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Један од терориста који је сејао смрт у Паризу прешао је целу балканску мигрантску
руту са сиријским пасошем на име Ахмед Алмухамед, открива ексклузивно “Блиц” у
недељном издању.

  

  

“Блиц” први у свету објављује слику и идентитет неког од осморице терориста који су
настрадали после крвавог пира у Паризу у којем су убили више од 120 недужних људи.

  

Код једног од њих нађен је сиријски пасош на име Ахмед Алмухамед. На основу тог
пасоша, француске службе безбедности затражиле су помоћ од колега из Србије, јер
знају да наше службе региструју све мигранте који уђу у Србију и имају најкомплетнију
базу података о мигрантима на балканској рути.

  

Како су грчки званичници већ објавили, Алмухамед је ушао на територију Грчке 3.
октобра. “Блиц” сазнаје да је на територију Србије ушао 7. октобра код Миратовца, из
Македоније. Прошао је контрадиверзиону проверу, па се поуздано зна да током кратког
пропутовања кроз нашу земљу није био наоружан.

  

Алмухамед се први разнео на стадиону

  

Терориста Ахмед Алмухамед, чији је идентитет ексклузивно објавио "Блиц", први се
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разнео на париском стадиону, активирањем експлозива који је носио око појаса.

  

  

Он је имао сиријски пасош који му је, као избеглици, издат по ванредној процедури.
Европски званичници верују да постоји "веома професионална група терориста који се
инфилтрирају међу мигранте на њиховом путовању ка ЕУ".

  

Двојица других нападача који су се разнели на стадиону носили су лажне турске
пасоше.

  

МУП: Осумњичени за тероризам регистрован у Прешеву

  

Ахмед Алмухамед за ког се интересују француске безбедносне службе, регистрован је
на граничном прелазу Прешево 7. октобра ове године где је формално затражио азил,
речено је данас Тањугу у МУП-у.

  

Проверама је утврђено да се његови подаци поклапају са подацима особе која је 3.
октобра идентификована у Грчкој.

  

За тим лицем није била расписана Интерполова потерница.

  

МУП Србије наставља сарадњу са безбедносним службама Француске, додају у МУП.
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(Блиц)    
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