VIDEO: Atentat terorist in Franta de Ziua Nationala. Un individ de origine tunisiana a intrat cu camionul in
Vineri, 15 Iulie 2016 07:57 -

Un camion a intrat in plina multime joi seara, la ora 22.30 (23.30, ora Romaniei), la Nisa
unde oamenii sarbatoreau ziua nationala a Frantei si urmareau focurile de artificii ucigand peste
84 de persoane. Autoritatile locale si nationale sustin ca este vorba despre un atentat terorist,
iar soferul camionului, un francez de origine tunisian, a fost impuscat. &quot;Caracterul terorist
al atentatului de la Nisa nu poate fi negat. Intre cei 84 de morti sunt si mai multi copii. Trebuie
sa facem tot ce putem pentru a lupta impotriva flagelului terorismului. In acest sens vom
consolida eforturile noastre in Irak si Siria&quot;, a declarat presedintele francez Francois
Hollande, conform AFP, sustinand ca starea de urgenta in Franta va fi prelungita cu trei luni si
facand apel la militarii in rezerva.
UPDATE 07:40 Soferul camionului care a lovit
joi, 14 iulie, sute de persoane care asistau la un spectacol de artificii cu ocazia Zilei Nationale a
Frantei, ar fi tras focuri de arma in mai multe reprize inainte de a fi neutralizat de politie, potrivit
unor surse apropiate anchetei, citate de Le Figaro online.
Soferul era un barbat de 31 de ani, de origine tunisina, care traia in Nisa. Potrivit postului de
televiziune francez BFM TV, atacatorul se afla in vizorul politistilor, dar nu pentru infractiuni de
natura terorista, citeaza Mediafax.

&quot;In momentul in care a fost impuscat mortal de politie, el trasese mai multe focuri de
arma&quot;, a subliniat, la randul sau, primarul orasului Nisa, Christian Estrosi.

O &quot;grenada inactiva&quot; si &quot;arme lungi false&quot; au fost de asemenea gasite in
camion, potrivit unei surse apropiate anchetei.

UPDATE 06:00 Presedintele francez Francois Hollande si-a anuntat decizia de a apela la
rezervisti pentru a asigura protectia teritoriului dupa atentatul care a facut cel putin 80 de morti
joi la Nisa (sud-est), relateaza AFP.
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UPDATE 05:00 &quot;Caracterul terorist al atentatului de la Nisa nu poate fi negat. Intre cei 77
de morti sunt si mai multi copii. Trebuie sa facem tot ce putem pentru a lupta impotriva flagelului
terorismului. In acest sens vom consolida eforturile noastre in Irak si Siria&quot;, a declarat
presedintele francez Francois Hollande, conform AFP, sustinand ca starea de urgenta in Franta
va fi prelungita cu trei luni si facand apel la militarii in rezerva.

UPDATE 04:30 In camion au fost gasite acte de identitate pe numele unui franco-tunisian.

UPDATE 03:30 Ultimul bilant indica 75 de morti si 15 raniti in stare grava, conform AFP.

UPDATE Ora 03:00 Sectiunea antiterorista a parchetului de la Paris a anuntat ca a preluat
ancheta asupra camionului care a ucis cel putin 73 de persoane joi seara la Nisa

UPDATE Ora 02:20 Barck Obama si Theresa May si-au exprimat solidaritatea cu poporul
francez.

Presedintele Statelor Unite, Barack Obama, a fost informat joi seara despre situatia din Nisa, a
declarat Ned Price, purtatorul de cuvant al executivului american. (AFP)

UPDATE Ora 02:00 Surse judiciare pentru Le Figaro: 76 de morti

Autoritatile locale si nationale sustin ca este vorba despre un atentat terorist, iar soferul
camionului ar fi fost impuscat.
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Potrivit altor surse ar fi vorba de mai multi suspecti, dintre care unul a fost retinut. Le Figaro
spune chiar ca este in desfasurare o actiune de luare de ostatici la un hotel, dar informatia nu
este confirmata. Aceste informatii au fost infirmate ulterior de autoritati care vorbesc de un
singur om aflat in camion.

Le Figaro sustine ca in camion au fost descoperite arme si grenade, fapt care ar certifica ideea
unui atentat terorist.

Fortele de securitate fac apel la cetateni pentru a ramane in case. Pe imagini se observa cum
oamenii fug de la fata locului fiind cuprinsi de groaza. Le Figaro vorbeste de gestul impresionant
al taximetristilor care ii evacueaza gratuit pe oameni din zona

Presedintele Hollande s-a reintors de urgenta de la Avignon la Paris pentru constiturirea unei
celule de criza. Pana in acest moment, seful statului francez nu a facut nicio declaratie oficiala.

Franta cade din nou atacurilor teroriste dupa ce, in noiembrie 2015, la Paris, au avut loc o serie
de atacuri armate, atentate cu bomba si o luare de ostatici. Atunci au fost ucisi peste 100 de
spectatori la un concert in incinta teatrului Bataclan, dintre cei aproximativ 1500 de spectatori
prezenti.

Stire in curs de actualizare pe
HotNews.ro
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