
Вашингтон: Џозеф Бајден положио заклетву као 46. председник САД; Бајден: Нови дан за Америку; Трамп: Вратићемо се у неком облику; Церемонију обезбеђује 25.000 припадника Националне гарде
среда, 20 јануар 2021 21:20

Џо Бајден положио је заклетву у Вашингтону уз строги протокол, чиме је званично
постао 46. председник САД. Камала Харис положила заклетву за потпредседницу САД.

  

  

Церемонија инаугурација названа „Уједињена Америка“ није као раније инаугурације, јер
су организатори и локалне власти Вашингтона позвали Американце да не долазе већ да
церемонију прате онлајн у својим домовима. Безбедност у Вашингтону је појачана док је
Пентагон саопштио да је упутио 20.000 војника Националне гарде.
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  Вашингтон уочи те церемоније игледа као права тврђава са до сада невиђенимобезбеђењем. А Још увек актуелни председник САД Доналд Трамп напустио је данасБелу кућу.  
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  Биће то прва инаугурација у новијој историји којој неће присуствовати одлазећипредседник и прва дама. Бајден ће положити заклетву као 46. председник САД, а наконшто положи заклетву, Бајден ће имати своје прво обраћање нацији као председник.Безбедност је у још већем фокусу него иначе услед тога што се инаугурација догађа двенедеље након што су хиљаде присталица одлазећег председника Доналда Трампанапале амерички Капитол.    Овој свечаности обично присуствује стотине хиљада људи, али због епидемиолошкихмера и пандемије коронавируса који је однео животе 400.000 Американаца, биће знатномање публике.  Инаугурацији неће присуствовати Доналд Трамп.  01:44 - Бела кућа о Трамповом импичменту у Сенату  Сенат може у исто време да спроводи процедуру опозива Доналда Трампа и својередовне активности, рекла је нова представница за штампу Беле куће Џен Псаки.  Како је додала, председник Џо Бајден оставиће Сенату механизме и детаље како ћеразматрање Трамповог импичмента изгледати.  Представнички дом Конгреса САД усвојио је опозив, а остало је да га потврди и Сенат,где је потребна двотрећинска већина.  Иако Трамп више није председник, уколико на суђењу у Сенату буде проглашен његовопозив, то може имати многе друге последице, као што је забрана кандидовања наследећим изборима.  01:28 - Први страни званичник с ким ће Бајден разговарати биће канадски премијер  Први страни званичник са којим ће Џо Бајден разговарати као председник, бићеканадски премијер Џастин Трудо, објавио је Фокс.  Трудо је изјавио како је разочаран што је Бајден укинуо важне дозволе за нафтовод"Кејстон" који води из Канаде до САД.  Бајден је то учинио пошто се тај нафтовод налази на удару еколога, поготово због тогашто преноси нафту добијену из уљних шкриљаца.  01:00 - Амерички Сенат потврдио је избор Ејврил Хејнс за директорку националнеобавештајне службе  00:34 - Амерички сенат почео да разматра Бајденове кандидате за државнуадминистрацију. Прво ће се гласати за Ејврил Хејнс, директорку националнеобавештајне службе  Vote Forecast: At approximately 6:20pm today, the Senate is expected to proceed to a vote onconfirmation of the nomination of Avril D. Haines, to be the Director of National Intelligence.— Senate Cloakroom (@SenateCloakroom) January 20, 2021    23:03 - Демократе ће преузети већину у Сенату после верификације мандата трисенатора, тако да ће контролисати оба дома Конгреса. Демократе и републиканци имајупо 50 сенатора, али председавајућа Камала Харис има пресудни глас  22:56 - Камала Харис тренутно председава Сенатом, где се верификују мандати тринова сенатора  22:55 - Камала Харис већ ради на законским изменама  Потпредседница САД Камала Харис већ ради на законским приоритетима које би новипредседник Џо Бајден требало прво да промени, посебно на питању имиграције, рекла јењен портпаролка Сајмон Сандерс Ен Би Си Њузу  21:56 - Џо Бајден и његова супруга Џил ушли су у Белу кућу  WATCH: President Biden walks into the White House for the first time as the 46th president ofthe United States. pic.twitter.com/BEibCRQO0p— NBC News (@NBCNews) January 20, 2021    21:43 - Председничка колона креће се ка Белој кући  President Biden waves from inside his presidential motorcade as he makes his way to the WhiteHouse. #InaugurationDay https://t.co/Hyw1TfLIKZ pic.twitter.com/WMG7iFAspb— Good Morning America (@GMA) January 20, 2021    20:06 - Нови амерички председник одлази на гробље Арлингтон, где ће одати почастпалим војницима САД  46, 44, 43 and 42 at the Tomb of the Unknown Soldier at Arlington National Cemetery. pic.twitter.com/TRkgps0GJt— Craig Caplan (@CraigCaplan) January 20, 2021    19:54 - Француски председник Емануел Макрон честитао је Бајдену и пожелеодобродошлицу назад у Париски споразум који се бави емисијом штетних гасова. САД суза време Трампа изашле из тог споразума  To @JoeBiden  and @KamalaHarris .Best wishes on this most significant day for the American people!We are together.We will be stronger to face the challenges of our time. Stronger to build our future. Stronger toprotect our planet. Welcome back to the Paris Agreement!— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 20, 2021    19:51 - Косачов: Бајден ће за Русију бити незгодан противник  Нови амерички председник Џо Бајден ће за Русију бити још незгоднији противник негошто је то био његов претходник Доналд Трамп, јер је веома радикалан према земљамакоје нису савезнице Вашингтона, изјавио је шеф међународног комитета СаветаФедерације Русије Константин Косачов.  19:49 - Хантер Бајден на инаугурацији упркос истрази  Хантер Бајден, син Џозефа Бајдена, присуствовао је церемонији инаугурације упркоссавезној истрази која се води против њега због сумњивих трансакција у иностранству.  Бајден млађи на инаугурацију је дошао у пратњи супруге и малолетног сина.  Хантер Бајден је признао да је против њега покренута истрага, али је рекао да је свесвоје послове водио легално, преноси Фокс њуз.  19:31 - "Освета" Грете Тунберг на Твитеру: Трамп је срећан стари човек који иде касјајној и дивној будућности Грета Тунберг, тинејџерка еколошки активиста, која је ималасукоб са америчким председником Доналдом Трампом, „осветила“ му се на Твитерупосле краја мандата. Написала је како је Трамп „срећан стари човек који иде ка сјајној идивној будућности, лепо је то видети“ уз Трампову фотографију како одлази из Белекуће  He seems like a very happy old man looking forward to a bright and wonderful future. So nice tosee! pic.twitter.com/G8gObLhsz9— Greta Thunberg (@GretaThunberg) January 20, 2021    19:28 - После церемоније потписивања, следи смотра војних јединица, на којој ће битиприсутни сви видови америчке војске  19:26 - Бајден је потписао три документа, Прокламацију инаугурационог дана,номинације за позиције у свом кабинету и номинације за заменичка места у кабинету.  DAY ONE, right NOW: Biden signing new Executive Orders. pic.twitter.com/oifjpyVajR— Dr Klaatu (@RSprackland) January 20, 2021    19:21 - Нови председник и потпредседница ушли су у председничке канцеларије уКапитолу на церемонију потписивања  19:16 - Папина порука Бајдену  Поглавар Римокатоличке цркве папа Фрања поручио је америчком председнику ЏоуБајдену да се молио Богу да усмерава његове напоре за помирење и у САД и у свету.  У извештају Ројтерса се наводи да је папа Фрања упутио поруку 46. америчкомпредседнику непосредно након што је положио заклетву и у њој изразио наду да ћеБајден радити на стварању друштва истинске правде, слободе и поштовања права идостојанства сваког појединца, посебно сиромашних, најосетљивијих и оних који немајуправо гласа.  Бајден је тек други амерички председник који је католик, после Џона Ф. Кенедија,објавили су амерички медији.  19:15 - Русија спремна на дијалог са Бајденом: На дневном реду Споразум оофанзивном наоружању  Русија сматра целисходним продужетак Споразума о смањењу стратешког офанзивногнаоружања са САД на пет година, наводи се у саопштењу руског Министарстваспољних послова.  19:14 - Први потез Кине после Бајденове инаугурације - санкције Мајку Помпеу и зајош 27 америчких званичника  Кинеска влада увела је санкције бившем америчком државном секретару Мајку Помпеу иза још 27 америчких званичника, известило је кинеско Министарство спољних послова.  19:10 - Бајден најстарији председник у историји САД  Амерички председник Џо Бајден постао је данас најстарији председник у америчкојисторији, јер пре њега нико са 78 година није стао на чело те државе.  Његов претходник, Доналд Трамп држао је тај рекорд пре њега, јер је у тренуткуинаугурације 2017. године имао 70 година, пише Фокс њуз.  Ипак Трамп није најстарија особа која је до сада обављала дужност америчкогпредседника, већ је то Роналд Реган, који је у тренутку када је отишао са власти биостар 77 година и 349 дана.  Реган је служио два мандата као председник САД, од 1981. до 1989. године када га јесменио Џорџ Буш старији.  19:05 - Доналд Трамп је стигао у Палм Бич на Флориди и поздравио својепристалице  18:49 - „Идем у Овални кабинет да почнем да радим“, написао је Џо Бајден у првомтвиту као председник.  