
Жералд Дарманен: Напад ножем у Паризу терористички, осумњичени није био на листи радикалних исламиста
субота, 26 септембар 2020 12:05

Француско тужилаштво за борбу против тероризма отворило је истрагу о рањавању две
особе ножем у Паризу, испред зграде некадашње канцеларије сатиричног часописа
"Шарли ебдо".

  

  

У одвојеним акцијама полиције ухапшене су две осумњичене особе, недуго после напада
у петак у којем су две особе рањене ножем.

  

Главни осумњичени за напад у петак, био је хапшен пре месец дана због ношења
шрафцигера, али није био на листи радикалних исламиста, изјавио је француски
министар унутрашњих послова Жералд Дарманен.

  

Младић који је у Француску дошао пре три године као малолетник без пратње, ухапшен
је недалеко од места напада. На том месту су десетине људи убијене 2015. године, у
нападу исламских екстремиста на редакцију часописа "Шарли ебдо".
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Дарманен је казао да је младић очигледно дошао из Пакистана, али да његов идентитет
још није потврђен.

  

"Очигледно је у питању акт исламског тероризма. Имамо мало сумње у то. То је нови
крвав напад против наше земље, против новинара, против овог друштва", навео је
Дарманен.

  

Тужилац за борбу против тероризма Жан-Франсоа Рикард изјавио је претходно да
власти сумњају да је тероризам мотив напада због места и времена извршења, испред
некадашњег седишта часописа "Шарли ебдо", у време када се осумњиченима за тај
напад из 2015. године суди широм Париза.

  

Рикард је казао да нападач није познавао две рањене особе, жену и мушкарца који су
били на паузи испред фирме за продукцију документарних филмова у којој раде.

  

Француски премијер Жан Кастекс рекао је да животи рањених нису били угрожени.

  

(Бета)

  

Видети још: Париз: Четири особе су повређене у нападу ножем недалеко од бивше
редакције "Шарлија Ебдоа", нападач ухапшен
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