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понедељак, 31 октобар 2011 13:11

САРАЈЕВО – Агенти америчког Федералног истражног бироа (ФБИ) стигли су у
Сарајево и, у сарадњи са безбедносним агенцијама региона, одмах започели истрагу
након терористичког напада на зграду амбасаде САД, пише „Дневни аваз”.

  

Истражитељи ФБИ-а, који су допутовали јуче, требало би, како је најављено, да
спроведу истрагу о штети која је настала на објекту тог дипломатског представништва.

  

Терориста Мелвид Јашаревић, припадник радикалног вехабијског покрета који је
приликом напада у петак рањен у ногу, јуче је саслушан, а касније данас ће у суду БиХ
бити одржано рочиште на коме ће му бити одређен притвор од 30 дана.

  

Јашаревићев адвокат Сенад Дуповац изјавио је да је његовом брањенику потребна
психијатријска помоћ, те да он није свестан својих поступака.

  

Подсећа се да су у суботу лишене слободе још две особе које се сумњиче да су у вези са
терористичким нападом на зграду Амбасаде САД.

  

Полиција је јуче код Брчког пронашла и супругу Мевлида Јашаревића Мирелу, над којом
с, такође, спроведене истражне радње и синоћ, до закључења данашњег броја „Аваза”,
она није пуштена на слободу.

  

Иначе, у једној кући у Горњој Маочи пронађени су лични документи Јашаревића те војна
униформа.
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Полицајац Мирсад Велић (41) који је повређен у нападу у петак се добро осећа.

  

„Најважније ми је да оздравим и да изађем из болнице. Верујем у мој скорашњи
опоравак”, казао је Велић који је задобио прострелне ране кроз оба скочна зглоба.

  

Неформални вођа вехабијске заједнице која живи у Горњој Маочи оградио се од
Јашеревићевог поступка.

  

Специјалиста судске психологије Александар Милић из Бање Луке чин Мевлида
Јашаревића оценио је као понашање човека поремећене личности.

  

Академик Мухамед Филиповић је „Дневном авазу” рекао да би случај Јашервића требало
истраживати од почетка, односно од доласка муџахедина у БиХ, јер је то „кључ целе
ствари”.

  

„Одговорни су они који су хтели да купе наклоност богатих људи да би нам они
финансијски помогли, с једне стране. С друге стране, то су они који су желели да рат у
БиХ не буде рат за БиХ, него за ислам”, рекао је Филиповић.

  

Филиповић, међутим, каже да је овај случај потребно детаљно испитати, па и варијанту
да „српска обавештајна служба има прсте у свему томе”.

  

Филиповић не верује да ће овај напад имати последице по односе БиХ са САД, јер каже
да Америкаци савршено добро знају да су Бошњаци и БиХ њихови проијатељи и да желе
најбољу сарадњу са њима.

  

(Taнјуг)

 2 / 3



Агенти ФБИ стигли у Сарајево
понедељак, 31 октобар 2011 13:11

  

 3 / 3