18:48 - Бивши председник САД Бил Клинтон написао је да је инаугурација „афирмисалаоно најбоље зашта се Америка залаже“ и поделио кратак снимак на ком се виде ранијеинаугурације  18:38 - Нова потпредседница САД Камала Харис објавила је први твит наслужбеном Твитер налогу - „Спремна сам да служим“  18:36 - Сенатор Берни Сандерс у центру је пажње на друштвеним мрежама збогмодног детаља са којим се појавио на инаугурацији - рукавица  18:35 - Бајдену поново стижу честитке од светских државника  18:26 - На друштвеним мрежама дели се фотографија бившег председника САД БилаКлинтона, а корисници се питају да ли је задремао на Бајденовој инаугурацији.  Chileee, they caught Bill Clinton taking a lil’ cat nap at the Inauguration pic.twitter.com/IDJtrPEFMe— TheShadeRoom (@TheShadeRoom) January 20, 2021    18:17 - Бајденов први председнички говор: „Желим да ујединим Америку“  Џо Бајден положио је заклетву као 46. председник Сједињених Америчких Држава. Онје у првом председничком говору поручио како жели да уједини Америку.  Бајден се заклео пред судијом Врховног суда САД Џоном Робертсом.  Пре њега, заклетву је положила потпредседница Камала Харис пред судијом Врховногсуда САД Соњом Сотомајор.  Нови председник САД Џозеф Бајден изјавио је данас да је у овом тренутку победиладемократија, а да он жели да уједини САД.  Он је у првом говору као председник САД, а након полагања заклетве рекао да се данасслави циљ - демократија.  „Воља народа се чула и научили смо поново да је она драгоцена али и крхка и у овомтренутку демократија је победила“, рекао је Бајден.  Он је казао да је пре неколико дана насиље покушало да пољуља темеље државе, алида зна да је амерички устав отпоран и да је нација снажна.  Како је рекао, снага државе не зависи од појединаца већ од свих Американаца и уније.  Бајден је истакао да је пред САД много изазова, пре свега пандемија вируса корона,климатске промене, борба против тероризма и расизма, а борба против тога захтевапуно више од пуких речи и јединство.  „Желим да поново ујединим САД и позивам све Американце да ми се придруже.Ујединимо се да се боримо против непријатеља. Љутњу, мржњу, безакоње уз јединствоможемо исправити, дати добра радна места, победити вирус, награђивати рад“, рекао јеБајден.  Он је додао и да без јединства нема мира већ само огорчености.  „Гарантујем вам да нећемо подбацити, то никада нисмо када смо радили заједно.Окренимо нови лист и почнимо да слушамо и гледамо једни друге“, поручио је Бајден.  Бајден је захвалио својим претходницима из Демократске и Републиканске странке,укључујући и оне који нису могли да присуствују инаугурацији.  „Захваљујем им се из дубине свог срца. Знам отпорност нашег Устава и снагу, снагунаше нације, као и председник Картер са којим сам разговарао синоћ, а који не можесада да буде са нама, а кога поздрављамо“, рекао је Бајден.  Он је додао да зна да „моћ долази полагањем свете заклетве коју су положили бившипредседници“.  „Управо сам положио свету заклетву коју су положиле све патриоте. Заклетву коју јепрви положио Џорџ Вашингтон. Али америчка прича не зависи ни од кога од нас, ни однеких од нас, већ од свих нас“, рекао је 46. амерички председник.  18:11 - Гренел: Морамо да честитамо Бајдену, јер волимо Америку  Изасланик бившег америчког председника Доналда Трампа за дијалог Београда иПриштине Ричард Гренел честитао је данас новом председнику САД Џоу Бајденуступање на дужност.  Гренел је у објави на Твитеру навео да „морамо да честитамо новом америчкомпредседнику Џоу Бајдену јер волимо Америку“.  We must congratulate the new American President @JoeBiden  because we love America. Wewant him to succeed in making our great country stronger. And we must not do what the other side did to us for 4 years - gratuitously & recklessly beagainst everything he does.— Richard Grenell (@RichardGrenell) January 20, 2021    „Желимо му да успе да ојача нашу велику земљу. И не смемо да радимо оно што је другастрана радила нама пре четири године – да узалудно и лакомислено будемо противсвега што он ради“, написао је Гренел.  18:08 - Александар Вучић честитао Бајдену: Нема ништа часније од служењадомовини  Председник Србије Александар Вучић упутио је честитку новоизабраном председникуСједињених Америчких Држава Џозефу Бајдену и изразио уверење да ће уз међусобнопоштовање и заједничке вредности, у њему имати партнера за јачање политичкогдијалога и економске сарадње.  
