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Русија је спремна да размотри захтев британских истражитеља да дођу и испитају два
мушкарца осумњичена за тровање бившег двоструког шпијуна, саопштио је Кремљ.

  

Велика Британија је оптужила Александра Петрова и Руслана Боширова да су покушали
да убију бившег двоструког шпијуна Сергеја Скрипаља и његову ћерку Јулију нервним
отровом новичок. Скрипаљи су преживели напад 4. марта у Солсберију, али је касније
умро један становник тог града пошто је дошао у контакт с отровом.

  

  

Петров и Боширов су јуче дали интервју руској државној телевизији РТ, наводећи да су
посетили Солсбери као туристи. Они негирају тврдње Лондона да су припадници руске
војне обавештајне службе и наводе да раде у послу са суплементима у исхрани.
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Портпарол руског председник Димитриј Песков рекао је да ће руске власти размотрити
захтев Лондона за испитивање, ако буде послат. Он је додао да је Велика Британија
више пута одбијала понуду Русије за спровођење заједничке истраге, пренео је АП.

  

"Постоји механизам правне помоћи регулисан билатералним документима и
међународним правом", рекао је Песков новинарима и додао да ће ако захтев стигне из
Лондона, Москва то размотрити у складу са законом.

  

Он је додао да "од самог почетка Русија наглашава своју жељу да сарадњу како би се
разјасниле околности онога што се десило у Солсберију и да се ухвате кривци", али да је
"британска страна снажно одбацивала такву сарадњу".

  

Велика Британија тврди да је напад одобрен на "вишем нивоу у руској држави", што
Москва оштро демантује.

  

Британске власти су прошле недеље идентификовале Русе и објавиле снимке с
безбедносних камера на којима се види како су посетили Солсбери 3. и 4. марта.

  

Тврдње Петрова и Боширова да су туристички посетили Солсбери, портпарол британске
премијерке Терезе Меј је окарактерисао као "лажи и очиледне измишљотине".

  

(Бета)
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