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 Москва -- Русија "није крива" за тровање бившег руског шпијуна Сергеја Скрипаља у
Британији и спремна је да сарађује са британским властима, рекао је Сергеј Лавров.

  "Русија није крива и спремна је да сарађује у истрази уколико Велика Британија испуни
своје међународне обавезе", рекао је шеф руске дипломатје новинарима у Москви, дан
после оптужби британске премијерке Терезе Меј упућених Русији тим поводом.   

  

Лавров је рекао да Русија тражи приступ узорцима нервног гаса којим су отровани
бивши двоструки агент Сергеј Скрипаљ и његова ћерка Јулија, пре него што може да
пружи објашњења која тражи Лондон. 

  

"Тражили смо у званичној ноти да нам се дозволи приступ тој супстанци и тражили
приступ свим подацима у истрази обзиром да је једна од жртава држављанка Русије
Јулија Скрипаљ", рекао је Лавров и додао да је Лондон одбио те захтеве. 

  

Он је оптужио британске власти да крше Конвенцију о забрани употребе хемијског
оружја према којој осумњиченој земљи треба пружити приступ инкриминисаним
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супстанцама и треба омогућити транспарентну истрагу. 

  

Британска премијерка Тереза Меј изјавила је јуче да је бивши руски двоструки агент
Сергеј Скрипаљ био изложен војном нервном агенсу какав производи Русија и да постоји
"велика вероватноћа" да је Русија одговорна за тровање. 

  

Меј је у рекла у британском парламенту да је амбасадор Русије позван да објасни како је
дошло до тога да је руски нервни агенс употребљен против бившег шпијуна који је у
Русији осудјен за шпијунирање у корист Велике Британије. Амбасадору је речено да
Русија до вечерас треба да пружи објашњење како је тај агенс стигао на британско тле. 

  

Британска премијерка је рекла да је хемикалија употребљена у нападу идентификована
као део групе нервних агенаса познате као "новичок". 

  

Скрипаљ и његова ћерка Јулија су у критичном стању после тровања нервним агенсом
прошле недеље у енглеском граду Солсберију.

  

(Бета-АФП)
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