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Рад ни ци за  
сте чај ливнице  
у Краљеву,  
ди рек тор про тив
стр. 15 стр. 12 стр. 36

СПЕ ЦИ ЈАЛ НО  
ЗА „ПО ЛИ ТИ КУ”

Пи смо  
фран цу ског 
при ја те ља 
Жан Кри стоф Бу и сон* 

Да би сте схва ти ли 
емо тив ни уда рац 
за дат Фран цу ској 
13. но вем бра, по-
ку шај те да за ми-
сли те сле де ће: 
тро јица те ро ри ста 
же ле да уђу на 
„Ма ра ка ну” за 
вре ме утак ми це 
Ср би ја–Ру си ја и диг ну се у ва здух на ула-
зу; пе то ри ца дру гих стре ља ју по Ска дар-
ли ји пре не го што оду да по би ју што је 
мо гу ће ви ше по се ти ла ца кон цер та „Ри-
бље чор бе” у До му омла ди не. 

У „Ба та кла ну” сам пре не ко ли ко го-
ди на био на кон цер ту Еми ра Ку сту ри це 
и „За бра ње ног пу ше ња”.

Пре не ко ли ко ме се ци сам био на фуд-
бал ској утак ми ци на Стад д’Франс.

У ба ру „Ка ри јон” сам пре не ко ли ко 
да на био на пи ву са при ја те љи ма. 

По пут мно гих, мо гао сам би ти жр тва. 
По зна јем љу де ко ји по зна ју особе ко је 
су стра да ле. По то ме се овај до га ђај 
раз ли ку је од оног у ја ну а ру, ка да су по-
би је ни но ви на ри ли ста „Шар ли еб до” и 
Је вре ји. Овог пу та ци ље ви су би ли Го-
спо дин и Го спо ђа сви ко ји оте ло вљу ју 
Фран цу ску, За пад, ан ти те зу ислам ском 
фун да мен та ли зму, ме ста на ко јима се 
пи је, пу ши, слу ша му зи ка. 
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Фран цу ска по ли ци ја ухап си ла па пу сти ла бом ба ша са мо у би цу
Ах мед ел Му ха мед, је дан од те ро ри
ста ко ји је из вео на пад у Па ри зу, био 
је ухап шен 20. ок то бра при по ку ша
ју ула за у ту нел Ла манш, ко ји спа ја 
Фран цу ску и Ве ли ку Бри та ни ју, твр
де за „По ли ти ку” у МУПу Ср би је, по
зи ва ју ћи се на по дат ке до би је не пре
ко Ин тер по ла. Фран цу ска по ли ци ја 
је по сред ством Ин тер по ла за тра жи ла 
по дат ке од свих оста лих зе ма ља, ме ђу 
ко ји ма је и по ли ци ја Ср би је, о осо би 
Ах мед ел Му ха мед. 

У до пи су Ин тер по ла, твр де у 
МУПу, пи ше да је та осо ба би ла ухап
ше на при по ку ша ју ула ска у Ве ли ку 

Бри та ни ју и да се пред ста ви ла као 
Ах мед Му ха мед ко ји је ро ђен 1. ја ну
а ра 1990. го ди не. 

Прет по ста вља се да је реч о бом ба
шу са мо у би ци ко ји се раз нео екс пло
зи вом не да ле ко од ста ди о на Фран цу
ске у пе так уве че. 

Из по ли ци је Ср би је од го во ре но је 
да је укуп но осам осо ба са истим име

ном ушло у на шу зе мљу, од ко јих су 
пе т из Си ри је, а три из Ира ка. 

Су де ћи по по да ци ма са сај та со ли
дар ности са ими гран ти ма у Ка леу, ко ји 
пра ти де ша ва ња у из бе глич ком кам пу 
на до мак Ла ман ша, ода кле из бе гли це 
по ку ша ва ју да пре ђу у Бри та ни ју, за 
дан 20. ок то бар се на во ди да је ухап
ше но укуп но 50 осо ба из Си ри је. 

