
ТУЖИЛАШТВО БиХ ТРАЖИ ПРОДУЖЕТАК ПРИТВОРА ОСУМЊИЧЕНИМ
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ ОДЛАСКА ЏИХАДИСТА НА СТРАНА РАТИШТА

Погинуло 30 ратника
из БиХ у Ираку и Сирији

Сви погинули ЕЗО^&ј^^^^Р^Г -У— ' пг^ми^мисим " Боснић нс 5и по5 Ј сгао_
л пг\

__ пг ЦШ^ ,^^^^^ћ______^^л? -____\_\_\\\\\т^ШЛ^_____. Ј__\\\\\\\\\\\\\\\\________} _± Ф^^^В^^^^Ш \Л*У1У1ГОг1ЛСПг1 из земље. јер је отац 17 дјецеимали од 20 до 25 кхх^^^^н »■м»и''-«»<^<»«
ГОДИНа. ЈедаН ОД -*'ЛиНВВНН , НцешаодајеуБиХопасно
њиу кг.рм-Гум УШ9!^Ш^тш&тВ*ш к^Т^ВИНБ <«,<.<.«««< -<<-«л- , ,.,,,. Р ,,,, ,, ,, ,х., -.- - ,,.-,.,,,..,.<.

БиХ ОСЛОбоДИО, ПНЈ^^П^НМ истрагеиза™т/($1РА)3. Хасановић да
ОТИШПОНП КХв______И» ~"Г_^_^_^^НМ!^_Н септемброукаталисуН оружје које је пронађено у

•_ I Ж^ИК?5П^^Иг лицо.Зопеторицуеодре- кући у којој је боравио није
раТИШТе, раЗНИО Се ЛМ^ \^В_\______Ш_____________\\\\\\\_\\\Ш ђенпритвор,залеветЦере његово нсго њсговог брата.

И убиО 27 ЉУДИ Ш_\\\\\_9_ш Г вЛ-^-^-^-^-К забосне,доко/двојицана- - Ја нисам никакав веха-
. ' п . ц пи ' ' \_^^^^^^^^М-_-__Ш___-\_Ш ЛН У 9__________М бф, пи смвфија, пе зпам пиистакао чампара ши_]^^^_\\______________^_\_^9^9______Ш_ш_\___ ______________ л,.«, л,. "-:л-.,..|,, ,-

Ш1а то ЗН ачи. ову гројицу
ШШБ:ЖБЉКАДОМАЗБТ I '^^& К^^^^^^^^в^^^. још трого. У окцији је пре- нити сам чуо, нити видио -
д1аззз(Шео1.пе1 №«^^^Н^Н локсциа итом рекаоје Карамуја.

,.,„.,,„,, ,, -а-«_____________1^__Л9^^^^Н___________ ЖП^_^_^_1.^^К прилжом између оаа- Словеначки медији објав-сара. ево - од 1зо
т. л ог, пронсђена веПа копи- или су ,уче да ,е држављаниндрлшвЈШ„аБ Н Х,ко ЈИ суоти- П чино оружја. Свиухапшени Словеттје Јуре Королец, у,е-шли на ратишта у СириЈу __1_^_^_А11^^Н~- V се за '<Р™ 41 10 ™к и сљедбеник Еоснића.или Ирак, 30 |е погиншо ж тот „,„, 1п\ ж^^^^^^^Н^ЗШ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^В"' тероризча. погшуо у Сириш. Према по-оорепи ее страни радикал- \ к^^^^^^^В^Л_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_Н

1 \ м~~~~~~~М 1^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Н дацима Словепачке оезошд-них организаци|а. в^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^в
Рекаојетојудетужилап -\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\_^— гранипт Турскс и Сиријс, Бо- носне службе. за одлазак у

Јужилатптва \_"\ Дубравко снић је након одласка Њсре- Си Р и ]У регрутовао га Је Бо-
п. -г V ._\\\\\\_В к^^НЕ^^^Р^^9^НН1^^еЧСШН1 >-, тл,,^,™,^ снић. Словеначка полицшаЧашара у Супу ШХ на рочи- \^т^Ш^^Ш__^ /~Ш/^ттттВМВВВВЋ Имамовипа, који се налази

шту на којем је одлучивано о В^^^ШгУ Ш^~^^^^^ на ЦР Н0 1 ШСЋ ~ најтраженијж не Д авно Је заплиЈенила на-

пролужетку притшра припад- Л^Р&^Ш ттШ терориста у свтдету, на рати- °РУ жање приликом претреса
ницима вехабијског покрета \^Ш^Ш^к _\\\\\\\\\\\\\\ш _К__1Т1 _\Ш __\\\\\Ш ште у Сирију и Ирак, поетао станова словеначких

