
МИРСАД КАНДИЋ (36), ОСУМЊИЧЕН ЗА ТЕРОРИЗАМ, АВИОНОМ ВЛАДЕ САД ИСПОРУЧЕН ИЗ САРАЈЕВА АМЕРИЦИ
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МИРСАД Кандић
(36) из Пећи, један
од најтраженијих

сарадника Исламске држа-
ве на свету, изручен је јуче
Америци, која је за њега у
Сарајево послала специјал-
ни авион.

Власти САД су за Кан-
дићем трагале годинама
због сумње у умешаност у
терористичке активности,
а сама чињеница да је де-
портован авионом Владе
САД према многима, до-
вољно говори о важности
Кандићевог изручења. Ње-
га ФБИ и америчке службе
сумњиче да је снабдевао ИД

прслуцима за бомбаше са-
моубице!

Оптужен је и даје аустра-
лијског бомбаша самоубицу
познатог као Џихад Џејк
пребацио на територију ИД
а да је и сам често боравио
у Раки.

Према подацима из бе-
збедносних кругова БиХ,
Кандића је СИПА (Државна
агенција за истраге и зашти-
тууБиХ)ухапсилауСараје-
ву почетком јула и од тадаје

ЛДЖНД ИМЕНД
АМЕРИЧКЕ безбедносне аген-
ције дошле су до података да
је Кандић на подручју Сирије и
Турске користио имена Ал Босни
Абдула Рахим, Кандук Мирсад, и
РахимАбдул.
У безбедносним круговима
спекулише се чак и да је Мир-
сад Кандић заправо један од
лажних идентитета које је овај
терориста користио.

био у екстрадиционом при-
твору, а онда је у септембру
Суд БиХ донео одлуку о ње-
говој депортацији за САД.- ФБИ је дошао до пода-
така да Кандић годинама
сарађује са ИД и да кори-
стећи најмање пет лажних
идентитета путује по свету
и да је последњих година
боравио у сиријском граду
Раки, донедавној престони-
ци ИД. Тамо је био задужен
за допремање прслука за
бомбаше самоубице. Осим
прслука, набављао је и пе-
шадијско наоружање, као
и специјалне пушке за те-

рористичке нападе - каже
извор из безбедносних слу-
жби.

Џевад Галијашевић, ек-
сперт за борбу против теро-
ризма, истиче за "Новости"
да је Кандић отишао у Си-
рију из БиХ вероватно 2012.
или најкасније 2013. године,
када Је и наЈвише радикал-
них исламиста отишло из
БиХ да ратује на страни ИД.- Кандић је био добро
повезан са групом вехабија

из Хаџића, на чијем челу је
био вехабија Бајро Икано-
вић - каже Галијашевић.- Приликом хапшења у
јулу у сарајевском насељу
Грбавица, код Кандића су
пронађена два лажна ко-
совска пасоша, од чега је
један издат на име Един
Радончић. Лична докумен-
та на име Мирсад Кандић
нису пронађена. Истражи-
оци СИПА су приликом ло-
цирања и хапшења Кандића

у Сарајеву открили да је у
БиХ ушао почетком ове го-
дине на украјински пасош
издат на име Иван Поповић- каже за "Новости" извор из
безбедносних служби БиХ.

Наводно су тада прона-
ђене и три банковне карти-
це на различита имена, а у
прозору изнајмљеног стана
Кандић је скривао и СИМ
картице које је користио за
комуникацију са својим са-
радницима.

Иначе, америчко пра-
восуђе је још 2014. године
издало налог за хапшење
Кандића, а 2016. године за
њим је расписана и Интер-
полова црвена потерница.

У косовској полицији
задуженој за регион Пећи
јуче је "Новостима" кратко
речено да нису упознати са
овим случајем "јер се није
догодио на њиховом тере-
ну". ■ С.МИШЉЕНОВИЋ

ЏИХДДЏЕЈК
ЏЕЈК Билард, аустралијски тинејџер познатији као Џихад Џејк који
се 11. марта 2015. године у самоубилачном нападу аутомобилом-
бомбом разнео у ирачкој Рамади, један је од терориста којем је
подршку приликом пребацивања на територију ИД пружао управо
Кандић.- Мирсад је оптужен да је у периоду од августа 2014. до марта 201 5.
године пружао подршку, посебноуљудству, страној терористичкој
организацији, наведено је у решењу Суда БиХ којим је 26. септем-
бра ове године одобрена Кандићева депортација у САД.

УБиХушао саукрајинским иасошем
издатим на име Иван Поповић
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