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Megkéselt n?k, ámokfutó baltás támadás, robbanóanyagokkal elkapott radikális muzulmán...
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Egy marokkói származású francia állampolgár négy francia n?t késelt meg
Késsel támadt egy férfi kedden egy n?re és három lányára egy üdül?faluban a francia Alpokban, Garde-Colombe
településen. A támadót ?rizetbe vették. Miután több késszúrással megsebesítette áldozatait, a 37 éves párizsi
lakhely? gyanúsított gépkocsival elmenekült a helyszínr?l, de két tartalékos csend?r elfogta.
A 46 éves anyát és 8, 12 és 14 éves lányát kórházba szállították. A legfiatalabb gyerek súlyos sérüléseket
szenvedett, miután a kés a tüdejét érte, ?t helikopterrel a Grenoble-i kórházba szállították, de nincs életveszélyben.
A másik három könnyebb sérültet a gapi kórházban ápolják.
A gyanúsított marokkói származású, s egy 1999-ben elkövetett köztörvényes b?ncselekmény miatt ismerték a
hatóságok, de iszlamista vagy dzsihadista kapcsolatai nem ismertek, a titkosszolgálatok nyilvántartásában nem
szerepelt.
Robbanóeszközöket találtak Franciaországban egy radikális muzulmánnál
Robbanóeszközöket találtak egy, a párizsi régióban él? 23 éves férfinál, akit radikalizmus miatt nyilvántartottak a
titkosszolgálatok - er?sítették meg kedden rend?rségi források az Europe1 francia kereskedelmi rádió értesülését.
A férfit ?rizetbe vették.
Az ügynevezett S-kartonnal rendelkez? taxisof?rként dolgozó férfit hétf?re virradó éjjel vették ?rizetbe a Párizshoz
közeli Boissy Saint-Léger-ben.
A rend?rök azért állították el? a radikális férfit, mert azzal gyanúsították, hogy betört azon ügyfeleihez, akiket
el?z?leg kivitt a repül?térre. A lakásában tartott házkutatás során két dinamitrudat és detonátorokat találtak. A
gyanúsítottat ?rizetbe vették. A rend?rök els?sorban azt szeretnék megtudni t?le, hogy a robbanóeszközöket
további betörésekhez akarta-e használni, vagy pedig más célja volt velük.
Az Europe 1 szerint a férfi mobiltelefonjában az Iszlám Állam zászlajának a fotóját is megtalálták a nyomozók, a
gépkocsijában pedig három olyan útlevél és két személyi igazolvány is volt, amelyeket múlt csütörtökön lopott el
egy betörésnél.
Bajor belügyminiszter: Iszlám Állam-zászlót találtak a würzburgi támadónál
Egy házilagos készítés? Iszlám Állam-zászlót találtak annak az afgán fiatalembernek a holmija között, aki a
bajorországi Würzburg közelében rárontott egy vonat utasaira, és legkevesebb öt embert megsebesített - mondta
kedden a bajor belügyminiszter. A miniszter bejelentése után a dzsihadista szervezethez közel álló Amak
hírügynökség az Iszlám Állam (IÁ) katonájaként hivatkozott a támadóra.
Joachim Herrmann az ARD országos köztelevízió Tagesschau cím? híradójának rendkívüli kiadásában elmondta,
hogy a terrorszervezet kézzel festett zászlaját a 17 éves támadó szobájában találták meg, és szemtanúk
beszámolói szerint a támadás közben vagy közvetlenül el?tte azt kiabálta, hogy Allah akbar! (Allah hatalmas!).
Elmondta, hogy a fiatalember hétf? este egy Treuchtlingenb?l Würzburgba közleked? vonaton Ochsenfurt és
Heidingsfeld között egy késsel és egy baltával vagy fejszével rárontott a vonat utasaira. Megsebesítette egy kínai
turista család négy tagját, közülük ketten életveszélyben vannak.
A vonatot Heidingsfeldnél vészfékkel megállították, a támadó pedig leugrott és a településen legkevesebb egy
embert megsebesített. A helyszínre riasztották a rend?rség egy különleges bevetési egységét, amely egy másik
ügy miatt éppen a közeli Würzburgban volt. A támadót a Majna folyó partján megpróbálták el?állítani, de a
rend?rökre is rárontott, ezért megl?tték, és belehalt sebesüléseibe - mondta Joachim Herrmann.
Az elkövet? nagyjából két éve érkezett Németországba, feln?tt kísér? nélkül, és tavaly nyújtott be menedékjog iránti
kérelmet. Az idén márciusban Ochsenfurtban helyezték el egy feln?tt kísér? nélküli menedékkér?ket gondozó
otthonban, és két hete nevel?családhoz költöztették - mondta a bajor belügyminiszter.
Az IÁ-hoz közel álló Amak hírügynökség német hírportálok beszámolói szerint a terrorszervezet kézzel festett
zászlajáról szóló bejelentés után azt jelentette, hogy az afgán menedékkér? az IÁ "harcosaként" hajtotta végre a
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támadást és err?l közzétett egy videót is.
