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Постоје индиције да је Газал у вези са лицима из мреже нс^ ; и
међународног тероризма. Уз извјештај Тужилаштву БиХ АдемКарамуја.
предато девет вехабија ухапшених у акцији "Дамаск" п р отив њих је тужилаш-

1 ' ' ' ' тву поднесен извЈештаЈ о по-
ГОШЕ: ЖЕЉКА ДОМАЗЕТ вртак увече, а из ранијег пе- за улазак у БиХ. чињеном кривичном дјелуд1аззз@1ео1.пе! риода постоје индиције да је Након што га је супруга због постојања основа сумње

САРАЈЕВО - Инспекто- у вези са лицима из мреже пријавила због насиља, прије да су починили кривична дје-
ри Службе за послове са међународног тероризма. Га- неколико дана откривен је у ла финансирање терористи-
странцима БиХ депортова- зал је током рата боравио у Зеници, а у БиХ је ушао на чких активности, јавно
ли су држављанина Јордана БиХ, гдје је засновао и пород- основу визе Хрватске, која му подстицање на терористичке
Јусуфа Давуда Исмаила Га- ицу. У послијератном пери- је омогућила и безвизни бо- активности, врбовање ради
залу, који је пружао финан- оду напустио је БиХ, а на равак у БиХ у максималном терористичких активности и
сијску подршку одређеном основу информација обавје- трајању од седам дана. Уз мје- организовање терористичке
броју активиста вехабијског штајно-безбједносних органа ру протјеривања Газалу је групе.
покрета у БиХ, а који би мо- о његовом дјеловању, упркос изречена и забрана уласка у Јозићева напомиње да је
гли да наруше безбједност вишеструким покушајима, БиХ у трајању од двије годи- током акције ухапшено 16
земље. Служба му није одобрила ни- не. особа, од којих су двије пу-

Газалје депортован у чет- једанзахтјев за издавање визе Агенција за истраге и штене.


