов партнер БФМТВ и француско Министарство унутрашњих послова. Двојица
полицајаца тешко рањена. Отворена истрага о могућим терористичким мотивима
напада..

    

Нападач је изашао из свог возила код броја 102 на Јелисејским пољима и из аутоматског
оружја пуцао на полицијски аутомобил, убивши једног полицајца на лицу места, рекао је
портпарол француског Министарства унутрашњих послова Пјер Анри Бранде за
БФМТВ.

  

Он је додао да је нападач потом почео да бежи, притом ранивши још два полицајца.
Затим је други полицајац који је учествовао у размени ватре убио нападача, навео је
Бранде.

  

Идентитет нападача још није саопштен. Полиција је у међувремену претресла дом
нападача источно од Париза преноси Ројтерс.
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Бранде је навео и да су полицајци намерно били одабрани као мете. Он је рекао да је
полиција обезбедила околину и да се тренутно у Паризу не одвијају никаве друге
полицијске операције. Није желео да коментарише који је мотив напада, нити да ли је
постојао саучесник.

  

Нападач је био “на радару” француских безбедносних служби због радикалних
исламистичких активности, рекао је ЦНН-у извор близак истрази. Истражни органи зато
верују да је реч о терористичком нападу, наводи тај извор.

  

Исти извор додаје и да истражни органи верују да је нападач деловао сам и да је
опасност, по свему судећи, прошла.

  

Француски антитерористички истражитељи и Национална обавештајна служба
отвориле су истрагу да би се одредила природа инцидента на Јелисејским пољима,
саопштено је ЦНН-у у париском тужилаштву. То значи да се тероризам сада посматра
као могући мотив за овај напад.

  

Полиција је блокирала Јелисејска поља, један од најпознатијих булевара на свету и
центар шопинга у француској престоници. Дуж булевара налази распоређен је велики
број полицијских возила.

  

Полиција саветује грађанима да заобилазе цело подручје. Париска полиција је твитнула:
"У току је полицијска интервенција у подручју #ЦхампсЕлyсеес и следите упутства
полицијских снага“.

  

Оланд убеђен да је напад терористичке природе

  

Француски председник Франсоа Оланд изјавио је да је убеђен да је напад у Паризу
терористичке природе, и за петак ујутро је заказао састанак кабинета о безбедности.

  У Француској се у недељу одржавају председнички избори.   
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