осумњиченим за тероризам. ШШШЈ^к *^Г КЗР његов насљедник у БиХ - ре- Држављша БоштЈана Скуби-
односноврбовањеио/анизо- ШШШ___\___ШШ\ {___\\\Т ' Џ^ ЈШ^^Ш^Ш* каоје Чампара. ца и Рока Жавби]а ; који су се
вање одааска држављана БиХ шШ 1 т№Ш Ш ШВ & Додао је да поред тога V оорили у Сирији на страни
на страна ратишта. ШШНЗљНГ Ш* V >5^' Ч^б!^-^^^^ "" 010 ™ 30 ~~^ Ћжилаш'- екстремиста. Они су ттрептли
Осумњичени су ухапшени у г ' ■"- ВШ -■ ■ V Ч тво није ус^ело да саслуша све на ислам так °5 с под утапајсм
акцији иДамаск и: ' св Је Д же - Боснића. За исламистичку

- Сви погинули имаж су ' - Покушали смо да за- милитаптпу групу Исламска
од 20 до 25 годипа. Једап од вршимо истрагу, али збогком- Држава Ирака и Леванта бо-
њих, којег је стд ослободио. Чампарајеистакао дасеу Чамиара је рекао да и мрежа терориста. У Италији плексности кривичног дјела Р и се 1 Итали|анау чиЈемЈе
отишао је на рагиппе, разнио Боснићевим говорима, који су Сгтовентш траже правну помоћ су безбједносне мјере подигну- нисмо успјети. Нисмо до тсраја регрутовању учествовао Бо-
се и убио 27 људи - истакао је дати скспсрту за тсроризам од БиХ, јср су утврдили да су тс на највиши ниво због Бо- спровсли истрагу о томс ко јс снић.
Чампара. Блади Азиновићу на анализу. њихова два држављанина при- снићевог боравка у Италији. врбовао љуце да иду на рати- Припадници вехаоијекот

Пагласио је да су за мје- јасно види да је Боснић врбо- је одласка у Сирију била у коп- Све указује па то да постоји ште, о фш1апсирагпу одласка покрета из БиХ у Сирију од-
сетт, огкако су осумњичени у вао и подстрекавао људе да такту са Боснићем. широка организација широм ових лица, гдје су све одржани лазе преко Словеније и Бела,
притвору, на ратиштима поги- иду на ратишта. Еврпе - ]жкао је Чампара. говори о потреби одласка на Д° Истанбра гд^е^ их сачекују
нула четири држављанина - Боснић у говорима . ОД ТУРСКЕ Додао је да Финансијско- сиријско и ирачко ратиште... "спсцијалци" и тајним канал-
БиХ и да се за двоје чека пот- оправдава одлазак у Сирију ТРДЖЕНИ обавјештајно одјељење^ провје- Тужилаштво има намјеру да има уводе у ту земљу. Мећу
нрца. илиИрак-рекаојеЧампара, плплим л Шд ~ све финансијске токове саслуша још 30 свједока - ре- онима који су изгубили жи-

Тужилаштво тражи проду- Нагласио је да би ос- пмпдпД! ГОЛ1ЈМ11С
К0 Ј И с У У ве>ЈИа| Ђоснићем

?
ко " каојеЧампара. вот на страним ратшнтима је

жетжпритвора љ1Још двамје- умњичсни, када би били на ПРеЛАСКУ ГРАНИЦе ј и ј с из Кувајта добио 100.000 Одбрана јс нсгирала свс и Емрах Фојница, оптужен, а
сеца за вођу вехабијске слободи, напустили БиХ и долара. наводно за куповину наводе Тужилаштва гражећи потом ослобођен за учество-
заједнипе Хгсеина Билата Бо- отипши у Сирију или Ираг^. - Један од њих је погипуо, земље и пекрешипа. за осумњичепе укидање при- вање у нападу на америчку
снића те Авдулаха Хасановића, - Ако оду, поново ћепочи- а др;ти се врагио. Контакти- - И од Турске су тражени твора. Боснићев адвокат Адил амбасаду у Сарајеву. Он је у
Енсса Мсшића, Енвсра нити терористичко д^ело - до- рали су са нама и траже одго- подаци о томе на који су на- Лозо рекао је да нема ника- Ираку починио самоубила-
Хоџића и Адема Карамују. даојеон. вор на питање да ж постоји чин осумњичени прелазили квих доказа против Боснића. чкинапад.


