
Александар Вучић: Недељник НИН за саговорника изабрао наркодилера и избаченог члана СНС само зато што је напао мог брата Андреја
четвртак, 25 април 2019 17:50

Став Кине по питању КиМ се не мења, а то подразумева подршку територијалном
интегритету и суверенитету Србије.

  

  

"Толико је свечан данашњи дан, да не бих да га кварим са наркодилерима, ни са
криминалцима различитих врста"

  

"Толико је свечан данашњи дан, да не бих да га кварим са наркодилерима, ни са
криминалцима различитих врста. Нека они раде свој посао, ми ћемо свој, а на крају
народ увек да свој суд", рекао је Вучић новинарима у Пекингу, одговарајући на питање -
како коментарише сведочење "избаченог члана СНС, који је главна звезда у НИН-у само
зато што је напао Андреја Вучића".

  

На додатно питање није ли услов да неко буде саговорник НИН-а тај да "мрзи Вучића",
председник је рекао да је то само један од услова, те да има и других.
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  "Када су довели наркодилера да сведочи, мислим да и то све говори. Само некараде свој посао, нека нападају. Мислим да људи у Србији мере резулате, да видедобро и разумеју одлично и да је свима све јасно и ко се обогатио на грбачи народаа и ко је тај који радио против народа, а ко је тај ко се бори за народ, а не за себе,то је за мене најважније", рекао је он  Председник Александар Вучић каже да је данас са Вангом Хунингом, идеологоммодерне Кине и једним од водећих умова те земље, разговарао о бројним темама, измеђуосталог и о томе како да Србија чува своју независност и развија економију.  Шта сам научио од "идеолога модерне Кине"  Председник Александар Вучић каже да је данас са Вангом Хунингом, идеологоммодерне Кине и једним од водећих умова те земље, разговарао о бројним темама, измеђуосталог и о томе како да Србија чува своју независност и развија економију.  Вучић је новинарима у Пекингу рекао да је имао велику част да дуже од два сатаразговара са високим кинеским званичником, чланом Сталног комитета Политбироа ЦККП Кине, блиским сарадником и актуелног и бившег председника Кине, за којег каже даје у великој мери допринео јачању позиције Кине у свету.  Посебно би, каже, желео да прочита Вангову књигу "Народни суверенитет", које вишенема ни на кинеском језику.  "Ми смо више од два сата били заједно, разговор, који је требало да траје 15 минута,трајао је сат времена, па ручак још дуже од сат времена. Много тога сам научио, он јечовек који је написао вредне књиге које не можете да нађете ни на кинеском језику",рекао је Вучић.  Каже да је од Ванга чуо много о различитим темама, о поставци ствари у свету, као итоме како Србија, која је на важном географски стратешком месту, али опкољенаразличитим интересима и неретко притиснута, да се понаша, како да чува независност иразвија економију.  Вучић је истакао да је у Кини био много пута, приман са посебним почастима, уз искренопријатељство, али да ни сам није могао да верује на који начин га је данас дочекао Ванг.  "Он је један од најзаузетијих људи на свету. Он је енциклопедија, човек за којег кажу даје тај који је допринео тврђем ставу Кине и јачању позиције Кине у међународнимодносима", рекао је Вучић.  Описијући Ванга, навео је да је то човек који се "устремио" на јачање позиције Кине усвету, који је учествовао у пуној модернизацији Кине за време последња трипредседника, а да је са актуелним шефом државе доживео врхунац каријере.  Ванг је, наставио је, човек који је тих, који ради иза затворених врата, иако сви знају даје у најближем руководству и један од кључних мозгова и најважнијих људи Кине.  "Изузетно сам почаствован и поносан због тога, он ми је рекао да ће покушати дапосебно због мене, преко амбасадорке Кине у Србији Чен Бо набави књигу ''Народнисуверенитет'', јер бих волео да ту књигу добијем", пренео је Вучић новинарима.  Истакао је да је разговор са Вангом веома значајан, додајући да поједини умеђународним круговима, када постоје проблеми у односима са Кином, некако увек њега"таргетирају", јер је реч о човеку који ради на свеукупном снажењу Кине.  "Ја сам овде други пут, али не ја, већ Србија. Ја само представљам Србију, то јепоштовање према Србији", подвукао је Вучић.  Вучић је рекао да је Ванга, али и председника Сија, замолио да, уколико је могуће,препоруче неким од кинеских компанија из области индустријске роботике, вештачкеинтелигенције или логистике, од Алибабе до других компанија, да своје центре илихабове отворе и у Србији.  Вучић је новинарима у Пекингу рекао да је имао велику част да дуже од два сатаразговара са високим кинеским званичником, чланом Сталног комитета Политбироа ЦККП Кине, блиским сарадником и актуелног и бившег председника Кине, за којег каже даје у великој мери допринео јачању позиције Кине у свету.  