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  17:56 - Твитер званично променио налоге Бајдена и Харисове у председнички ипотпредседнички  It's now Twitter official. #Inauguration pic.twitter.com/aVf4Tojpzh— Paul Driscoll (@PDriscollTBT) January 20, 2021    17:49 -Џозеф Бајден је положио заклетву као 46. председник СједињенихАмеричких Држава  

  17:48 - Џо Бајден полаже председничку заклетву  Joe Biden was just sworn in as the 46th President of the United States of America. #Inauguration pic.twitter.com/MYwrDJS753— Sara Small FOX17 (@SaraSmallTV) January 20, 2021    17:44 - Наступиће позната певачица Џенифер Лопез, која пева песму Вудија Гатрија„This land is your land“  17:41 - Камала Харис је положила заклетву пред судијом Врховног суда СоњомСотомајор  Kamala Harris is sworn in as Vice President #Inauguration pic.twitter.com/zB1pmBKiLN— CSPAN (@cspan) January 20, 2021    17:36 - Лејди Гага ће отпевати америчку химну  Listen to Lady Gaga perform the National Anthem at Joe Biden’s inauguration pic.twitter.com/JM9zdvMW4i— NowThis (@nowthisnews) January 20, 2021    17:33 - На улицама Вашингтона је мирно док траје инаугурација, преносе америчкимедији  Flags waving in the wind as we near Biden’s swearing in. The only noise is coming from agenerator pic.twitter.com/DewXdpZgPh— Allan Smith (@akarl_smith) January 20, 2021    17:26 - Пенс оставио писмо Камали Харис  Амерички потпредседник Мајк Пенс оставио је поруку Камали Херис која ће ганаследити на месту потпредседника САД.  За сада се не зна садржај писма, објавили су амерички медији.  Пенс и Херис су у току прошле недеље разговарали телефоном.  Раније је објављено да је Доналд Трамп оставио писмо свом наследнику Џоу Бајдену.  
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  17:22 - Почиње церемонија инаугурације председника САД  17:15 - Марко Ђурић са инаугуарације: Узбуђење расте, част ми је да представљамСрбију  Амбасадор Србије у САД Марко Ђурић поручио је на Твитеру да му је част дапредставља Србију и присуствује инаугурацији новог председника САД Џозефа Бајдена.  17:14 - Евакуисан амерички Врховни суд  Амерички врховни суд је евакуисан због претње бомбом на дан инаугурацијеновоизабраног председника Џоа Бајдена.  16.34 – Бајден стигао у Капитол  Џо Бајден стигао је у зграду Капитола где ће бити прошлашен за новог председникаСАД-а.  Очекује се да Бајден положи заклетву у 18 сати по нашем времену.  Пре Бајдена, на церемонију су стигли и досадашњи потпредседник Мајк Пенс, као ибрачни парови Обама и Клинтон.  
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  16.09 – Републиканац Буш на инаугурацији  Некадашњи председник САД Џорџ Буш стигао је са својом супругом Лауром у Капитолда би присуствовао инаугурацији новог председника Џозефа Бајдена.  Бивши председник и некадашња прва дама махнули су репортерима док су улазили узграду.  Његов портпарол саопштио је раније овог месеца да ће Буш доћи на инаугурацију.  Досадашњи председник Доналд Трамп отпутовао је на Флориду, па ће Буш на данашњојинаугурацији бити једини републиканац који је обављао председничку функцију.  16.00 – Бајден на миси у Вашингтону  Џозеф Бајден присуствовао је миси у катедрали Сент Метју у Вашингтону заједно салидерима демократа и републиканаца у Конгресу у знак јединства уочи почетка његовогмандата у Белој кући.  

