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 Председник Владимир Путин изјавио је да су осумњичени у случају тровања бившег
пуковника ГРУ Сергеја Скрипаља и његове ћерке Јулије у Солсбрију познати руским
властима.

  

„Ми смо, наравно, погледали ко су ти људи. Ми знамо ко су, нашли смо их. Надам се да
ће се они сами појавити, то ће бити боље за све. Ту нема ничег посебног и криминалног“,
рекао је Путин на пленарној седници Источног економског форума у Владивостоку.

  

  

Према његовим речима, то су цивили. Руски председник позвао их је да се појаве и
разговарају са медијима.
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„Желим да им се обратим, како би нас данас чули. Нека дођу до медија“, додао је Путин.

  

Бивши пуковник Главне обавештајне управе Русије (ГРУ) Сергеј Скрипаљ и његова
ћерка Јулија отровани су 4. марта у Солсберију у јужној Енглеској, што је узроковало
велики међународни скандал. Лондон је саопштио да је у тровање умешана Русија, што
Москва категорички негира.

  

Британија: Русија лажима одговара на "случај Скрипаљ"

  

„Покушаји Велике Британије да добије објашњење од Русије у вези с тровањем бившег
двоструког руског агента Сергеја Скрипаља и његове ћерке наилазе константно на
нејасноће и лажи и то се није променило“, изјавио је портпарол британске премијерке
Терезе Меј.

  

Русија је идентификовала двојицу мушкараца које је Велика Британија именовала као
осумњичене за тровање бившег двоструког агента Сергеја Скрипаља и његове ћерке
Јулије у Солзберију, изјавио је руски председник Владимир Путин, наводећи да с њима у
вези "ништа криминално не постоји".

  

Путин је навео и да су те особе познате руским званичницима и да нису радиле за војску.

  

"Ти мушкарци су официри руске војне обавештајне службе ГРУ. Влада је открила њихову
улогу у ГРУ, њихове оперативце и методе, ову позицију су подржали наши међнародни
савезници", рекао је портпарол Терезе Меј новинарима, пренео је Ројтерс.

  

Он је додао да је Британија у више наврата тражила од Русије да објасни шта се
догодило у Солзберију у марту, али да су они одговарали нејасноћама и лажима.

  

"Не видим ништа што би сугерислао да се то променило", рекао је портпарол Терезе Меј.
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(Спутник - Агенције)
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