
Британија: Полиција потврдила да су две особе нађене отроване  у Ејмсберију биле изложене истим нервним агенсом као Сергеј и Јулија Скрипаљ; Тереза Меј сазвала хитну седницу владе
четвртак, 05 јул 2018 00:11

Двоје Британаца Давн Струџес (44) и Чарли Ровли (45) налазе се у критичном стању
након што су изложени нервном агенсу за који је вечерас утврђено да је у питању
"новичок", а којим су раније ове године отровани и бивши руски шпијун Сергеј Скрипаљ и
његова ћерка.

  

  

- Тровање две особе у Вилтшајеру у Великој Британији изазвано је нервним агенсом
"новичоком" - потврдио је вечерас један од челних људи антитерористичке службе те
земље, јавља "Гардијан".

  

Саопштење које је презентовао Нејл Басу, заменик комесара Скотланд јарда уследило је
након целодневног испитивања околности које су претходиле паду у несвест двоје људи
за које се првобитно сумњало да би могло да буде повезано са наркотицима.
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Хитна помоћ позвана је у њихову кућу која се налази на око 12 километара од локације
на којој су у марту нервним агенсом изложени бивши руски шпијун Сергеј Скрипаљ и
његова ћерка Јулија, а за шта Велика Британија криви Русију.

  

Британци за чије животе се сада боре лекари су британски држављани Давн Стурџес из
Салсбурија и Чарли Ровли из Амсбурија, а они су хоспитализовани у болници у
Салсбурију у којој су четири месеца лечени и Сергеј и Јулија Скрипаљ након тровања
"новичоком".

  

Полиција је у почетку сумњала да су наркотици изазвали здравствене тегобе Стурџес и
Ровлија, али то се променило када су обавештени о свим симптомима, као и
немогућности медицинског особља да постави дијагнозу.

  

Обављено је детаљно испитивање, а тај задатак је поверен научницима у Портон Дауну
који су специјализовани за проналажење нервног гаса. Они су и утврдили да је упитању
иста врста којом је нападнута породица Скрипаљ.

  

- Могу вечерас да потврдим да је дошло до значајног напретка и да је Антитерористичка
полицијска мрежа покренула истрагу поводом овог инцидента - рекао је Басу у
саопштењу које је дап након добијања резултата обављених анализа.

  

Он је рекао да је у питању нервни агенс "новичок", па је напоменуо да нема разлога за
бригу од могућих нових тровања јер, како је поручио, нико више није испољио симптоме.

  

- Приоритет тима задуженог за истрагу јесте да утврди како су њих двоје дошли у
контакт са нервним агесом. Ипак, желим да нагласим да комплексна истрага покушаја
убиства Сергеја и Јулије Скрипаљ и даље траје, те да детективи настављају да
прегледају све доказе и прате све расположиве трагове да би идентификовали
починиоце. У овом тренутку не могу да потврдим да ли је отров из потпуно исте серије
као и онај којим је изложена породица Скрипаљ. Могућност да су напади повезани је
такође узета у обзир и испитујемо све - рекао је Басу.
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Заменик комесара Скотланд јарда је саопштио и да је 100 детектива специјализованих
за антитероризам укључено у истрагу, као и припадници полиције Вилтшајера.

  
  

Confirmed by met police : Dawn Sturgess and Charlie Rowley exposed to Novochok nerve
agent pic.twitter.com/JXOQ9kmo8o

  July 4, 2018    

Током данашњег дана, сва места која су Британци обишли су обезбеђена, а поводом тога
Басу је поручио: "Оградили смо неколико локација у Амсбурију и Салсбурију за које
сумњамо да су можда посетили пре него што им је позлило. То је превентивна мера док
настављамо истрагу и проверавамо како су дошли у контакт са нервним агенсом. Желим
да разуверим народ да не постоје докази да су било Стурџес или Ровли у скоријем
временском периоду обишли било које место на ком је вршена деконтаминација након
покушаја убиства Сергеја и Јулије Скрипаљ", пише "Гардијан".

  

Британски министар унутрашњих послова Саџид Џавид изјавио је да ће председавати
састанком владиног комитета за ванредне ситуације (ЦОБР) посвећеном излагању двоје
људи нервном агенсу "новичок" која ће бити обављена сутра.

  
  

UK police say couple in Wiltshire contaminated with same substance as Skripals https://t.co/I4
RL8PAtQi pi
c.twitter.com/N1eibKZYqY

  July 4, 2018    

Претходно је објављено да припадници антитерористичких јединица лондонске полиције
учествују у истрази инцидента који се догодио у Ејмсберију, близу града Солзберија,
после којег се две особе налазе у критичном стању.

  

Британски медији објавили су да отровани британски пар има симптоме "веома сличне"
онима које усу имали руски двоструки агент Сергеј Скрипаљ и његова ћерка Јулија,
после тровања које се десило крајем марта ове године.
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What Happened In Amesbury, Were The Wiltshire Couple Poisoned And How Far Is It From
Where The Skripals Were Attacked? https://t.co/07E8lgz4P8 pic.twitter.com/Bh1VzYRLsN

  — the sun best (@thesunbest) July 4, 2018    

  

Тереза Меј сазвала хитну седницу владе, у истрагу укључене антитерористичке
јединице

  

Случај две особе чије могуће тровање истражују припадници антитерористичких снага
полиције третира се "најозбиљније могуће", поручио је данас портпарол премијерке
Велике Британије Терезе Меј.

  

Агенција наводи да се комитет британске владе за реаговање у ванредним ситуацијама
састао у вези са данашњим инцидентом у Вилтширу, на југозападу Енглеске, као и да
министри редовно добијају нове информације о тровању.

  

Таблоид "Сан" објавио је да отровани британски пар има симптоме "веома сличне" онима
које усу имали руски двоструки агент Сергеј Скрипаљ и његова ћерка Јулија, након
тровања које се десило крајем марта ове године.

  

Претходно је објављено да припадници антитерористичких јединица лондонске полиције
учествују у истрази инцидента који се догодио у Ејмсберију, близу града Солсберија,
после којег се две особе налазе у критичном стању.

  

"Имајући у виде недавне догађаје у Солсберију (тровање Скрипаља и ћерке Јулије),
припадници антитерористичке мреже раде заједно са колегама из полиције Вилтшира у
вези с инцидентом у Ејмсберију", саопштено је из лондонске полиције.

  

Двоје људи у критичном је стању после излагања непознатој супстанци у енглеском
граду Ејмсберију, који се налази на 13 километара од Солсберија, где су нервним
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агенсом отровани руски шпијун Скрипаљ и ћерка Јулија.

  

  

Полиција у округу Вилтширу прогласила је "велики инцидент" због тровања човека и
жене, обоје у четрдесетим годинама. Полиција је затворила подручје које су људи
посетили пре него што су се отровали, а здравствени званичници су рекли да не верују
да има опасности од ширења ризика.

  

Двоје људи је збринуто у болницу у суботу под сумњом да су се предозирали
наркотицима. Скрипаљ и његова ћерка отровани су у марту нервним агенсом, за шта је
Велика Британија оптужила Русију, која одбацује било какву умешаност.

  

(Гардијан, РТ, Танјуг)

  

Видети још:  Две особе у Солсберију пронађене без свести - нова "афера Скрипаљ"?
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http://www.nspm.rs/hronika/dve-osobe-u-solsberiju-pronadjene-bez-svesti-nova-afera-skripalj.html