 6 / 10



Вашингтон: Џозеф Бајден положио заклетву као 46. председник САД; Бајден: Нови дан за Америку; Трамп: Вратићемо се у неком облику; Церемонију обезбеђује 25.000 припадника Националне гарде
среда, 20 јануар 2021 21:20

  Будући 46. председник САД на миси је био у пратњи супруге Џил Бајден и шефова обадома америчког Конгреса, из редова демократа Ненси Пелоси и Чака Шумера, а изредова републиканаца Кевина Макартија и Мича Меконела.  16:24 - На инаугурацију су стигли Барак и Мишел Обама, као и Хилари Клинтон    15:40 Бајденов први твит на дан инаугурације  Нови председник САД Џо Бајден први пут се огласио на свом Твитер налогу на данинаугурације.  “Нови је дан у Америци”, твитнуо је Бајден неколико тренутака након што је Трампнапустио Вашингтон.  It’s a new day in America.— Joe Biden (@JoeBiden) January 20, 2021    15:20 Трамп оставио поруку Бајдену у Овалној соби  Доналд Трамп је Џоу Бајдену оставио поруку у Овалном кабинету, пише АБЦ Њуз.  Садржај белешке тренутно није јасан.  Претходно је Бајденов директор за комуникације рекао за АБЦ Њуз у „Добро јутроАмерико“ да Трамп још увек није успоставио директан контакт са изабранимпредседником, али сад сазнајемо да му је оставио писану поруку.    15:10 Трамп: Довиђења, волимо вас и вратићемо се у неком облику  “Ово су биле феноменалне четири године”, рекао је Трамп док је публика скандирала“Волимо те”.  “Много тога смо учинили заједно. Желим да захвалим својој породици, пријатељима изапосленима. Нисте свесни колико ти људи раде, а могли су имати лакши живот, али суизабрали ово”, рекао је Трамп.  “Оно што смо учинили било је невероватно по свим стандардима”, рекао је пре него штоје указао на промене које је увео у војсци.  Трамп се у опроштајном говору похвалио оним што сматра својим достигнућима.  “Да нас није погодила пандемија, имали бисмо економске бројке какве још никада нисувиђене. Берза је на вишим нивоима него што је икад била пре пандемије. Два пута смоизградили економију. Видећете невероватне бројке у будућности”, рекао је Трамп.  “Имамо највећу земљу и најбољу економију на свету. Пандемија нас је погодила тешко,баш као и цео свет. Направили смо нешто што се сматра медицинским чудом, а то јевакцина против ковида. Развили смо је за 9 месеци уместо за пет година. Ускоро стижејош једна вакцина”, поручио је Трамп.  “Довиђења, волимо вас и вратићемо се у неком облику”, рекао је Трамп.  На крају се захвалио потпредседнику Мајку Пенсу и “великим људима” из Вашингтона, ас позорнице га је испратила мелодија песме YМЦА од Вилиџ Пипл.  14: 50 Меланија Трамп: „Бити прва дама била је највећа част“  Прва дама Меланија Трамп говорила је на завршној, опроштајној церемонијипредседника Трампа пре њиховог одласка на Флориду.  “Бити ваша прва дама била ми је највец́а част. Хвала вам на љубави и подршци. Бићете умојим мислима и молитвама. Бог вас благословио. Бог благословио ваше породице. И Богблагословио овај прелепи народ. Хвала вам”, рекла је она.  First Lady Melania Trump: “Being your first lady was my greatest honor. Thank you for your loveand support. You will be in my thoughts and prayers. God bless you all.” pic.twitter.com/i6wG9DOTZD— Kyle Morris (@RealKyleMorris) January 20, 2021    14:40 Трамп: Била ми је велика част  Након што је изашао из Беле куће, одлазећи председник Доналд Трамп рекао јеновинарима да је била “велика част” бити 45. председник Сједињених Држава.  Рекао је да је то била највећа част његовог живота и да је само желео да приђе иопрости се.  Додао је да се нада да то неће бити “дуго збогом”, преноси ЦНН.  „Чинило се да председник покушава да искористи и ово овде и коначно опрости“, рекаоје репортер ЦНН-а Џереми Дајмонд.    14:30 Трамп слетео у војну базу у Мериленду  Председнички хеликоптер слетео је у војну базу у Мериленду где ће Доналд Трамподржати кратак говор и опроштајну забаву.  Са њим су чланови породице, ћерка Иванка Трамп и њен супруг Џерад Кушнер и њиховадецу, као и синови Доналд млађи и Ерик.  
