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51РА НАСТАВИЛА АНТИТЕРОРИСТИЧКУ АКЦИЈУ "ДАМАСК"
Свиухапшени А УХАПШЕНИборавили на / 9^В ш___т___________________ш

ПОДручју Сирије 1^В№ / ДГ^-^^ ШШ/' • Рамм Ибрахимовић
И учеСТВОВаЛИ у II ™ Ј^^^^к. ___\\ж_Ш^__. • ФикретХаџић

Код неких
одухапшених \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Ш^ШШ1 __^_\\\\\_\\\\\\\\\\\\__\\\\ШК^_\\\\\т):Ш^^^^^^^^^^М^^^^^^^М' __-Ш----------------------------------~^^^^^Ш Ј ' Халил Гарановићпронађено ННЦНП^^^К _\\\Г^_\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Шш____\\\\\\\\Ш____Ш »КенанОкан

Оружје И МИНСКО МшЧ_к1Л_^_\\\\\\\\\\\\\_г~'>Т'_ »БеринТахић

-екСПЛОЗИВНа К|к^^^Н|Ј[ ј^^^^НвВ/ • АхметМушановић
средства '^^^^^■Вп

ШООЕ:ЖЕЛ>КАДОМАЗЕТ -\\\\\\\\\\_\\_\\\\\\_Ш_^ покрету. Ташћ је
2;е1јка.д1аз@дта1|.сот \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\_\\\_Г М_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^Ш_ш№_ Сарајлија, а страни медији

(^т^^И^Р^^ У^_\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ш лани да
САРАЈЕВО <^^\ цихадиста у Сирци.

шгнгу (51РА)
осЈмњичених за те- _\\\\\*

роризам и друта кривична У акцији "Дамаск" припад-
дјсла у всзи са тсроризмом, а ____^___' аит 31РА ухапсили су 9. сеп-

ратмнали у Снријн у _\\\г____тМЧв^-_. гембра
редовима радикалних фор- ___. .__\\\т/тЕ^^^__ Боснића, од гада се у пригвору
мацнја. _г _ШМт_-_^-^-_----_ налазс Авдулах Хасановић.

Хапшења су извршена у шт \___________\Ул№М на: е|||И^ мин Хоџић и
наставку антитерористичке ■ Ш ■ Љ^Ш. Н Н Адеи Карамуја. Сви су ос-
акције "Дамаск", у којој је ра- V т^М I I 1^9ВЛ^| умњичсни за тсроризам, одно-
нијеухапшенивоћавехабијске *^Ш _Л^^^^т\__\\__\\\\__\\\__\Ш^_\_____\\\\_^М^_\__М сно врбовање и организолање
заједнииеуБиХХусеинБи.ш ~^Г _-ШШ_^_^т Ш т ШШШШ ~^^т Ш Ш ~^^Г одласка држављана БиХ на
Боснић, којн се налази у при- с1рша ратишта. Притвор им
твору. Акција "Дамаек' је ре- _ _ _ __

л^т^^^ т^^ н _^ ____\________т ________ истиче 3. лецембра, а ло тада
зу.ттат вишегодишње Н Ш Ш Ш ШШШ^Ш _____Ш ШшШ Ш^_Ш __\_^^^__Ћ_____т би Тужнлаштво БиХ гребало
криминшшсгшке истраге ко- ШЛ __\_ГШ __\\____.\____Ш_Ш__Ш.\___Ш_\ш___и Ш М_^_Ш да подигнс опгокницу.
јомјебиообухваћепвећибрр! ■■1Ж«МрВ*1ч1 ■ VI Зајотто са њима наптпени
осооа које се доводе у веу са ■ ■ ■ су. а погом пуштени да се бра-
черорисчичкимакчиннослима. _ _^Ш _ - — -

____ ______
нс са слободе, Сснад Хукић.

Ујучерашњо1ак1 Ч и,која МВ%Ј%№ ММ^ИШ Ј^ИШВ^РЖД Р^ Ибрахим Делић, Хаидо Фој-
јс спроведсна на подручЈу Са- ■■ ■ ■■■НЦЈЦ ШгШ ница, Е.гвг Ф Хамза Мураго-Какнл Магла- М1«М| В ШШ ШјШ ШШ ШтШШ Ш М вић, Мухамсд Псраховић.
]а и Жнвинина, ухашнени су Ш~— Ш" Мирза Каиић, Сафег Бркић.
Рамиз Ибрахимовић (61), Фи- Седин Хусеиновић, Едуард
крет Хацић (57). Сенад сашања да ]е већи број ос- условиманису дозвољени. 1о- аг^тивпости на терепу, а у ко- става упутрашњих послова I _, т
Кљајић (35), Енвер Лилић умњичених особа, односно ком претреса је изузето про- јима учествује више од 100 Зеничко-добојског, Тузтан- I \ С >