Они су два да на ка сни је пре ве зе ни 
у Ним, по сле у Ту луз, па на кра ју у Па
риз. Су де ћи по тим по да ци ма, фран
цу ска по ли ци ја је Ах ме да Му ха ме да 
пре ба ци ла до глав ног гра да Фран цу
ске, где је ме сец да на ка сни је уче ство
вао у те ро ри стич ким на па ди ма. 

Под се ти мо, Ах мед ел Му ха мед је 
ушао у Ср би ју 7. ок то бра ове го ди не 
из Ма ке до ни је. Дан ка сни је је оти шао 
у Хр ват ску. Осо ба са истим па со шем 
и истим по да цима је сти гла у Ср би ју 
и 14. но вем бра. МУП Ср би је у то ме 
ни је при ме тио ни шта нео бич но све 
до ове су бо те.  Д. Те ле ско вић

Хрватскаблокадаграницебезодштете
На ша пред у зе ћа обес хра бре на са зна њи ма о це ни су ђе ња с ве о ма  
неиз ве сним ис хо дом, јер би о ту жба ма од лу чи ва ли хр ват ски су до ви

У При вред ну ко мо ру Ср би је, ко ја је у 
то ку бло ка де хр ват ске гра ни це са на
ма осно ва ла тим с по зив ним цен тром 
ко ме су мо гле да се ја ве ком па ни је ко
је су та да пре тр пе ле ште ту, до са да, ка
ко не зва нич но са зна је мо, ни је сти гао 
ни је дан од штет ни зах тев. Иако су по 
го то во свим ту ма че њи ма оште ће ни 
има ли пра во за за јед нич ку ту жбу, 
упу ће ни ка жу да су мно га пред у зе
ћа из Ср би је од мах по отва ра њу гра
ни це од у ста ла од ту жби за на док на ду 
ште те. Обес хра бри ла су их са зна ња о 

це ни су ђе ња с ве о ма не из ве сним ис
хо дом, јер би о њи хо вим ту жба ма од
лу чи ва ли хр ват ски су до ви. 

То не зна чи да Ср би ја ни је има ла 
ште те од за тва ра ња гра ни це. Ко ли
ке? То је већ за ис тра жи ва ње, али по 
про це на ма до ко јих је до шао Сто јан 
Ста мен ко вић, уред ник бил те на „Ма
кро е ко ном ске ана ли зе и трен до ви”, 
хр ват ско за тва ра ње гра ни це са Ср
би јом у сеп тем бру узрок је па да на
ше ин ду стриј ске про из вод ње у том 
ме се цу.  страна 10

��У на шу зе мљу ушло је осам Ах ме да Му ха ме да,  
пе то ри ца из Си ри је, а тро ји ца из Ира ка
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ХОЋЕ ЛИ ТЕРОРИЗАМ У ПАРИЗУ ПРОМЕНИТИ ЕВРОПУ

По зи ва ли Оланд НА ТО у рат
Све че шће се чу је да би са вез мо гао да при ме ни члан о ко лек тив ној од бра ни и по ша ље тру пе у Си ри ју 

Минут ћутања на Сорбони

Стојановић:  
Гранична кон тро ла 
не от кри ва  
увек те ро ри сте 

По сле те ро ри стич ких на па да у Па ри
зу, по но во се по ста вља пи та ње ко ли ко 
су без бед ни гра ђа ни Ср би је? Срп ске 
слу жбе су по ди гле ни во оба ве штај не 
и без бед но сне го то во сти, по но ви ли 
су ви ше пу та зва нич ни ци, уве ра ва ју
ћи да нам не пре ти ве ћа опа сност не
го што је то би ло пре ма са кра у пре
сто ни ци Фран цу ске. 

