Абу Хамза ухапшен у Зеници
субота, 08 август 2009 12:59

У зеничком насељу Пехаре у петак увече, око 22 сата, припадници СИПА и МУП
Зеничко-добојског кантона ухапсили су Караја Камела бин Алија познатијег као Абу
Хамза.
Како сазнаје Дневни аваз, у протекла 24 сата специјалне јединице СИПА и зеничке
полиције пратиле су његово кретање на подручју излетишта Сметови где се крио након
бега из центра града.

У петак увече Бин Алија је зауставила патрола зеничке полиције, а приликом хапшења
није пружао отпор. Око 23 сата доведен је у просторије Полицијске управе Зеница,
одакле је у поноћ пребачен у Казнено-поправни завод на даље издржавање казне.

Директор КПЗ Нихад Спахић ноћас је најавио да против Бин Алија следи дисциплински
поступак у којем може добити највише 20 дана самице, а у исто време и издржавање
казне биће му продужено за вријеме проведено у бекству.

За одбјеглим робијашем, након што се са допуштеног годишњег одмора 27. јула није
вратио у затвор, Генерални секретаријат Интерпола у Лиону јуче је објавио међународну
потјерницу.

Тунишанина западне обавештајне службе описују као једног од „кључних играча у
компликованој мрежи радикалних исламиста”

Вишеструко осуђивани Абу Хамза, који је добио држављанство БиХ оженивши се
Босанком и учествујући у рату у тој земљи почетком деведесетих у јединици „Ел
муџахид”, није се вратио у затвор после седам дана одмора, на који је имао право пошто
је издржао трећину казне од три године и 10 месеци због разбојништва, претњи
тужиоцу и насиља у породици.

Претходно, он је издржао седмогодишњу затворску казну због убиства. Поред тога Абу
Хамза је повезиван са убиством заменика министра полиције Јозе Леутара пре десет
година и планирања атентата на папу Јована Павла Другог.
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Карај Камел бин Али, према сазнању сарајевског листа, у Интерполовој потерници
наведен је и као Абу Хамза, Ебу Хамза, Абу Ахмед, али и као Јеменац Карај Камел бин
Алија, Јеменац Абделах Ахмед ел-Акил (45), Јеменац Абу Јасир Васили Ахмед (38),
Либијац Хабиб Зејтун (45), Либијац Камел Бега те Тунишанин Камел бин Али Карај (43),
Тунишанин Камел Карај (43), Француз Кхалид Моурад (43), Ирачанин Ребуар Раза (39) и
извесни Рашид ел-Фаиз (43), али и само као Шабан
(ФоНет)
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