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Добро вече поштовани гледаоци, пратите други дневник овог хладног јесењег дана
2020. године. Ово су вести дана.

  

Након јучерашње одлуке Европске Уније у којој се наводи да ће Србија постати члан те
економске заједнице у пакету са Турском, председник Тадић је у телефонском разговору
са председником Турске истакао да се "партнерско приближавање Србије и Турске
исплатило" и изразио уверење да ће Турска остати снажан фактор мира и стабилности
на Балкану, са петовековним искуством на том пољу. Председник Турске је, међутим,
изразио забринутост због све учесталијих позива од стране "екстремних клерофашиста"
да се Република Санџак поново интегрише у државу Србију и наводи да Србија мора
поштовати вољу народа Санџака, као и реално стање на терену. Тадић је изјавио да
Србија никада неће признати Санџак, али да неће толерисати ни говор мржње против
већинског народа Републике Санџак.

  

А сада вести из региона. У суседној Републици Војводини, председник Бојан Пајтић и
премијер Ненад Чанак обишли су српску енклаву у Сабатки и посетили камп у којем живи
око 1,000 Срба, Рома и других невојвођана. Пајтић и Чанак су изразили наду да ће
Србима бити омогућен брз транспорт у матичну државу Србију, те су критиковали
српске власти за неспремност да прихвате преостале Србе у Војводини и коначно реше
питање српских енклава на миран и демократски начин по узору на делоцирање Рома у
Француској пре десет година. "Као чланица Европске Уније, Војводина ће затражити
помоћ Брисела да одврати Београд од манипулисања српском мањином у Војводини из
територијалних претензија према суседној Републици", рекао је премијер Чанак и додао
да "Војвођани губе стрпљење са Србима."
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Београд након Параде поноса 2019.  Почињу припреме за 11. Параду поноса у Београду. Министарство одбране је најавилопостављање неколико тенкова на свим прилазима главном граду Србије, док ћеморнарица надгледати Саву и Дунав, не би ли спречили улазак хулигана и екстремиста.Евакуација грађана Београда пред Параду из безбедносних разлога почиње у суботу у12 часова. Сирене ће означити почетак евакуације, након чега ће грађани имати 24 сатада напусте град у који ће почети да се враћају тек након завршетка параде. Обезбеђењеу граду током параде руководиће Генерал-потпуковник Саша Чордић који је одушевиојавност и прошле године својом чувеном изјавом "Мој пендрек си дошао да ломиш својомлобањом!" Чордић је истакао да је "Парада поноса највећи државни и националниинтерес Србије, те смо спремни да и ове године прогласимо ратно стање докнеистомишљеници не одустану од неслагања са нама." Европска Унија је поздравиланачин на који Србија штити људска права.  

Марко Милошевић у Приштини, Албанијa  Министар Унутрашњих Послова и лидер Социјалистичке Партије Србије МаркоМилошевић завршио је данас једнодневну посету Албанији и изјавио у Приштини датамошње власти морају озбиљније да се позабаве очувањем византијског историјскогнаслеђа у тој држави, поготово у северним албанским градовима Грачаници и Пећи.Милошевић се такође извинио лидеру косовског вилајета у Албанији Рамушу Харадинајуу име свог оца за сву неправду коју је Ослободилачка Војска Косова доживела токомдеведесетих и истакао да Србија цени европско партнерство са Албанијом које укључуједобросуседске односе са бившом југословенском покрајином Косово у оквиру те државе.Лидер косовског вилајета у Албанији је најавио посету Аутономној Покрајини Прешево ијош једном подржао самопрокламовану независност те покрајине, док је министарполиције поновио став Србије да она никада неће признати Прешево.  Врховни султан Исламске Републике Босне Екбар Алаху критиковао је српскепобуњенике у бањалучком санџаку да шире једноумље и националну нетрепељивост, теих позвао да одустану од своје идеје о поновном успостављању одредаба из застарелогдејтонског споразума и прихвате реално стање на терену. "Ми знамо да су побуњенициповезани са фанатицима у Србији и нећемо дозволити да неко ради противно вољиАлаха, ал Алаху ил Алах Мухамед Расул Алах." Председник САД Хилари Клинтоносудила је миран протест српских побуњеника, рекавши да је Америка спремна даактивира своје трупе у Тузли и уклони 'српски фактор' у Босни како би се коначноостварила мултиетничка заједница у тој држави.   Поново немири у Крагујевцу након што је Фиат коначно затворио фабрику Застава иотпустио све раднике. Иако је полиција забранила све скупове хетеросексуалаца уСрбији, око хиљаду незадовољних радника је изашло на улице и сукобило се са 50,000новозапослених полицајаца које су нападали каменицама и циглама. Око 550 радника јеубијено на месту, док су сви остали похапшени и смртне пресуде се очекују крајеммесеца. Од 2010. године, 'језиви' одговори на улично насиље су постепено постализванична политика државе према решавању социјалних и друштвених проблема.Запамтимо, 2019. године је држава извршила егзекуцију 2,850 малолетних хулигана и7,000 гладних екстремиста.  

Скупштина Србије  У Скупштини је почела расправа о Резолуцији о Денацификацији Србије. Резолуцијуподржава владајућа коалиција ДС-СНС-СПС-Г17+-ЛДП (коалиција "Дајем Србију заЕвропу"), док се опозиционе партије буне терминологији коришћеној у Резолуцији премакојој је сваки противник власти обележен као "нациста". Портпарол коалиције ДСЗЕАлександар Вучић изјавио је: "Па како вас није срамота да нападате ову резолуцију.Знате да би она ефективно укинула опозицију у Србији и ви стављате ваш личниинтерес испред државног. Нико не сме бити јачи од државе!"  Вести из спорта. Тениски првак света Новак Ђоковић данас игра у финалу Вимблдона.Ђоковић је јуче изразио велико жаљење што је Србима забрањено присуствовање свимспортским догађајима након инцидената у Торину прошле године у којем је око 50 Србаисекло ограду између трибина и терена у торинском стадиону, а после тога су бацилибакљу на терен. Председник Тадић се извинио италијанском премијеру у телефонскомразговору из Лондона док су га евакуисали са трибина утакмице Манчестер Јунајтед –Ливерпул, у којима је погинуло 39 људи. Српски тенисер Ђоковић је такође позваовласти у Србији да укину потерницу за њим коју су расписали још 2017. године када јеЂоковић спажен у једном кафићу у Нишу са мајицом "Косово је Србија."  Време сутра облачно и мрачно.  Хвала Вам што сте гледали дневник, останите уз наш програм.
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