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СИПА УХАПСИЛА ДВОЈИЦУ ВЕХАБИЈА НАКОН ПРЕБИЦИВАЊА ИЗ ТУРСКЕ У БОСНУ И ХЕРЦЕГОВИНУ

ПАЛИ "СИРИЈСКИ" БОРЦИ

Осман Кекић и Мухарем Смајић осумњичени за орЈанизовање шерорисшичке Јруие
■

1РИПАДНИЦИ Државне агенције за истраге и
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Л. _1_заштиту(СИГ1А)усреду

су на сарајевском аеродрому
ухапсили Мухарема Смајића(44) из Грачанице и Османа
Кекића, званогАбдулазиз(46),
_изКозарскеДубице.
Њих двојица су испоруп
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Авганипану до сада
држављанаБиХ.

погинуло 57

но

да^а

дело

терорл-

стичке групе. Они се сумњиче
да су у протекпом периоду боравигги на сиријском ратишту,

чени из Турске, где су после
тамошњег хапшења провели
1десуучеа_овалиуоружаним
неколико месеци у притвору,
сукобима на страни ИД, појапошто су ухваћени како се
враћају са сиријког ратишта,
шњавајууСИПА.
потврђено је "Новостима'' у
Обојица ухапшених ће,
СИПА.
како кажу у СИПА, бити саЛишени су слободе по на- ; слушани и након криминалиредби Тужилаштва БиХ, због ј стичке обраде, сходно упутоснованесумњедасупочинила I ствимапосгупајућегтужиоца,

-
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Иначе, име Османа Кекића
појавило се још 2010. године у
јавносги у Српској, када је у ав-

1устутегодинеухапшенсајош

четири особе.

Та група се теретила да су
на подручју РС пропагандним
и

забрањеним материјалима

ширили националну, верску
и расну мржњу И нетрпељивост. Поред Абдулазиза тада
су ухапшени вехабије Хајрудин Дедић из Урија код Новог

Благај

код

Новог

Мирсад Црналић и Епхем Гаши, обојица из насеља Пелто-

Козарске Дубице.
породичним
кућама пронађени су пропавац код

У

њиховим

гандни материјали којима се
позива на радикални ислам, а
нађени су и ЦЦ-ови са радикалним порукама. Поспе приттораухапшенисутадагтуштени на слободу, а Абдулазизу се
од 2010. губио сваки траг. ■
СМ.

