
Приштински медији: Група повезана са џихадистима „Исламске државе“ планирала терористичке нападе у Грачаници и северном делу Митровице
среда, 10 октобар 2018 17:08

Истрага Специјалног тужилаштва Косова открила је да је терористичка група,
састављена од грађана Косова, планирала извођење терористичких напада у две
дискотеке у Грачаници, Православној цркви у северном делу Митровице, као и
самоубилачке нападе на Кфор и на циљеве у Француској и Белгији, преносе приштински
медији.

  

  

Како пише портал каллxо.цом, у оптужници Специјалног тужилаштва Косова се
објашњава начин функционисања, финансирање и мете ове терористичке групе, чији су
припадници у међувремену ухапшени.

  

Група која је била повезана са високим структурама Исламске државе и добијала је
финансије од те организације, док су средства према изјавама оптужених требала да
буду уплаћена преко Киргистана, Узбекистана или Русије. Бујар Бехрами, Ресим
Кастрати, Грамос Шабани, Аљберт Адемај, Леотрим Муслиу и Едона Хаљити су
оптужени за тероризам.
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Према оптужници, Бехрами и Кастрати су од децембра прошле године до притварања
29. јуна ове године припремали терористичке нападе.

  

Бехрами је осумњичен да је покушао да формира терористичку групу под именом
"Помоћници Исламске државе у земљама Орла", која би деловала на Косову, Албанији и
Македонији. Као мете напада према оптужници су биле дискотеке "Камбоџа", и
"Инсомниа" у Грачаници као и Православна црква у Северној Митровици, која се налази
у близини кафане "Москва".

  

Трећеоптужени Грамоз Шабани је за циљ имао извођење терористичких аката у
Француској и Белгији. Шабани има и белгијско држављанство.

  

Оптужена Едона Хаљити је према упутствима Шабанија била укључена у припрему
терористичких напада планирајући и самоубилачки напад возилом са екплозивом на
припаднике Кфора на Косову. Двојица оптужених Аљберт Адемај и Љотрим Муслиу су
оптужени да су имали информације о припремама терористичких напада али да то нису
пријавили полицији.

  

(Бета)
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