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Париз -- Пуцњава у редакцији листа "Шарли Ебдо" у којој је убијено десет људи трајала
је пет минута, каже карикатуриста Корин Реј, која је отворила врата нападачима.

"Уперили су пушку у мене и натерали ме да отворим врата од зграде. Убили су
Волинског, па Кабуа, све је трајало пет минута. Ја сам се сакрила испод стола. Говорили
су савршено француски језик и рекли су да су из Ал Каиде", рекла је Корин Реј, преноси
"Франс .24"

Ево познатих детаља терористичког напада у Паризу:

- напад је изведен у 11.30ч у париском седишту листа у 11. арондисману

- у току је био редакцијски састанак, тако да је скоро цело уредништво било у згради

- убијено је 12 особа у нападу, од тога два полицајца

- у редакцији је убијено 10 запослених у листу, а један полицајац је убијен на улици

- рањено је десет особа, од чега су четири у критичном стању

- 40 особа је преживело напад
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- међу убијенима је и карикатуриста и главни уредник Стефан Шарбоније, познатији као
Шарб

- убијени су и познати цртачи Жан Кабу, Жорж Волински и Бернар "Тињу" Верлак

- један од убијених полицајаца је био у згради као Шарбонијеова лична пратња

- Шарбоније је био под сталном полицијском заштитом због ранијих претњи

- напад су извела три маскирана нападача, који су били обучени у црно, потврдила је
полиција

- нападачи су носили аутоматске пушке типа "калашњиков" и један ракетни бацач

- незванично, нападачи су по уласку у зграду по имену тражили жртве

- нападачи су током напада викали "Алах је велики" и "осветили смо пророка"

- након напада, нападачи су се сукобили са полицијом у околним улицама и успели да им
умакну

- том приликом је хладнокрвно убијен један полицајац, што се види на снимцима
објављеним на интернету
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- нападачи су побегли у црном "цитроену", који су оставили у 19. арондисману, на
североистоку града

- након тога су украли други аутомобил и побегли у непознатом правцу

- потрага за њима и даље траје, а ниво безбедности у Паризу је подигнут на највиши
ниво

- председник Француске је сазвао хитан кризни састанак у Јелисејској палати

- објављено је да је у претходним недељама у Француској "осујећено неколико
терористичких напада"

- 45 минута пре напада на Твитер налогу листа објављена је карикатура вође Исламске
државе

лист "Шарли Ебдо" годинама је мета претњи због сатиричних осврта и карикатура
везаних за ислам

- засад нико није преузео одговорност за напад

(Б92)

Најгори напад за 40 година

Париз -- Терористички напад на редакцију сатиричног недељника "Шарли Ебдо"у Паризу
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најсмртоноснији је напад у Француској у последњих 40 година.

- Агенција Франс прес подсетила је да је 11. и 15. марта 2012. године, Мухамед Мера
(23) убио из ватреног оружја тројицу војника у Тулузу и Монтобану, а 19. марта троје
деце и једног наставника у јеврејској школи у Тулузу. Три дана касније, Мера је убијен у
акцији полиције, која је упала у његов стан.

- 3. децембра 1996. године, у нападу експлозивом на станици метроа у Паризу погинуле
су четири особе, а 91 је рањена.

- 25.јула 1995. године, осам људи је изгубило живот, а 119 је повређено када је
експлодирала бомба у метроу у центру Париза. Напад, приписан алжирским исламским
екстремистима, био је најсмртоноснији у низу од девет терористичких акција, у којима је
тог лета погинуло укупно осам људи, а рањено више од 200.

- 17. септембра 1986. године, у бомбашком нападу на робну кућу Тати у Паризу убијено је
седам особа, а рањено 55. Тај напад био је међу 15 напада које је за две године
починила проиранска терористичка мрежа Фуада Алија Салеха и у којима је укупно
убијено 13, а рањено 303 људи.

- 31. децембра 1983. године, двоје људи је изгубило живот, а 34 је повређено у
експлозији бомбе на железничкој станици у Марсељу. Неколико минута раније, у возу на
линији Марсељ-Париз експлодирала је бомба и убила троје људи и исто толико их
ранила. Одговорност за ова два напада преузела је Организација за оружану арапску
борбу, повезана с терористом Иличем Рамиресом Санчесом, званим Карлос.

- 15. јула 1983. године експлодирала је бомба близу шалтера турске ваздухопловне
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компаније Туркиш ерлајнз на париском аеродрому Орли. У нападу је погинуло осам
људи, а рањено 54. За тај напад су осуђена тројица Јермена.

- 9. августа 1982. године, група од пет нападача отворила је паљбу и бацила бомбе у
ресторан "Голденберг" у јеврејској четврти у Паризу. Биланс жртава: шест мртвих и 22
рањених. Напад је приписиван групи Абуа Нидала, али за то никада није било чврстих
доказа.

- 29. марта исте године, у нападу на воз на линији Тулуз-Париз, у којем је требало да се
налази тадашњи градоначелник Париза Жак Ширак, погинуло је пет људи, а рањено 77.
Власти верују да је то била одмазда Карлоса због хапшења два члана његове
терористичке мреже.

- 3. октобра 1980, бомба постављена на мотоцикл експлодирала је испред синагоге у
Паризу и убила четири, а ранила 20 особа.

- 29. маја 1978, палестински терористи отворили су ватру на аеродрому Орли на групу
путника који су се укрцавали за Тел Авив. Биланс: Осам мртвих, међу којима тројица
терориста, и троје рањених.

(Танјуг)
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