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SVEN MARY, advokat for terrormistænkte Salah Abdeslam

FKT
HAN VAR EUROPAS MEST EFTERSØGTE
{ Salah Abdeslam var Europas mest eftersøgte mand indtil fredag i sidste uge, hvor
han blev anholdt i Molenbeek kvarteret i
Bruxelles.
{ Her havde han skjult sig i en lejlighed
tæt på sit eget hjem.
{ Belgisk politi mener, at Salah Abdeslam
spillede en fremtrædende rolle ved angrebene i Paris i november
sidste år, hvor 130 mennesker døde.
{ Han menes blandt andet at have lejet dæklejligheder og biler.
Desuden menes han at have været chauffør under angrebene for
nogle af de øvrige terrorister.
/RITZAU/

Dansk og international kunst
Velkommen til Galleri Nordenvinds
Påskeudstilling 2016!
- Vi fejrer også Adi Holzers 80 år
Årets påskekunstudstilling- for de der kan se forskel!
Åbent hele påsken kl. 12 - 17.
Fra 20. marts - 12. april er åbningstiden
onsdag - søndag 12 - 17.
Tilmeld dig vores nyhedsbrev, eller hold
dig orienteret på www.nordenvind.dk
Galleri Nordenvind, Algade 14, 9300 Sæby.
Tlf.: 2175 6409 ( 35 min. fra Aalborg )

Paris-angriber vil
udleveres til Frankrig
ØNSKE: Først nægtede den overlevende fra Paris-angrebene i november,
Salah Abdeslam, at lade sig udlevere fra Belgien. Nu har han ændret mening
BRUXELLES: Salah Abdeslam,
der er anholdt i Bruxelles og
mistænkt for at stå bag angrebene i Paris i november
sidste år, har skiftet mening
og ønsker nu at blive udleveret til Frankrig så hurtigt
som muligt. Det oplyste
hans advokat, Sven Mary, i
går.
Da advokaten blev spurgt,
om Abdeslam havde noget
forhåndskendskab til angrebene i Bruxelles tirsdag, svarede han på engelsk:
- Han vidste det ikke.
Abdeslam har været tilbageholdt i et højsikkerhedsfængsel i byen Brügge nordvest for Bruxelles, siden han

ved en omfattende politiaktion blev anholdt kun fire
dage inden tirsdagens angreb i den belgiske hovedstad.
Europas mest eftersøgte
mand har været på flugt i fire måneder efter selvmordsbomberne og skudangrebene 13. november i Paris,
hvor 130 mennesker blev
dræbt ved de koordinerede
angreb flere steder i den
franske hovedstad.
Abdeslam menes at være
den sidste overlevende i den
celle på 10 mand, der udførte massakren i Paris.
Oprindeligt sagde hans
advokat, at han ville mod-

o

d

oto)

   o  (

henrik.stroemgaard@nordjyske.dk

Sjællandsgade 22-26, Aalborg

30% på maling og træbeskyttelse fra Nordsjö,
Sadolin og Pinotex. 25% på solafskærmning
fra Stila. 10% på alle andre lagervarer.
Se mere på www.klubnordjyske.dk/kn55

Slagter Winther
Hjørringgade 5, Hirtshals

RABAT 10% hver mandag
Gælder ikke tobaksvarer og mad ud af huset
Se mere på www.klubnordjyske.dk/kn30

digt, at han forklarer sig der.
Mary gentog ikke sin tidligere påstand i fransk radio
om, at Abdeslam ikke har
samarbejdet med efterforskerne siden angrebene i
den belgiske hovedstad.
- Det er fortroligt, sagde
han uden for retsbygningen,
da han blev spurgt.
Han var tidligere af radiostationen Europe 1 blevet
spurgt, om Abdeslam havde
samarbejdet med efterforskerne efter angrebene i
Bruxelles. Svaret var nej.
- Jeg ønsker ikke, at han
åbner op igen. Hvis han lukker op, så vil vi komme til at
se flere angreb som Zaven-

March til støtte for terrorofre
A  ø

Nordsjö Idé & Design - Aalborg

sætte sig Frankrigs krav om
en hurtig udlevering fra Belgien. Men da Mary talte med
journalister foran retsbygningen i Bruxelles torsdag
stod det klart, at Mary og
Abdeslam havde ændret mening.
- Salah Abdeslam har sagt
til mig, at han ønsker at
komme til Frankrig så hurtigt som muligt. Jeg vil bede
de belgiske efterforskningsmyndigheder om ikke at
modsætte sig udleveringen
af ham, sagde Mary og tilføjede:
- Den væsentligste del af
sagen er foregået i Frankrig.
Derfor er det også nødven-

AALBORG: Terrorangrebet i
Bruxelles tirsdag føltes, som
om det var utrolig tæt på for
en gruppe unge i Nordjylland.
De er med i den tværpolitiske ungdomsforening Europæisk Ungdom, og skærtorsdag havde de arrangeret en
march i Aalborg for at vise
sympati for ofrene.
- Vores hovedkontor ligger
i Bruxelles, og vores generalsekretær havde netop forladt den metrostation, der
blev ramt. Vi kommer der
ofte og har venner der, så det
kom virkelig tæt på. Det føltes, som om det var her i Aalborg, siger Monika Elend.
Hun er formand for organisationens nordjyske afdeling.
Marchen fik deltagelse af
20-30 unge samt andre, der
ønskede at støtte op om initiativet.
De mødtes på Gammel
Torv, hvor alle havde mulighed for at sætte ord på deres
følelser og oplevelse af tirsdagens angreb.
Derefter gik alle i stilhed
gennem byen.
- Vi vil gerne vise vores
medfølelse og støtte til ofre-

Et af budskaberne ved
torsdagens march var:
”Vi marcherer for fred”.

Deltagerne mødtes
på Gammel Torv
i Aalborg og
gik i stilhed
gennem byen.
ne og deres efterladte. Vi føler dybt for de uskyldige liv,
der blev tabt, siger Monika
Elend.