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  14:15 Доналд Трамп напустио је Белу кућу  Он је хеликоптером одлетео у војну базу Ендруз у Мериленду где ће за стотинак својихпристалица организовати забаву поводом краја мандата.  Трамп ће прекинути дугогодишњу председничку тиме што ће прескочити инаугурацијусвога наследника.  Trump leaves the White House pic.twitter.com/fed7XB4I99— Jake Tapper (@jaketapper) January 20, 2021    14:10 Џил Бајден у ефектном аутфиту већ је права прва дама  Уочи церемоније проглашења новог америчког председника, Џил Бајден се појавила упредивном пурпурном комплету.  Џил, која ће ускоро постати прва дама Америке, одлучила се за хаљину, капут изаштитну маску њујоршког дизајнера Џонатана Коена.  14:00 Импресивни дочек: “Поље застава” краси Вашингтон  Излазак сунца 20. јануара милиони Американаца дочекали су будни, нестрпљиви дасачекају полагање заклетве новог председника Џоа Бајдена, док простор око Капитолхила окружен хиљадама заставица делује импресивно.  
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  Откривено је „Поље застава“ које се протеже дуж Националног центра испредспоменика Вашингтону.  Instead of hundreds of thousands of Americans in person, flags filled the National Mall forPresident Biden's inauguration. #InaugurationDay2021 pic.twitter.com/RW2tthitOb— FOX26Houston (@FOX26Houston) January 20, 2021    У овом пољу налази се 200.000 застава које представљању америчке грађане који нису умогуц́ности да присуствују инаугурацији изабраног председника Џоа Бајдена.  13:40 Трамп ускоро напушта Белу кућу  Доналд Трамп се јутрос у Белој кући последњи пут пробудио као амерички председник.  Из зграде би требао изаћи за мање од сат времена. Он ће хеликоптером одлетети увојну базу Ендруз у Мериленду где ће за стотинак својих присталица организоватизабаву поводом краја мандата.    Трамп ће прекинути дугогодишњу председничку тиме што ће прескочити инаугурацијусвога наследника.  Media assembled very early here at Joint Base Andrews for the farewell ceremony as PresidentTrump will speak and then leave here as president for the final time. pic.twitter.com/ASnpQyct8S— Kelly O'Donnell (@KellyO) January 20, 2021    13:25 Највише мере безбедности: Вашингтон личи Багдад  После нереда на Капитолу, Вашингтон се припрема за инаугурацију 46. председника ЏоаБајдена екстремним безбедносним мерама. Ниаме у граду су затворене све главнеулице, постављене ограде од бодљикаве жице и распоређено је хиљаде војника.  Вашингтон је од напада на Конгрес, храм америчке демократије, претворен у тврђаву.Више од 25 хиљада припадника Националне гарде, војних резервиста, наоружани кружеградом. Постављене су жичане ограде и бетонски блокови како би се заштитилиспоменици као што су Бела кућа и Капитол или како би се затвориле главнесаобраћајнице.    13:10 Пенс не долази на Трампову опроштајну церемонију  Ускоро бивши потпредседник САД неће присуствовати Трамповој опроштајнојцеремонији у бази Ендруз.  Уместо тога Пенс ће присуствовати инаугурацији Џоа Бајдена и Камале Харис.  Његови су помоћници за Вашингтон Пост рекли да би било логистички изазовно даприсуствује на оба догађаја. Објавио је галерију којом се опрашта од позиције, а ни наједној слици није Доналд Трамп.  12:40 Берни Сандерс: „Џо Бајден мора да покаже америчком народу да почиње новаера“  “У овом тренутку кризе без преседана, Конгрес и администрација Бајдена морајуодговорити акцијом без преседана. Нема више уобичајеног, ни старог начина вођењадржаве.  Демократе, које ц́е сада контролисати Белу кућу и Сенат, морају да прикупе храброст ипокажу америчком народу да влада може ефикасно и брзо да одговори на њихов бол истрепње. Као председавајуц́и председавајуц́ег сенатског одбора за буџет, управо тонамеравам да урадим.”  