
Кадри Весељи: Поносан сам на величанствену тврђаву Ново Брдо, драгуљ наше културне баштине који Србија узалуд покушава да асимилира
недеља, 18 август 2019 00:50

Председник косовске скупштине Кадри Весељи изјавио је да је "поносан" због косовске
заставе која је поново постављена на зидинама српског средњовековног града Ново
Брдо, као и на полицију и друге институције које се, како је рекао, "брину о косовским
драгоценим споменицима".

  

  

"Поносан сам на величанствену тврђаву Ново Брдо, овај драгуљ наше културне баштине
и древно насеље које је вековима служило као раскрсница цивилизација. Још сам
поноснији на прелепу косовску заставу, која поносно маше својим кулама, као и полицију
и друге државне институције које се брину о косовским драгоценим споменицима",
написао је Весељи у поруци на Фејсбуку.
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"Србија узалуд покушава да асимилира нашу културу и наслеђе", поручио је Версељи.

  

Он је уз своју објаву на Фејсбуку приложио и фотографије с припадницима косовске
полиције у подножју тврђаве, као и снимке на којима је видљива косовска застава на
средњовековном српском споменику.

  

"Као будући премијер нећу дозволити да било које од ових древних косовских богатстава
буде политички инструментализовано или погођено. Вратићемо некадашњу славу Новом
Брду, не само што ћемо га учинити међународном културном туристичком атракцијом већ
и обновити стари рудник", додао је Весељи.

  

Повлачење САД и Британије из Косовске агенције за поређење и верификацију
имовине је лоша вест за Косово, морамо се бескомпромисно борити против
корупције

  

Повлачење представника САД и Велике Британије из Агенције за поређење и
верификацију имовине Косова је лоша вест за Косово, оценио је председник Скупштине
Косова Кадри Весељи после саопштења да је амбасада САД повукла свог представника
из Агенције.
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  "Повлачење наших америчких и британских пријатеља из одбора Косовске агенције запоређење и верификацију имовине је лоша вест за Косово и сви би требало да будемоузнемирени", написао је Весељи на свом Фејсбук налогу, а пренео је РТК.  Он је указао да су процеси слободе, независности и изградње Косова постигнути самозахваљујући непоколебљивој подршци савезника, додавши да Косово само уз њиховупомоћ може да се суочи са изазовима.  "Непотизам не штети само нашој држави и присиљава младе да напусте земљу, већозбиљно поткопава виталне односе са нашим најближим савезницима", написао јеВесељи.  Оценио је да је то јасан доказ да је борба против непотизма и корупције неопходна ипоручио да је "започео рат" против тога са великом одлучношћу, уз обећање да ће ићидо краја.  "Да бисмо изградили бољу будућност Косова, морамо се бескомпромисно борити противкорупције", истакао је Весељи.  Амбасада САД у Приштини саопштила је у петак да се повлачи из одбора Агенције, аисто је претходно урадила и амбасада Велике Британије.  (Фонет)  
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