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  video:KOСОВО ЗА ПАТИКЕ  

                     

     

  

     

  

  У Билећи мирни протести поводом независности Косова 26-ог фебруара у 12  часова у
организацији четвртих разреда С.Ц. Голуб Куреш.    

  

  У наставку Скандал због извештаја ТВ Русије о Београду, Еуровизија под знаком
питања...   

  

     

    

  Скандал због извештаја ТВ Русије о Београду    

  

  Извештај државне телевизије Русија о протесту и нередима у Београду изазвао је
скандал, због којег су дипломате Амбасаде Србије у Москви принуђене да негодују,
јављају руски електронски медији и интернет портали.
  
  &quot;Данас су се грађани Београда вероватно сетили других митинга. Сетили су се
како је беснела руља која је свргавала старог Милошевића. Исти ти, фудбалски
навијачи. Како је земља која је полудела од либералних обећања спроводила на онај
свет плачем западну марионету Зорана Ђинђића - човека који је растурио легендарну
српску армију и специјалне службе, који је предао Хагу хероје српског отпора за
апстрактну економску помоћ и који је за то добио заслужен метак&quot;, навела је ТВ
Русија у извештају, емитованом касно синоћ.
  
  Цео видео извештај био је постављен на порталу YоуТубе, али је скинут.
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  &quot;Српске дипломате су дубоко револтиране изјавом новинара државног канала
'Русија' Константина Сјомина, који је у директном програму одобрио убиство премијера
зорана Ђинђића пре неколико година&quot;, наводи портал Неwсру.цом. Тај портал, као
и други, наводи да је Амбасада Србије у Москви већ затражила од те телевизије
стенограм коментара који се чуо синоћ.
  
  Како сазнаје агенција Бета, Амбасада у Москви припрема писмо које ће упутити
генералном директору руске државне телевизије.
  
  Медији цитирају главног уредника листа &quot;Ново руско слово&quot; и бившег
дописника РИА Новости из Београда Сергеја Гризунова, који је оценио да коментар
представља &quot;позив на убиство садасњег председника Бориса Тадића, некада
Ђинђићевог заменика у руководству Демократске странке&quot;. &quot;То је и позив на
преиспитивање добрих односа Русије и Србије&quot;, оценио је Гризунов, додајући да је
руска државна телевизија пружила &quot;непроцењиву услугу косовским терористима,
који сада имају развезане руке&quot;.  

  

     

  

  Амбасада САД повлачи особље из Београда   

  

  Америчка амбасада у Београду издала је у петак увече саопштење у коме је навела да
је у тренутку напада на америчку амбасаду претходне вечери „степен полицијске
заштите био недовољан” и изразила жаљење што је „због пропуста Владе Србије да
испуни обавезе према Бечкој конвенцији дошло до трагичног губитка људског живота”.
„САД очекују од Владе Србије да, у складу са међународним обавезама, омогући
безбедност и заштиту амбасаде и њеног особља”, наводи се у саопштењу. Уз навођење
да је након завршетка напада и гашења пожара у делу зграде који су демонстранти
запалили пронађено тело особе непознатог пола, истиче се да погинула особа није била
запослена у амбасади. Додаје се да је у тренутку напада 14 чланова особља амбасаде
боравило у згради и да су сви запослени у амбасади добро.
  
  „Председник Владе Војислав Коштуница пружио је, у разговору 21. фебруара са
државним подсекретаром Николасом Бернсом, уверавања да ће амбасада и њено
особље бити заштићено. Ми ћемо Владу Србије држати за реч”, додаје се у саопштењу.
  
  Наведено је да ће амбасада САД бити затворена и у понедељак како би се проценила
причињена штета. Основно особље амбасаде наставиће са радом када се изврше нужне
поправке које би омогућиле нормалне услове рада.
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  „Амбасада објављује обавезно повлачење дела америчког особља, чије присуство није
неопходно за основно функционисање амбасаде, као и свих чланова породица
америчког особља, због забринутости у вези са безбедносном ситуацијом”, наводи се у
саопштењу   

  

     

  

  Еуровизија под знаком питања    
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