
АГЕНЦИЈА ЗА ИСТРАГЕ И ЗАШТИТУ ПО ПРИЈАВИ ЛИБИЈСКЕ АМБАСАДЕ

Проверавају "Аквареумал"
САРАЈЕВО - Припадници

СИПА проверавају послов-
ну сарадњу либијске Ам-
басаде у БиХ и спортско
рекреативног комплекса
"Аквареумала" из Фојнице
у вези са лечењем рањени-
ка из Либије у Босни и Хер-
цеговини.

- СИПА је у претходном
периоду, поступајући пре-
ма информацији Амбасаде
Либије, спроводила одре-
ђене провере које се односе
на либиЈске рањенике који
долазе на лечење у БиХ -

рекла је портпарол СИПА
Кристина Јозић.

У СИПА кажу да посту-
пају по пријави Амбасаде
Либије која је затражила
да испитају тврдње да је
ова амбасада оштећена за
готово 700.000 марака. Ам-
басада Либије јс оптужила
бившег директора Коми-
тета за рањенике Алија
Амиша, Либијца са држа-
вљанством БиХ, који више
није запослен у Амбасади

да је 31. децембра прошле
године са њиховог рачуна
запленио износ од готово
700.000 КМ, који је преба-
чен на рачун Јавне устано-
ве за медицинску рехаби-
литацију и бањско лечење
"Реумал" у Фојници, где су
се лечили неки од рањени-
ка.

Због сумњи да је међу ра-
њеницима који су дошли на
лечење у БиХ и једна особа
која се борила у СириЈИ на
страни Исламске државе,

запослени у Амбасади су
тражили од СИПА да про-
вери и ове наводе.

Из Агенције за истраге
и заштиту тврде да немају
информације да је било ко-
ји од рањеника у "Аквареу-
малу" боравио на ратишту
у Сирији, али кажу да ће
проверити документацију
коју им је уступила амбаса-
да Либије, где се наводи да
је једно лице које се лечило
у Фојници био члан Ислам-
скедржаве. ■ С.М.
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SaturdayDržava: Bosna i Hercegovina

Doseg:

Stranica: 40

Površina: 134 cm2 1 / 1


