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Двојица Руса које је Лондон идентификовао и оптужио да су одговорни за тровање
бившег руског шпијуна Сергеја Скрипаља и његове ћерке у Енглеској рекли су у
телевизијској изјави да су били у марту у Солзберију као туристи.

  

  

У интервјуу за руску телевизију РТ два мушкарца, која личе на двојицу осумњичених чије
слике су објављене у Британији, рекли су да су посетили Солзбери у марту, називајући
га "дивним градом" и да су хтели да посете чувену катедралу у том граду, преноси АФП.

  

Они су такође потврдили да се зову Александер Петров и Руслан Боширов, како су
навеле британске власти које их оптужују да су агенти руске војне обавештајне службе
ГРУ.
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Британија је навела да су Боширов и Петров агенти војне обавештајне службе који су
послати у Солзбери да отрују бившег руског агента Скрипаља и његову ћерку. Британија
је објавила снимке надзорних камера на којима се они виде како се шетају по
Скрипаљевом крају.

  

  

Њихово појављивање на руској телевизији уследило је после јучерашње изјаве руског
председника Владимира Путина да су у Русији пронађена двојица осумњичених, који су
цивили, а не агенти руске војне обавештајне службе како тврде Британци, и који нису
урадили ништа криминално.

  

Путин, који је говорио на економском форуму, позвао је двојицу мушкараца да се појаве у
неким медијима и да испричају своју причу.

  

Влада Велике Британије: Остајемо при оптужници

  

Влада Велике Британије потврдила је да остаје при свом ставу да су Александар Петров
и Руслан Боширов отровали бившег двоструког шпијуна Сергеја Скрипаља и његову
ћерку Јулију.

  

Влада и даље тврди да су они официри руске војне обавештајне службе (ГРУ) и да су на
улицама те земље употребили забрањено хемијско оружје, наводи се у данашњем
саопштењу, преноси АП.

  

"Више пута смо тражили од Русије да објасни шта се у марту догодило у Солсберију, а
данас су нам одговорили лажима", додаје се у саопштењу британске владе.
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(Фонет – Бета)
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