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 Јевгениј Примаков биће именован на место директора “Руске сарадње”
(Россатрудницевство), изјавила је за РИА новости Елеонора Митрофанова, руководилац
“Руске сарадње”.

  

Ова информација добија на значају ако се зна да је Примаков, контраверзни новинар и
члан руске Думе, крајем марта прошле године, у јеку антивладиних демонстрација у
Београду, нудио председнику Србије Александру Вучићу да направи техничку владу са
лидерима Савеза за Србију Драганом Ђиласом и Бошком Обрадовићем, о чему је “Блиц”
писао.

  

Именовање на ту позицију у организацији која финансира све руске Домове и невладине
организације под контролом Русије, значило би да Јевгениј Примаков контролише
изворе новца које ова земља упућује у Србију и које су до сада директно коришћене за
финасирање демонстрација у земљама широм света у којима су угрожени руски
интереси.
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Митрофанова је вест потврдила за РИА Новости, а Примаков демантовао на свом ФБ
налогу, наводећи да се на ту функцију долази указом председника Русије, али да до
данас тај указ није потписан.

  

Јасан сигнал

  

Хоће ли до именовања доћи, знаћемо ускоро. Каква год одлука да буде, то ће бити
Путинов јасан сигнал Вучићу, да ли одобрава или не његову независну политику.

  

- Независна Србија никоме не одговара - каже за “Блиц” извор из Владе који је упознат
са написима у руским медијима.

  

Наш саговорник каже и да то “што је Вучић сувише независан Русији више не одговара”

  

“Кад постављате човека попут Примакова на такво место, а знате да ћете нарушити
односе са својим савезницима, онда вам је јасна намера - закључује наш саговорник.

  

“Блиц” је пре неколико месеци објавио информацију да је Примаков боравио у Београду
и да је тада имао конкретну понуду за председника Србије.

  

- Примаков је допутовао у Србију 26. марта како би урадио интервју. Међутим, након што
су завршили с тим делом, разговор је кренуо у потпуно непланираном и ненајављеном
правцу. Примаков је понудио вашем председнику да направи техничку владу са Ђиласом
и Обрадовићем - испричао је тада извор “Блица” из дипломатских кругова у Москви.

  

“Непристојна понуда”

  

Док је покушао да објасни да је прелазна, техничка влада најбоље решење да се
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превазиђа политичка криза која је постојала у том тренутку, Вучић га је прекинуо,
поручио му да је понуда непристојна и да немају о чему више да разговарају, а затим је
рекао сарадницима да испрате госта.

  

Будући да је његов предлог председник Србије глатко одбио, Примаков је непосредно
пред Вучићев долазак у Сочи у децембру на разговор са председником Русије
Владимиром Путином, на својој телевизији појачавао притисак и кампању против Србије.

  

Вучић: Нисмо били сами, постоји службена белешка

  

Александар Вучић је на питање да ли је тачно писање “Блица” и да ли му је Примаков
нудио прелазну владу са лидерима СЗС, рекао да би “свако ко би му то понудио био
грубо одбијен”. Он је потврдио да је Примаков био код њега.

  

- Јесте, постоји службена белешка о томе, нисмо били сами, али свако ко би ми понудио
владу на годину или не знам колико са онима који су покрали Србију, попут Ђиласа,
Млађе Ђорђевића, Обрадовића или Јеремића, био би одбијен - рекао је Вучић.

  

(Блиц)
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