
Мнрсад Кандић депортован специјалним авионом са сарајевског аеродрома

Важан човјек
Исламске државе
испоручен у САД

САРАЈЕВО - Мирсад Кандиђ,
један од најграженијих сарадни-
ка терористичке организашф
Исламска држава, дешргован је
јуче са сарајевског аеродрома
специјалним авионом у САД.

Кандиђа, који је имао неколи-
ко идентитета, а који је рођен
1981. године на Косову, америч-

ке власти траже због дугого-
дишњих веза са терористичким
организацијама. Налог за ха-
пшење правосуђе СДЦ издало
је 2014, а међународна црвена

ишерпшова погЈерница распи-
сана је 2016. године, пише пор-
тал "Журнал инфо".

Истражиоци амфичког ФБИ
годинама су располагали ин-
формацијама о његовој повеза-
ности са Исламском државом.
Користеђи најмање пет лажних
идентитета, Кандиђ се кретао
по цијелом свијету, а посљед-
њих година боравио је у сириј-
ском граду и упоришту ове
организације Раки. Тамо је био
задужен за допремање прслука

за бомбаше самоубице и за на-
бавку пјешадијског наоружања
и специјализованих пушака за
терористичке нападе. Кандиђ
је, између осталог, дао подршку
приликом пребацивања на те-
риторију Исламске државе ти-
нејцеру из Аустралије Џејку
Билардију, познатијем као
Џихад Џејк, који се 2015. годи-
не у самоубилачком нападу
аутомобилом бомбом разнио у
ирачкој Рамади.

Од јануара ове године Кандиђ

се скривао у БиХ, а почегком ју-
ла је ухапшен у изнајмљеном
стану у сарајевском насељу Гр-
бавица и од тада се налазио у
екстрадиционом пригвору. От-
кривено је да је на територију
БиХ ушао корисгеђи украјин-
ски пасош издат на име Иван
Поповиђ, а када су припадници
СИПА 4. јула упадали у стан у
којем се Кандиђ крио, пронађе-
на су два лажна косовска пасо-
ша, од којих је један издат на
име Един Радончиђ.
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Glas Srpske 01.11.2017 

sredaDržava: Bosna i Hercegovina

Doseg:

Stranica: 4

Površina: 83 cm2 1 / 1