страна 9

Фран цу ска је у ра ту, ка зао је ју че Фран соа Оланд, 
по сле че га је по че ло гла сни је да се го во ри да би 

НА ТО мо гао да по ша ље тру пе у Си ри ју, по зи ва ју ћи 
се на члан пет Се вер но а тлант ског уго во ра, пре ма 
ко јем „ору жа ни на пад на јед ну чла ни цу или ви ше 
њих мо же да се сма тра на па дом на све”.

Ни је ко лум ни ста „Њу јорк тај мса” Ро џер Ко ен уса
мљен у ста ву да НА ТО тре ба да кре не у рат про тив 
Ислам ске др жа ве (ИД), од го вор не за на па де у Па

ри зу, ко је је Оланд од мах на звао „објавом ра та”. То 
је, да кле, на пад на чла ни цу НА ТОа, па би али јан са 
мо ра ла да ста не у од бра ну Фран цу ске, сма тра Ко ен. 
Аме ри ка је је ди на зе мља ко ја се по зва ла на члан пет, 
и то по сле уда ра Ал Ка и де на Свет ски тр го вин ски 
цен тар и згра ду Пен та го на. То је на чин да се оправ
да ин ва зи ја, али са мо у очи ма за пад них др жа ва, ко је 
пла ћа ју све ве ћи цех због прав но не у те ме ље них ра
то ва ко је су ра ни је во ди ле у Ав га ни ста ну и Ира ку. 

Ме ђу на род но пра во до зво ља ва рат у слу ча ју са
мо од бра не, али Ал Ка и да и ИД ни су др жа ве, због 
че га се на тај на чин не мо же оправ да ти офан зи ва 
у Ав га ни ста ну, Ира ку и Си ри ји. 

Ме ђу на род ни суд прав де је 2004. пре су дио да је 
изра ел ски од брам бе ни зид на па ле стин ским те ри
то ри ја ма не за ко нит, јер се члан о са мо од бра ни мо
же при ме ни ти са мо у слу ча ју на па да др жа ва, што 
Па ле сти на ни је. страна 3
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Ди рек тор ку  
кул тур ног цен тра  
у Пожеги сме њу ју  
због „Ве ли ког бра та”

Ђоковић–Федерер: 
загревање  
за лондонско 
финале

Шест купаца за „Телеком”
За приватизацију „Телекома” стигло 
је шест понуда, углавном од инвести
ционих фондова. Оне су јуче отворе
не, али није саопштено ко су потен
цијални купци и колико су спремни 
да плате за 58 одсто удела у власни
штву домаћег телекомуникационог 
оператера. Наиме, давање информа
ција могло би да угрози продају, ре
као је синоћ на брифингу за новина
ре Расим Љајић, министар трговине, 
туризма и телекомуникација.

На ћутање обавезује уредба о про
даји и препорука приватизационог 
саветника „Лазард”, који сматра да би 
прерано изношење података о про
даји могло да утиче на цену.

Шест пристиглих понуда ће бити 
анализирано у наредних 14 дана, 
када ће се комисија за продају од
лучити да ли постоје добре понуде. 
Вредноваће се цена, социјални про
грам, који би, како је „Политика” већ 
писала, требало да износи 70 мили
она евра, и инвестициони програм. 
Уколико комисија не буде задовољна, 
продају ће прогласити неуспешном. 
Ако пак држава процени да има за
довољавајућих понуда, рок за прего
воре је месец дана. Са потенцијалним 
купцем ће се преговарати о додатних 
20 одсто које је „Телеком” откупио од 
грчког ОТЕ.

страна 5
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Од на шег до пи сни ка

Атина – По сле ре ак ци је Фран цу
ске и бом бар до ва ња по ло жа ја џи
ха ди ста ислам ске др жа ве (ид), 
зва нич на ати на је по ру чи ла да 
не ће уче ство ва ти ни у ка квим вој
ним опе ра ци ја ма. За ме ник ми ни
стра од бра не ди ми три Ви ца је из
ја вио да Грч ка сво ју уло гу ви ди у 
тра га њу за мир ним ре ше њем си
риј ског про бле ма и ја ча њу по ли
тич ке ста бил но сти у зе мљи и да не 
раз ми шља о уче шћу у евен ту ал ној 
вој ној ин тер вен ци ји.