(39 1, Мехмед Ћтмић ( 56). Сал- њих 1 1 који су ухаптттени у нађено оружје и полицајаца. У оквиру акттнје ског и Сарајевског кантона - л '_

ко Имамовић ?28), Халил Га- протеклом периоду, боравио минско-експлозивна средства су претресени објекти на ви- казалаје !озићева. ужилац ду равко ампа^
ранонић (41). Кенан Окан на подручју Сиријс и учссгво- -појасниоје Грубсшић. шс локација на подручју Са- Хацић, радник Камсноло- рарекаоЈсраниЈС даЈеод .
(34), Берин Тахић (51), Семир вао у рагним сукобима у овој Полицијски СЈтужбеник рајева, Зенице, Какња, ма "ХидЈзот^радње", ухаттшенје ДР жаЋља на и који су отгт-

Хацалнћ (28) и Ахмет Мтага- земљи-рекаојепоршаролТу- 81РА КЈШстина Јозић казала Маглаја и Жнвиница, у Уснјелу надомак Какња. нши на ратишта у СтфтгЈу илн
новић (361 жилаштва БиХ Борис Грубе- је да је ова агепција форми- - Акција је изведепа у са- "Глас С]шске" раније је обја- Ирак __ погинуло оорећи сс

шић. рала Операгивни штаб анти- радњи са припаднинима Оба- вио дајеХанићу Сирију оги- на страни раликатних органтт-
терористичке акције "Дамаск" вјетитајно-безбједносне шао V, посредовање зациЈа. Јоог масовног одласка
који руководи и кооЈздинише агенције БиХ, те министар- Мостарца Певада Голоша, а пихадиста на страна ратишта

>ПРЕТРЕСЕНИ током протсклог рата је био измијењен је Кринични икон

ОБЈЕКТИУ Н ИТАЛИЈАНСКИ ИСТРАЖИОЦИ ирииадник одреда "Рл муџа- ЕиХ, атеи^ене, ко]е су на

ПЕТ ГРАДОВА — хедин", који се борио на стра- снагу стутгилс у ]уну. предвића-
збогсумњедасуфинансирали Њчелиик Цеитролче с™6е његовах зезс са оадиколчин ™ А Р™Ј* РЈ > иХ - " Глас % С ~~"" * " уНа " ће •" СуШ "

и јаннтт подсчипали на чер.р- З а борбу гротив тероризиа иатачстича у Италији, сли С Р ПЖ " Ј6 о6 1 то ™ 1 е Ли " ° ИШ У.ин^Т^тву у војним,
исшчке жтнвносш, организо- Додао Је да је по налогу игалијаиеке полиције Ламбео- иије зозисто дс ли су Боснића лнћна сиријско рапшгте оги- паравоЈтгим или параполипц-
вали тсрористичкс групс и Гужилапша реажтзован нас- т0 Ђанинч боравио |е протек- испитали италирчски истражи- ша0 У 3 логистичку и ским Јелинипама. Ратнже по
придружиЈти се сграним ттара- гавак акцт^е "Дамаск", која је лихдана у ВиХ, а пајвип.е се оци финансцску помоћ воће веха- повратку са страних ратишта
војним и параполицијским почела у сепчембру оне годи- Ж тересозао за припаднике Боснич је пријехапшењауии- би Јске мједнице у Горњој чска запзорска казна до дссст

фоЈжацијама, а све у вези са не. ввхобијског по<ретп који су V тервју/ зо итолијоиски лиа Маочи Нусрета Имамовића. година, организаторима и
кривичнимчеломтероризма. - Прикупљсни су докази септембруухапшениуакцији Тепублика 1 и-.јавио дс се за Комшцс ИбЈЈахимовића, који онима који вроу]у и ооучаваЈу- Тужилаштво БиХ, заје- да одређени број осумњиче- "д амоск ". Ђанини се , пр е, 4а терорчаичку организацију Ис Ј 6 Уи™ен у Маглају, пот- доороволдс прцсти до пст го-
дно са потштчским и безбјед- них посједује оружје и мин-

писањ/ сарајезских медија, ламска држава бори и 50 врдилесудајеон оиоу Сири- дина, а отгима који Јално ттро-
носним агснцијама БиХ и ско-ексштозивпа средства чија интересозао почи свегс за Италиана, учием врегруто- ји. Гутмић је из Зепице, а у мовишу одлазак на страна
других земшна, спроводило је набавка и држање граћанима Хусеи га Билала Бос тића, због вању учесгвовао. СиЈжју је ошшао у јулу 2013. рапппта до чешри годгше за-
темељну истрагу и дошло до БиХ никако и ни под којим ' тоЈ^тне. Гарановић је из Ше- твора.