Az IÁ két perc húsz másodperces felvételén megjelen?, Muhammad Rijadként azonosított férfi "a Kalifátus
katonájaként" beszélt magáról, és azt mondta, "szent akcióba kezd Németországban", miközben a kezében lév?
kés használatával fenyeget?zött. Ezen felül arra szólította fel az IÁ híveit, hogy akik nem tudnak a "Kalifátus"
területére utazni, azok saját országukban öljenek meg "hitetleneket".
"Elmúlt az az id?, amikor ti az országunkba jöttetek, hozzánk intézett kérdés nélkül megöltétek asszonyainkat és
gyerekeinket (...) Így Isten segítségével minden utcán, minden faluban, minden városban és minden repül?téren
támadás fog érni benneteket (...) Láthatjátok, hogy az országotokban, a házatokban éltem. Isten segítségével,
saját házatokban fogalmaztam meg ezt a tervet. És Isten segítségével, saját házatokban foglak benneteket
lemészárolni" - mondta a felvételen megjelen? fiatal pastu nyelven.
Iszlám Állam - Koszovóban öt férfit ítéltek el terrorcselekmények tervezéséért
Négyt?l tizenhárom évig terjed? börtönbüntetésre ítélt hétf?n egy koszovói bíróság öt férfit, akik azt tervezték, hogy
videóra veszik az Iszlám Állam (IÁ) nev? terrorszervezetnek tett h?ségesküjüket, és azt feltöltik az internetre - írta a
Balkan Insight cím? hírportál.
A férfiakat eredetileg azzal vádolták, hogy meg akarták mérgezni a Pristina vízellátását biztosító Badovac-tavat, ám
ezt a vádat kés?bb elvetették.
Az ítéletben elhangzott, hogy a férfiak azt tervezték, hogy felolvassák az Iszlám Államnak tett h?ségesküjüket, és
ezzel bizonyítják az IÁ jelenlétét Koszovóban. A férfiaknál tavalyi letartóztatásukkor automata fegyvereket,
álarcokat és az Iszlám Állam zászlaját találták meg.
Mégsem magányos merényl? volt a nizzai mészáros
A dél-olaszországi Bari kiköt?városának térségébe is elérnek a múlt heti nizzai terrortámadás szálai: az olasz
belügyi szervek információi szerint az agyonl?tt merényl? cinkosai közül Franciaországban ?rizetbe vett egyik
tunéziai férfi a közelmúltban is járt ott.
Bari ügyészsége közölte az olasz sajtóval, hogy a terrorizmusellenes olasz nyomozóigazgatóság (Digos)
házkutatást tartott a dél-olaszországi várostól negyven kilométerre lev? Gravina di Puglia egyik lakásában, amelyet
tunéziai férfiak bérelnek. A tunéziaiak nem tartózkodtak a lakásban, és eddig az olasz hatóságok nem találták meg
?ket.
A lakásban "nem olyan régen" a szintén tunéziai Chafroud Chokri is megfordult, akit Franciaországban a július 14-i
terroristatámadást követ?en vettek ?rizetbe a tömegmerényletet elkövet? Mohamed Lahouaiej-Bouhlel társaként.
A francia hatóságok korábban jelezték, hogy maga Mohamed Lahouaiej-Bouhlel is járt Olaszországban: tavaly
nyáron az egyik francia-olasz határátkel?n, Ventimiglián keresztül lépett be egy gépkocsival Olaszországba.
Az olasz külügyminisztérium keddi bejelentései szerint a nizzai terrortámadásban hat olasz veszítette életét,
egyikük egy húszéves olasz-amerikai fiatalember, a többiek id?sebb olaszok.
Az Iszlám Állam többször közölte, hogy migránsokkal küldi embereit
Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhelyének igazgatója szerint a magát Iszlám Államnak nevez? terrorszervezet
többször is kijelentette, hogy a migránsok között küldi embereit Európába és Amerikába. Beseny? János
hozzátette: be is bizonyosodott, hogy ilyen emberek is vettek részt terrorista cselekményekben.
Arról, hogy a nizzai merényl?r?l kiderült, gyorsan radikalizálódott, a szakért? azt monda: a terrorszervezet is
felfedezte, hogy vannak olyan pitiáner b?nöz?k, akik bár nem vallásosak, képesek gyorsan radikalizálódni. ?k nem
félnek az államtól, és ha kapnak egy célt, annak érdekében hatékonyan alkalmazzák alvilági kapcsolataikat,
tapasztalataikat is - fejtette ki.
És ez csak egy nap történése... Egy átlagos napé Európában.
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Tisztelt olvasók!
Legyenek olyan kedvesek és támogassák "lájkukkal" a Flag Polgári Magazin facebook oldalát, a következ?
címen: https://www.facebook.com/flagmagazin
- Minden "lájk számít, segíti a magazin m?ködését!
Köszönettel és barátsággal!
www.flagmagazin.hu
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