
Тереза Меј: Велика вероватноћа да је Москва одговорна за тровање бившег руског агента; Владимир Путин: Русија нема ништа с тим
понедељак, 12 март 2018 17:29

Руски председник Владимир Путин изјавио је да Велика Британија треба да установи
шта се десило бившем руском двоструком агенту Сергеју Скрипаљу пре него што Русију
оптужи за његово тровање.

  

  

"Прво тамо треба да дођете до краја те ствари, и онда можемо да разговарамо о томе",
рекао је Путин на југу Русије на питање новинара ББЦ да ли је Москва одговорна за
тровање, пренео је Тасс.

  

Руски двоструки агент и његова ћерка су у критичном стању после тровања нервним
агенсом прошле недеље у енглеском граду Солсберију.

  

Британска премијерка Тереза Меј би требало посланицима да изнесе нове детаље о
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тровању двоструког агента и његове ћерке.

  

Портпарол руског председника Дмитриј Песков рекао је новинарима да је Скрипаљ
радио за британску службу и да је отрован на британској територији и да стога
инцидент "нема ништа с Русијом, а камоли с руским руководством".

  

Меј: Велика вероватноћа да је Русија одговорна за тровање

  

Британска премијерка Тереза Меј изјавила је 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 нерви агенс употребљен против бившег шпијуна који је у Русији
осуђен за шпијунирање у корист Велике Британије.

  

Британска премијерка је рекла да је хемикалија употребљена у нападу идентификована
као део групе нервних агенаса познате као "новичок", пренео је ББЦ.
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  Она је рекла да је руски амбасадор у Лондону позван да објасни да ли је тровање"директна акција руске државе" или последица "губитка контроле" над залихаманервних агенаса.  "Ако не буде кредибилног одговора, закључићемо да се ова акција своди на незаконитуупотребу силе руске државе против Велике Британије", рекла је Меј.  Меј је рекла да је министар спољних послова Борис Џонсон рекао амбасадору Русије даМосква мора "одмах да обезбеди пуно и комплетно откривање" програма "новичок"Организацији за забрану хемијског оружја.  Скрипаљ и његова ћерка су у критичном стању, после тровања нервним агенсом прошленедеље у енглеском граду Солсберију.  Сергеј Скрипаљ је у Русији 2006. године осуђен због шпијунаже за британскуобавештајну агенцију МИ6, осуђен на 13 година затвора, а ослобођен је у разменишпијуна 2013. године.  (Бета)  
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