  Посебно би, каже, желео да прочита Вангову књигу "Народни суверенитет", које вишенема ни на кинеском језику.  "Ми смо више од два сата били заједно, разговор, који је требало да траје 15 минута,трајао је сат времена, па ручак још дуже од сат времена. Много тога сам научио, он јечовек који је написао вредне књиге које не можете да нађете ни на кинеском језику",рекао је Вучић.  Каже да је од Ванга чуо много о различитим темама, о поставци ствари у свету, као итоме како Србија, која је на важном географски стратешком месту, али опкољенаразличитим интересима и неретко притиснута, да се понаша, како да чува независност иразвија економију.  Вучић је истакао да је у Кини био много пута, приман са посебним почаштима, уз искренопријатељство, али да ни сам није могао да верује на који начин га је данас дочекао Ванг.  "Он је један најзаузетијих људи на свету. Он је енциклопедија, човек за којег кажу да јетај који је допринео тврђем ставу Кине и јачању позиције Кине у међународнимодносима", рекао је Вучић.  Описијући Ванга, навео је да је то човек који се "устремио" на јачање позиције Кине усвету, који је учествовао у пуној модернизацији Кине за време последња трипредседника, а да је са актуелним шефом државе доживео врхунац каријере.  Ванг је, наставио је, човек који је тих, који ради иза затворених врата, иако сви знају даје у најближем руководству и један од кључних мозгова и најважнијих људи Кине.  "Изузетно сам почаствован и поносан због тога, он ми је рекао да ће покушати дапосебно због мене, преко амбасадорке Кине у Србији Чен Бо набави књигу 'Народнисуверенитет', јер бих волео да ту књигу добијем", пренео је Вучић новинарима.  Истакао је да је разговор са Вангом веома значајан, додајући да поједини умеђународним круговима, када постоје проблеми у односима са Кином, некако увек њега"таргетирају", јер је реч о човеку који ради на свеукупном снажењу Кине.  "Ја сам овде други пут, али не ја, већ Србија. Ја само представљам Србију, то јепоштовање према Србији", подвукао је Вучић.  Вучић је рекао да је Ванга, али и председника Сија, замолио да, уколико је могуће,препоруче неким од кинеских компанија из области индустријске роботике, вештачкеинтелигенције или логистике, од Алибабе до других компанија, да своје центре илихабове отворе и у Србији.  
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  "У једном тренутку на ручку је Ван Ху Нинг, који је један од пет важнијих људи у сталномкомитету Политбироа ЦК, рекао - Вучићу, ви кажите шта је то што желите, шта можемода урадимо, ми ћемо то да направимо", рекао је Вучић.  Како је рекао, било је речи и о развоју и унапређењу туризма.  "Желимо још драстичније да повећамо број туриста из Кине, морамо да повећамо бројноћења и дана, да понудимо бољи избор Кинезима", рекао је Вучић.  Додао је и да верује да ће културна сарадња између две земље такође ојачати, чему ћедопринети и изградња Кинеског културног центра у Београду.  (Агенције)  
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