По сле обе ло да њи ва ња чи ње ни
це да су дво ји ца те ро ри ста пре
ко грч ке те ри то ри је, Ма ке до ни
је и ср би је ушли у цен трал ни део 
Евро пе и да су на свом „пу ту смр
ти” ко ри сти ли ве ро ват но ла жне 
па со ше, зва нич на Грч ка са оп шта
ва да је у про це ду ри ре ги стра ци је и узи ма ња оти са
ка пра ти ла све про пи се и за ко не и да не ма ни ка квих 
по да та ка да је би ло ко на ње ној те ри то ри ји мо гао да 
до ђе до ла жног пут ног до ку мен та.

„Уоста лом, ми гран ти по сле ре ги стра ци је у Грч кој 
про ла зе и кроз кон тро лу дру гих зе ма ља. Та ко ђе, Тур
ска, Јор дан и ли бан би мо гле мно го бо ље да оба вља
ју свој део по сла кон тро ле из бе гли ца. У исто вре ме, 
по гре шно је све из бе гли це по и сто ве ћи ва ти са те ро
ри сти ма”, из ја вио је ми ни стар за ми гра ци ју Ја нис 
Му за лас и по ру чио ме ђу на род ној за јед ни ци да, „уко
ли ко не ко же ли ко нач но ре ше ње ми грант ске кри зе 
и те ро ри зма, мо ра за у ста ви ти рат и про на ћи на чи не 
да се про блем ре ши по ли тич ким пу тем”.

Ма зу лас об ја шња ва да је Грч ка већ пред у зе ла дра
стич не ме ре кон тро ле, али да не на ме ра ва да се пре
тво ри у за твор за све оне ко ји пре ко ње по ку ша ва ју 
да се до мог ну Евро пе.

„Мор ско про стран ство не мо же мо да про ве ра ва мо, 
на ше раз у ђе не по мор ске гра ни це ни ка да ни је мо гу
ће у пот пу но сти кон тро ли са ти”, из ја вио је Му зу лас. 
Ре а гу ју ћи на од лу ку Пољ ске да ви ше не при ма ми
гран те, он је по ру чио да Грч ка не на ме ра ва да за тва ра 

сво је гра ни це. Под стро гом кон тро лом грч ких спе
ци јал них слу жби на ла зе се сва сум њи ва ли ца ка ко би 
се уста но ви ло има ли ме ђу њи ма оних ко ји су по ве
за ни са мре жом џи ха ди ста. на ро чи то се про ве ра ва
ју они ко ји су у зе мљу ушли са та ла сом ми гра на та и 
ко ји су се мо жда за др жа ли на те ри то ри ји Грч ке.

ан ти те ро ри стич ка слу жба про ве ра ва сва ме
ста на ко ји ма бо ра ве си риј ци ко ји жи ве у Грч кој. 
Под при смо тром су њи хо во кре та ње, кон так ти ко
је оства ру ју и те ле фо ни, ма да је ма ло ве ро ват но да 
би у ова квој си ту а ци ји не ко од њих за ко му ни ка
ци ју мо гао да ко ри сти мо бил не те ле фо не или дру
штве не мре же.

Та ко ђе, по ја ча на је кон тро ла на свим пунк то ви ма 
за ре ги стра ци ју ка ко би се спре чи ла мо гућ ност да 
ме ђу хи ља да ма ми гра на та про мак не не ко ко се на
ла зи на ли сти сум њи вих. Грч ка по ли ци ја, ко ја је још 
ра ни је фор ми ра ла сво ју ли сту сум њи вих, са оп шта ва 
да је сед мо ро та квих на пу сти ло Грч ку и оти шло у си
ри ју ка ко би се бо ри ли про тив сна га аса да. оба ве
штај на слу жба твр ди да се ни ко од њих ни је вра тио 
у Грч ку и да је је дан по ги нуо на ра ти шту.

