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Британац Ејн Дејвис, осумњичен да је четврти члан терористичке ћелије познате као
ИСИС Битлс, ухапшен је у среду у Великој Британији под оптужбама за тероризам,
јављају британски медији.

  

  

Полиција је потврдила да је мушкарац (38) приведен на аеродрому Лутон у среду након
што је стигао летом из Турске, где је био осуђен за тероризам, објавило је више
британских медија, укључујући Би-Би-Си.

  

Означен као ‘четврти Битл’, Дејвис је осумњичен да је члан банде Лондонаца за коју се
тврди да је одговорна за отмице талаца Исламске државе у Сирији, одрубљивање глава
неким жртвама пред камерама пре него што су видеоснимке објавили на интернету.

  

Дејвис је оптужен да је био део ћелије отмичара и убица ИС-а која је отела десетине
странаца у Сирији између 2012. и 2015. Таоци су џихадистичку групу прозвали “Битлс”
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због њиховог британског нагласка.

  

Полиција, која се бави истрагама тероризма у Великој Британији, објавила је да је
ухапсила мушкарца који је тренутно “у полицијском притвору”, не наводећи његово име.

  

Портпарол Министарства унутарњих послова објавио је у међувремену у изјави да је
британски држављанин депортован из Турске у Уједињено Краљевство, али да је
“непримерено давати додатне информације јер је полицијска истрага у току”.

  

Би-Би-Си је објавио како се претпоставља да се ћелија ‘Беатлеса’ састојала од четири
члана – који су сви одрасли у западном Лондону. Добровољно су се пријавили да се боре
за ИС у Сирији и завршили као чувари западних талаца. Америчке власти наводе да је
група убила 27 талаца, одрубивши неколико глава.

  

Пре него што је радикализован, Дејвис је био осуђиван за кривична дела везана уз
дрогу, а затворен је 2006. због поседовања ватреног оружја. Након што је прешао на
ислам, променио је име у Хамза и упознао Мохамеда Емвазија, којег су медији прозвали
Џихади Џохн.

  

Њих двојица су била део групе која је радикализовала муслимане који живе у Лондону.
Давис је напустио УК како би се придружио ИС-у 2013. Ухапшен је у близини Истанбула
2015. године, а турски суд га је две године касније осудио за учествовање у
терористичкој организацији.

  

На суђењу је Дејвис признао да познаје Емвазија из молитве у истој џамији у западном
Лондону, али је негирао да му је пријатељ као и да је члан групе “ИС Битлс”.

  

Вођа ћелије Мохамед Емвази, познат као Џихади Џохн, убијен је у Сирији у нападу
дроном 2015. Друга два члана групе налазе се у притвору у САД након што су их
заробиле курдске снаге у Сирији 2018.
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(Хина, Н1) 
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