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Агенције за истраге и за- 1.^ Питамо шта ће де-
штиту (81РА) БиХ Горан 1____________\ШШШ^!ш( хЈшШшшзЈшШШш^^^^ шта-истжаојеКалабић.
Зубац најавио је јуче да ће (НЕ_јИ^^Иив&' ]^^^^^^^н|^| - " *ДУ ' Шш^ш Нагласио је да се ради о
послије акције 'Дамаск", у _\\\\\\\\\\Ш^^^^^^к *5Ј____*_____\\\\\\\\\\\\\\\\\\\_____ •___!___� -_§____________________________________________ људима оиаеним за цијелу БиХ

ухапшено вехаби- ттттВт^^^^^В т^^Ш^ШШ^^^Ш^ ________\\\\\\\\\\\\\\\\___\ ирт 11011,

током наредне седмице {/^/^Ш^^^ШјШГј* шШШШШп^ШШм '^ж^ШШВ^^^^ШЕ^^^Ш*^^ ' сада када
бити органшована слична " западне метрошле уплашиле
опсежпа акција коју ће су па шободу, зам. Биојепредоодшквехабиј- сушш да је учесгвовао у рат- кан^говерашеједипице 1999. акшвносш всхабија изврши-
спровести полицијски слу- - 0 даљем статусу остапих ског покрета у Хацићима и ш ним злочинима над српским године из Виеоког је отишао ле су притисж на БиХ и не
жбеници ове агенције. 14 лица одпучиваће Тужилаш- тероризам је оптужен иаједно цивилима, а послије и због на косовско ратиште. По по- вјерујем да би ове институшгје

3;бац нијс жслио да гово- тво БиХ. Истрага о овом пред- са Мирсадом Бскташсвићсм и контжата с мсђународним тс- вражу одпаж у Истанбуи у на- и сада реаговале да нису биле
ри о детаљима, нита да пот- мету наставља се и даље - Абдулкадиром Цесуром. Код рористима. никад није уха- мјери да се ангажује на под пришском - казао је Кал-
врди да ли је такође ријеч о казала је полицијски службе- њих су 2005. пронађени ек- пшен. Чак ни након што се чеченском ратишту. апи према абић. Додао је да су годинама
акцији која сс односи на борбу ник 51РА Кристина Јожћ, сплозив, самоубилачки појасе- нашао на списку особа опас- његовој изјави из 2001, од тога упозоравали да ће толеранци-
против тероршма. Истакла је да је 15 лица, пи и пидео-касете на којима су них по напионалну безбјед- одустаје, а каеније одлази на ја бошњачких политичких- Све ће се видјети нарепне који су пронађени у простори- снимљени бомбаши самоуби- ност. Боутриф је до одпаска у сиријско ратиппе. партија према шхабијама до-
седмице-истжаојеЗубац. јама које су претресене током це. У оптужници је наведено Сирију живио у Зеници. Шеф Клуба посланика принијети шме да данас има-

У оквиру акније "Дамаск" акције "Дамаск"икоје суу сри- да су Бекташевић и Цесур у ок- СНСД-а у Парпаменту БиХ мо велику песигурпост па
81РА је у сриједу уз подртпку једу биле на исттитивању због тобру 2005. године у Сарајеву ДР 3 ™ Калабић рекао је да је ртицама пшром КиХ.
више безбједноених и пишциј- гога што се иове^ју с мјесшма од Икановића набавили више Ц^^ __._ --« 1а сфанка и раније ушзорава- Посланик СДС-а Алек-
ских агеипија ухжшла 16 осо- и ухапшепим особама, пуште- од 19 килограма експлозива. ' 1"**ћЈ1В1И ла и имала озбиљне шшција- сандра Пандуревић рскла јс
ба које су осумњичене. између нона слоболЈ'. Икановић је због тероризма НАПРАВИЛА тиве које су се односиле на да су за радикалне групе V
оегалог, и за врбовање и орга- Према подапима из обавје- осуђен на осам година затвора, ТОЛЕРАНЦИЈА потребу да бупу заустављене ак- БиХкривеинституцијеБиХи
низовањс држжљана БиХ за штајно-бсзбједносног ссктора, а ту казну Брховни суц умањио ПРЕМА ВЕХАБИЈАМА тивности којс су ишлс ка ја- они који су их штитили. Дслс-
одлазак у Сирију и Ирак и на ратиппима у Сирији и Ира- јеначетиригодине. чању терориста. гат бошњачког народа у Дому
Јчествовање у оружаним суго- ку борило се иж се бори 150 Мећу цихапистима је и Ђа- Кенан Биједић из Високог - Мећутим. овдје нисмо народа Парпамента БиХ Ме-
бима у шм зсмљама борећи се држављана БиХ, међу којима мсл Боутриф, који има јс инструктор побуњсника у озбиљно схваћсни. Пслитичкс хмед Брадарић, који је и члан
на страни раджалних терор- су и особе ошуживане за теро- држављанство Алжира и БиХ. Сирији и један од организато- паршје које овдје имају моћ Заједничке комисије за одбра-
исшчких група. Припадници ршам и ратне злочине. Међу У Сирији је од децембра 2012. ра одлазака држављана БиХ имају начин да шстигуције ко- ну и оезбједност, изразио је
81РА наставиж су јуче крими- њима је најпознатији Бајро године. Бивши је припадник на то рашштс. Бивши је при- је се баве борбом прошв теро- задовољство гспјехом жције
налисшчку обраду над 14 уха- Икановић из Хацића. У пихад одреда "Ел муџ&хецин", а због падаик одреда ''Ел мупахедЈш". ризма ојачају и раде свој посао. "Дамаск".
пшених, амеђукојимајеивођа у Сирију оштпао је у јан;'ару рашог искуства из БиХ тамо Активистајеисламскехумантт- Они су то опструисали и данас - Овдје серади о најбезо-
вехабијскс Јаједнице у БиХ Ху- 2013. шдине и сада је коман- има посебан етатуе, "Просла- гарне организације "Помоћ 1' из плаћамо цијену. Они су хтјели чнијој 1'рупацији Лзуди која
сешт Билал Босшћ, Ухапшаш дапт једпог одреда 1511,-а. За пио" се 1995. годиие у борбама Високог у склопу чијих жш- да пребацивањем палш_.е па нам се непрестано изругујс и
Хамдо Фојница и Фикрет Зу- њега се први пут чуио 2007. го- око Возуће. Иако се против вноста посјећује повратничка друге сгвари у Парчаменту за- пријети суживоту - рекао је
кићнжон саслушања пупггени дине кад је осуђен за терори- њега водила исграга због насеЈБа у РС. Са 15 ирииадни- магле борбу прошв героризма. Брадарић.