Ј.ПавловићСтаменић

и
рач ка оба ве штај на слу
жба упо зо ри ла је, дан 
уочи ма са кра у Па ри зу, 
сад и ко а ли ци о не зе
мље на опа сност од не

по сред них на па да ислам ске др жа ве 
(ид). иако је бри тан ски пре ми јер деј
вид ка ме рон ју че из бе гао да од го во ри 
да ли је бри тан ска вла да до би ла ово 
упо зо ре ње, асо ши је тед прес је на вео 
да је оба ве штај на слу жба у упо зо ре њу 
на ве ла да је ли дер ид абу ба кр ел баг
да ди на ре дио на пад на ко а ли ци о не зе
мље ко је се про тив њих бо ре у ира ку и 
си ри ји. По звао је и на „бом ба шке на
па де или узи ма ње та ла ца на ред них да
на” и у ира ну и Ру си ји.

ка да су про шле го ди не у ју лу џи ха
ди сти про гла си ли ислам ски ка ли фат 
под име ном ислам ска др жа ва, абу ба
кар ел баг да ди се про гла сио ка ли фом, 
то јест на след ни ком про ро ка Му ха ме
да, твр де ћи да је род бин ски по ве зан 
њим. от при ли ке у то вре ме про ме нио 
се и на чин функ ци о ни са ња џи ха ди ста, 
ко ји су те ро ри стич ке на па де усме ри
ли на др жа ве ко је уче ству ју у ва зду
шним уда ри ма у си ри ји и ира ку. 

до та да је ид из гра ди ла имиџ за
стра шу ју ћих џи ха ди ста ко ји оти ма ју 
та о це, углав ном стра не др жа вља не и 
ри ту ал но им од се ца ју гла ве. 

Во ђом ид абу ом ба кром ел баг
да ди јем ба ви ле су се све оба ве штај
не слу жбе, али им је он из ми цао, ка
ко ли ком, та ко и из бе га ва њем на па да. 
„не ви дљи ви ше ик” је на ди мак ко ји је 
до био јер, на вод но, ли це кри је и пред 
сво јим са бор ци ма. Та ко ђе се твр ди да 
по сто је са мо две ње го ве фо то гра фи
је. као што по сто је не до у ми це око 
ње го вог иден ти те та (ко ри сти и дру
га име на, а пре зи ме баг да ди је рат ни 
псе у до ним), та ко се с ма њом или ве

ћом си гур но шћу ве ру је да му је се ди
ште у Ра ки, ко ју су у по не де љак, по
сле те ро ри стич ких на па да у Па ри зу, 
же сто ко бом бар до ва ли Фран цу зи. За 
вре ме успо на на ко манд ној ле стви ци, 
био је пре по зна тљив по бру тал но сти, 
шо кант ној и за пре ка ље не џи ха ди сте. 
Чу ве на су јав на по гу бље ња ко ји ма је 
ка жња вао све за ко је се сум ња ло да 
по ма жу аме ри кан ци ма, а по ис тој 
сви ре по сти је за пам ћен и у си ри ји.

Ве ру је се да је ро ђен у са ма ри, се
вер но од баг да да, 1971. го ди не, да је 
док то ри рао у обла сти ислам ских на
у ка на Уни вер зи те ту у баг да ду и био 
све ште но ли це у јед ној џа ми ја у са

ма ри у вре ме аме рич ке и нвазије  на 
ирак 2 003 .  године. Преузео је најна
силнију џихадистичку групу у ираку 
пошто је Заркави убијен 2006. годи
не у бомбашком нападу. Под његовим 
вођством организација је први пут 
прогласила исламску државу ирака 
крајем те године. 

ова милитантна организација на
стала је још 2001. године, ка да је би ла 
по зна та као Та вид ел џи хад (Мо но те и
зам и џи хад), а не ки твр де чак и ра ни
је, ка да су се ње ни осни ва чи бо ри ли у 
ав га ни ста ну за јед но са та ли ба ни ма.

