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Блогер Алексеј Наваљни објавио је нови пост на Инстаграму, у којем се захвалио својим
спасиоцима – пилотима С7 „Ерлајнс“ и омским лекарима.

  

  

„Вероватно се не догађа често да у животу имате ужасно важне људе, а да им не знате
ни имена. Управо ми се то десило“, признао је Наваљни.

  

Према његовим речима, он је захвалан огромном броју људи којима ће још бити
посвећене посебне објаве, али жели да почне са онима који су „играли кључну улогу у
његовој судбини“. То су пилоти који су затражили хитно слетање на аеродром у Омску и
лекари који су одмах дијагностиковали токсично тровање и убризгали одговарајуће
лекове.

  

„Односно, пилоти и први лекари просто су ми дали додатних 15-20 сати живота... Хвала,
непознати добри пријатељи. Ви сте добри људи“, написао је блогер.
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Инцидент са Наваљним  

  

Наваљном је 20. августа позлило на лету из Томска у Москву. Авион је хитно слетео у
Омску. Опозициони лидер превезен је у болницу, где је пао у кому. У почетку се
претпостављало да је Наваљни отрован нечим што му је сипано у чај на аеродрому.

  

Лекари болнице у Омску су потом саопштили да му је здравствено стање стабилно и да,
према резултатима обављених испитивања, код Наваљног нису пронађени знаци
тровања, можданог удара, инфаркта, инфекција, нити вируса корона.

  

На захтев породице, блогер је 22. августа из Омска пребачен на клинику у Берлину.
Немачка влада је 2. септембра, позивајући се на лабораторију Бундесвера, саопштила да
је руски опозиционар Алексеј Наваљни отрован супстанцом из групе хемијских бојних
отрова „Новичок“. Лекари су 7. септембра пробудили Наваљног из коме.

  

Од Русије се захтева да спроведе истрагу, а званична Москва инсистира на томе да јој
Берлин достави информације у вези с Наваљним.

  

Немачка клиника „Шарите“ саопштила је у среду да је он отпуштен из болнице.

  

(Спутњик)
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