
Париз: Четири особе су повређене у нападу ножем недалеко од бивше редакције "Шарлија Ебдоа", нападач ухапшен
петак, 25 септембар 2020 18:44

Четири особе су повређене, од којих су две у критичном стању, у нападу ножем близу
бивше редакције француског сатиричног магазина "Шарли Ебдо", а осумњичен за напад
је ухапшен, саопштила је полиција.

  

  

Новинари агенције АП на месту догађаја јављају како је велики број полицијских снага
управо стигао на подручје насеља у источном Паризу.

  

Полиција активно ради на проналаску нападача и направила је кордон на подручју око
бивше редакције "Шарлија Ебдоа" након што је близу редакције пронађен сумњиви пакет,
тврде извори из полиције.

  

Мотив напада је нејасан и није јасно јесу ли напади повезани с магазином Шарли Ебдо,
који је преселио редакцију након напада 2015. у којем је убијено 12 људи.
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Полиција није објавила идентитет нападача, укључујући и двоје људи који су у критичном
стању.

  

ALERTE NEWS: Très gros dispositif policier déployé dans le 11eme. Attaque à l’arme blanche
non loin des locaux de Charlie Hebdo.
pic.twitter.com/67i5TM5FKM

— news-alertes (@alertes_news) September 25, 2020    

#Messerangriff  in #Paris . Fünf Schulen in der Nähe der ehemaligen Redaktion von #Charlie
Hebdo
sind derzeit abgeriegelt. Zwei Täter sind auf der Flucht. 
https://t.co/He41NBWqJY

— ZDF Paris (@ZDFparis) September 25, 2020    

Суђење за напад на "Шарли Ебдо" почело после пет година

  

Суђење за терористички напад на "Шарли Ебдо" је у току. Удовице нападача на
редакцију треба да дају исказ данас поподне.

  

Суђење је почело 2. септембра пред специјалним судом у Паризу, више од пет година од
крвавих напада џихадиста на просторије листа "Шарли Ебдо", полицајце и јеврејски
супермаркет у којима је убијено 17 особа.

  

Група од 14 особа оптужена је да је на различите начине пружила логистичку подршку
браћи Саиду и Шерифу Куаши и Амедију Кулибалију, извршиоцима напада који су
покренули низ џихадистичких напада у Француској.

  

Ово, како медији наводе, историјско суђење, које се одржава под високим мерама
безбедности, требало би да буде завршено 10. новембра.
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(Бета)
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