иако јед ни твр де да је ову ор га ни за
ци ју ство ри ла ал ка и да, дру ги на во де 

да се пр ви во ђа Зар ка ви и оса ма бин 
ла ден ни су уоп ште сла га ли. око две 
го ди не ор га ни за ци ја је би ла по зна та 
као ал ка и да у ира ку, али се ве ру је да 
је ово ви ше био брак из ко ри сти. 

ал ка и да се че сто ни је сла га ла са по
ступ ци ма овог кри ла и чак их је оштро 
кри ти ко ва ла због на па да на му сли ма
не, по го то во ши и те, и од се ца ња гла ва 
за пад ним та о ци ма. ал каида исламс
ку државу ирака више пута је оптужи
ла да „штети џихаду”, а односи су пре
кинути 2006. проглашењем исламске 
државе ирака, која је касније постала 
исламска држава ирака и леванта.

Б.Митриновић

     
    

Пи смо фран цу ског  
при ја те ља 
Са прве стране 

Као пр о шлог ја ну а ра, пла че мо, оста вља-
мо цве ће, скла па мо при мир ја у на шим 
по ли тич ким или ин те лек ту ал ним де ба-
та ма. Не ки опет ка жу да не тре ба бр ка ти 
ства ри, да је наш не при ја тељ сам страх. 
Али исти на је да су на ши не при ја те љи 
исла ми сти и Ислам ска др жа ва. Ако при-
хва та мо да смо у ра ту, он да се би мо ра-
мо да пру жи мо усло ве за бор бу. Ако тре-
ба, и пр о тив оних су гра ђа на ко ји су иза-
бра ли не при ја тељ ски та бор. 

Има у Фран цу ској оруж ја ко је до ла зи 
из Бо сне и са Ко со ва, где смо пре 25 го-
ди на по др жа ли по гре шну стра ну. Пре ва-
ри ли смо се у то ме ко су нам не при ја те-
љи. Има у Фран цу ској има ма ко ји пр о по-
ве да ју уни ште ње хри шћан ства и фран цу-
ске на ци је. Има у Фран цу ској по ли тич-
ких лич но сти ко је не тра же по ла га ње 
ра чу на од оних за лив ских др жа ва за ко-
је зна мо да ма ње или ви ше отво ре но по-
др жа ва ју Ислам ску др жа ву. Има у Фран-
цу ској стра те шких ми сли ла ца ко ји це не 
да је Ба шар ел Асад опа сни ји од ње го вих 
пр о тив ни ка ко ји ша љу мла де љу де, не ке 
мо жда чак и ти неј џе ре, да пет ком уве че 
уби ја ју не ви не гра ђа не (Фран цу зе, Бел-
ги јан це, Пор ту гал це, Чи ле ан це, Је вре је, 
ка то ли ке, му сли ма не, ате и сте) у нај леп-
шем гра ду на све ту.  Има у Фран цу ској 
мо рал них ауто ри те та ко ји тра же да при-
хва та мо де се ти не хи ља да из бе гли ца и 
кад са си гур но шћу зна мо да се ме ђу њи-
ма мо жда кри ју бу ду ћи те ро ри сти.  По-
сто ји у Фран цу ској је дан пр о блем. Ми 
смо у ра ту али ми сли мо да се мо же ра-
то ва ти цве ћем, цр те жи ма, со ли дар но-
шћу, фра за ма, апе ли ма на је дин ство. 
Удоб но са кри ве ни уну тар на ше де мо-
крат ске ре пу бли ке, хте ли смо да за бо-
ра ви мо шта је на си ље. Ко ри сти ли смо 
га с вре ме на на вре ме, али да ле ко од 
на ших гра ни ца – у Афри ци, у Ав га ни ста-
ну, на Бли ском ис то ку, у Ју го сла ви ји. 

