
 
 

 البريطانية مستمرة في طلب معلومات بشأن المشتبه بهما في اعتداء طة مكافحة اإلرهاب رش
 سالزبري

وآمزبري باستخدام غاز األعصاب ينشرون  في سالزبريالمحققون الذين يحققون في االعتداءين 
 تسجيالت فيديو لشخصين مشتبه بهما، ويطلبون من المواطنين تقديم أي معلومات بشأنهما.

يُعرفان باالسم المستعار أليكسندر  -تسجيالت كاميرات المراقبة يظهر فيها شخصان مشتبه بهما 
 مارس. 4وتجولهما فيها يوم األحد  سالزبريلدى وصولهما إلى  -بيتروف ورسالن بوشيروف 

كما نشر المحققون من شبكة مكافحة اإلرهاب صورة لزجاجة مقلّدة صنعت خصيصا مشابهة تماما 
 ة عطر، بينما يستمرون في تحقيقاتهم.لزجاج

مازال محققو الشرطة يطلبون الحصول على معلومات من أي شخص رأى أيا من الرجلين في 
مارس، أو أي شخص رأى علبة أو زجاجة عطر من "نينا ريتشي" التي  4-2المملكة المتحدة ما بين 

 في يوليو.  تم العثور عليها الحقا في سكن تشارلي راولي في شارع َمغلتون
 789 321يُرجى من كل من لديه معلومات االتصال بالشرطة، بشكل سري، هاتفيا على الرقم 
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قين على المستوى الوطني في جهاز قال نائب مساعد مفوض الشرطة، دين هايدن، وهو كبير المنس

مكافحة اإلرهاب: "منذ إعالننا وإعالن هيئة االدعاء البريطانية لتفاصيل المشتبه بهما في شهر 
 سبتمبر، استمرت تحقيقاتنا على قدم وساق. 

"إننا عازمون كل العزم على تحديد ومحاسبة جميع المسؤولين عن هذه األعمال المستهترة، والتي 
 إصابات خطيرة ألربعة أشخاص، والتي لألسف فقدت دون ستيرغس حياها على أثرها. تسببت في 

"إننا نتابع عددا من مسارات التحقيق، لكن من األمور األساسية التي ما زال علينا معرفتها هي مكان 
مارس  4زجاجة العطر المقلدة خالل الفترة ما بين وقت التخلص منها حسب اعتقادنا بعد ظهر يوم 

يونيو. إن كنت تعتقد بأنك رأيت هذه العلبة الوردية  27تى وقت عثور تشارلي راولي عليها يوم وح
 أو الزجاجة في أي مكان في سالزبري خالل تلك الفترة، نرجو منك االتصال بنا."

التسجيل األول لكاميرات المراقبة يظهر فيه المشتبه بهما لدى وصولهما إلى محطة القطار في 
بقليل  13:30مارس. والتسجيل الثاني يظهر فيه المشتبه بهما بعد الساعة  4م األحد سالزبري يو

وهما يعبران أمام محطة للوقود في شارع ويلتون، وهو قريب من عنوان منزل سكريبال. هذه 
 اللقطة، حسب اعتقاد المحققين، كانت مباشرة قبل وضع أثر غاز األعصاب على مقبض الباب.

وفي التسجيل الثالث يظهر الرجالن وهما يسيران فوق جسر في شارع فيشرتون حوالي الساعة 
قبل عودتهما إلى محطة القطار في سالزبري متوجهين إلى مطار هيثرو للحاق بطائرتهما  13:45

 للعودة إلى موسكو مساء ذلك اليوم. 
سبتمبر، رغم عمليات البحث الدقيقة والمضنية، ورغم أن  5كما قال مساعد المفوض نيل باسو يوم 

من غير المرجح وجود أي مواد أخرى في سالزبري، من المستحيل ضمان ذلك. وبالتالي، فإننا 
 نواصل تكرار نصائح هيئة الصحة العامة في إنجلترا للمواطنين بعدم التقاط أي شيء ال يخصهم. 
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