„Коха Диторе“ објавила нови, трећи видео снимак у којем се Кадри Весељи помиње као „главни чов
петак, 24 мај 2019 16:12

У косовским медијима, појавио се и трећи снимак који наводно инкриминише
председника косовске скупштине, Кадрија Весељија, доводећи га у везу са
организованом криминалном групом осумњченом за зеленашење, принуду и превару.

Наиме, Кадрија Весељија од понедељка потреса скандал у вези са видео снимцима који
наводно показују да је повезан са особама које се сумњиче за кривична дела
зеленаштво, принуда и превара, будући да се на снимцима помиње и његово име.

Коха Диторе објавила је у понедељак, како се наводи, ексклузивни видео снимак који
открива сумње о умешаности неких особа у кривична дела зеленаштво, принуда и
обмана. Један од протагониста на снимку био је и тог дана ухапшени Рахим Хашими којег
је Косовска полиција ухапсила са још четири особе међу којима су: Исмет Османи, Иљир
Бојку, Адил Тачи и Ментор Мачани. Ова лица сумњиче се да су илегално присвојили
имовину процењену на преко 2,5 милиона евра.
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Четворици ухапшених одређен је притвор од месец дана, а Рахим Хашими, пети у групи,
је касније ослобођен. Објављени снимак је наводно настао 2012. године, а у једном
његовом делу се помиње име садашњег председника ПДК, Кадрија Веселија, пренели су
косовски медији.

Потом је Коха прексиноћ објавила још један снимак у ком приватни инвеститор тврди да
је дао 200.000 евра Кадрију Весељију за дозволу за изградну приватне клинике у
просторијама приштинског КБЦ и још 50.000 једној другој особи чије име није могуће
разазнати. Он на видео снимку разговара са особом која је посредник између
инвеститиора и Рахима Хашимија који треба да му помогне при добијању све потребне
документације.

Синоћ је Коха објавила и трећи видео снимак у коме се такође помиње име, председника
косовске скупштине.

Двојица протагониста овог видеа Кадри Реџепи и Фатон Даладаку, причају о уговору за
приватну болницу у просторијама Клиничког и универзитетског центра, а Весељи се
овде спомиње као одлучујуц́и човек који може то да заврши, преноси КТВ.

Овај снимак је настао у фебруару 2012. године, само неколико дана након што је Кадри
Реџепи, како је рекао, дао 200.000 евра Кадрију Веселију.

Реџепи у овом видео снимку говори да се сусрео са лидером ПДК Кадријем Веселијем и
да ц́е се питање болнице завршити у корист Даладакуа.

Сам Кадри Весељи је јуче на конференцији за медије рекао да ће да поднесе оставку
ако се докаже да је крив.

На ове видео снимке које је Коха објавила уследиле су реакције и косовске опозиције
али и главног тужиоца Александара Љумезија.
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Косовска опозиција критиковала је правосуђе зашто и Весељи није обухваћен истагом у
овом случају, а захтевали су и оставку председника скупштине, Кадрија Весељиија.

С друге стране, главни тужилац, Александар Љумези пак тврди да није био упознат са
овим случајем све док се о њему није писало у медијима.

(Коссев, Коха)

Видети још: Приштинска КТВ објавила снимак на коме неколико особа
пребројавају новац и говоре да је 200.000 евра намењено Кадри Весељиу; Весељи:
Немам било какве везе са афером зеленашења
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