Са да се на си ље вра ти ло у на ше гра-
до ве и на ша се ла. Мо ра ће мо убу ду ће 
да на у чи мо да са њим жи ви мо. ¶

*Писацишефредакције
„Фигаромагазина”

Ирач ки оба ве штај ци упо зо ри ли 
на опа сност од терориста 
ислам ска др жа ва је по бру тал но сти пре те кла и ал ка и ду,  
за шта је у нај ве ћој ме ри за слу жан њен пр ви чо век абу ба кр ел баг да ди

Преклапање сукоба у сиријском рату

1. 2.

Оно што је пре четири године почело као народни устанак против сиријске владе, постало 
је својеврсни светски рат са скоро десетак земаља умешаних у два преплетена сукоба

Грађански рат

ГЛАВНИ 
ПРОТИВНИЦИ

ГЛАВНИ 
ПРОТИВНИЦИ

Рат против Исламске државе

Сиријска
влада

Побуњеничке
групе

Исламска
држава

САД

Курди

Русија, Иран, Хезболах 
и локалне милиције

САД, Турска, 
арапске земље

Страни
плаћеници

Извор: Њујорк тајмс

САД, Бахреин, Канада,
Француска, Јордан, Саудијска 
Арабија, Турска и Уједињени 
Арапски Емирати

САВЕЗНИЦИ САВЕЗНИЦИ

Ухап шен Ал жи рац  
ко ји је на ја вљи вао 
на па де у Па ри зу

Од на шег до пи сни ка

Франкфурт,Хајделберг – не мач ка по ли ци ја 
ухап си ла је на за па ду земље јед ног из бе глог ал
жир ца за ко јег дру ги тра жи о ци ази ла у из бе
глич ком цен тру у том гра ду твр де да им је на
вод но још по чет ком про шле не де ље ре као да ће 
се у Па ри зу до го ди ти бом ба шки на па ди.

„он је на вод но прет про шле не де ље или про
шлог по не дељ ка ре као дру гим из бе гли ца ма да ће 
бом ба или бом бе екс пло ди ра ти у Па ри зу че ти ри 
да на ка сни је”, ре као је не мач ки др жав ни ту жи
лац Вер нер Волф, пре но се не мач ки ме ди ји.

не мач ки ту жи о ци ис пи ту ју да ли је три де сет
де ве то го ди шњи ал жи рац за и ста знао да ће се 
у пе так до го ди ти те ро ри стич ки на па ди у Па
ри зу. У слу ча ју да је сте, би ће про це су и ран што 
вла сти ма ни је при ја вио са зна ње да ће до ћи до 
кри вич ног де ла.

Ми ну лог ви кен да је Ханс Ге орг Ма сен, пред
сед ник са ве зне слу жбе за за шти ту уста ва, ре као 
да је мо гу ће да су са из бе гли ца ма сти гли и те ро
ри сти, али да је то ипак ма ње ве ро ват но.

„Мо гу ће је да су са из бе гли ца ма и до шли и те
ро ри сти, али нам се то не чи ни ве ро ват ним”, ре
као је Ма сен, ко ји је и ми ну лих ме се ци из но сио 
исту ову про це ну не мач ке слу жбе за за шти ту 
др жав не без бед но сти на чи јем је че лу.

Mа га зин „Шпигл” на во ди да не мач ке слу жбе 
без бед но сти тре нут но ис тра жу ју не што ви ше од 
де сет из бе гли ца, ко је су под сум њом да су се у си
ри ји бо ри ли на стра ни ислам ске др жа ве.  Н.Р.

Хапшење у Немачкој  
није повезано са Паризом

Подгорица – Француски интерпол обавестио је 
јуче Подгорицу да се В. В. (51), који је ухапшен у 
немачкој 5. новембра, за сада не повезује са теро
ристичким нападима у Паризу. МУП Црне Горе 
подсећа да је канцеларија интерпола у Висбаде
ну у суботу дописом обавестила интерпол Подго
рице да они тренутно не знају да ли постоји веза 
између В. В. и напада у Паризу.  Танјуг

Атинанећеучествовати
увојнимоперацијама
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