Joe Biden will inherit from Trump: The worst economy since the Great Depression, the worstpublic health crisis in 100 years, massive wealth inequality, the existential threat of climatechange, a racist immigration system. These unprecedented crises demand unprecedentedaction.— Bernie Sanders (@BernieSanders) January 19, 2021    12:30 Русија спремна да продужи уговор о нуклеарном оружју са САД  Ројтерс преноси да су из Кремља јутрос рекли да су и даље посвец́ени продужењуспоразума о контроли нуклеарног наоружања Нови Старт (Неw Старт) са СједињенимДржавама и да ц́е поздравити напоре које је администрација новоизабраногпредседника Џоа Бајдена обец́ала за постизање споразума.  Споразумом о Новом старту (Уговор о смањењу стратешког наоружања), који јепотписан 2010. године, а истиче у фебруару, ограничен је број стратешких нуклеарнихбојевих глава, ракета и бомбардера које Русија и Сједињене Државе могу да распореде.  12:15 Индијско село слави успех Камале Харис  Село Туласендрапрам у индијској савезној држави Тамил Наду данас слави! Наиме, то јесело предака будуће потпредседнице Камале Харис. У селу су свуда постављенитранспаренти, нуде се грицкалице, а постоји и календар са сликама Бајдена и Харис.  Људи носе плакате с ликом Камале Харис и за њу се моле у локалном храму.  “Надамо се да ће једном посетити наше село. Нено постигнуће надахнуло је многе женеу нашем селу да сањају велике снове. Она живи далеко, али смо повезани”, кажумештани.  11:59 Молитва Лејди Гаге пред инаугурацију  Светски позната певачица Лејди Гага увелико се припрема за извођење химне наинаугурацији новог председника Сједињених Америчких Држава Џоа Бајдена. Певачицапореклом из Италије, објавила је фотографију из Капитола у Вашингтону, где позира свау белом, а написала је да се јако помолила за боље сутра у држави у којој живи.   11:40  Први дани новог председника  У покушају да раскрсти са “наслеђем” Трампове ере, нови амерички председник ЏоБајден планира доношење десетак председничких уредби у првих 10 дана владе, поврхпрограма економског опоравка и проширења имигрантских закона.  11:57 Трамп припрема нову странку  Одлазећи председник САД Доналд Трамп разговарао је у последњих неколико дана сасвојим сарадницима о оснивању нове странке, пише “Волстрит журнал”, позивајући се нанеименоване изворе упознате са ситуацијом.  11:39 Шта ЕУ може да очекује од Бајдена  Много тога ће се побољшати у трансатланским односима, али неће баш све да сепромени – у томе се слажу бројни аналитичари. Исто тако је јасно да Европска унијамора да постане активнији партнер.  11:20 Нови почетак  Председник Европског савета Шарл Мишел предложио је Бајдену нови уговор ооснодима Сједињених Америчких Држава и Европске уније, док је председавајућаЕвропске комисије Урсула фон дер Лејен промену на челу Америке назвала “новомзором” у односима ЕУ и САД.  11:14 Грудвама гађао конзулат САД  Младић (26) је ухапшен у Берлину два пута након што је грудвама гађао америчкиконзулат и сукобио се са особљем конзулата, док је узвикивао слогане против одлазећегпредседника САД Доналда Трампа.Мушкар ац авганистанског порекла, који живи уБерлину, прво се појавио испред југозападног дела, узвикујући слогане против Трампа ибацајући грудве, око 15.00 часова у уторак. Када му је обезбеђење рекло да напустиобласт, почео је да гађа и обезбеђење, саопштила је полиција.  Полиција га је ухапсила и навела да је главом ударио у полицијско возило, након чега сеонесвестио. Потом је дошао к свести, па је одведен у болницу, где је утврђено да је биопод дејством алкохола. Око 22.30 он се опет појавио испред конзулата, само што је овогпута бацао конзерве на полицајце, који нису погођени, али су морали опет да га ухапсе.Пуштен је на слободу, али је под истрагом јер је изазвао материјалну штету и телеснеповреде.  11:01 Капитол у стању високе приправности.  После нереда на Капитолу 6. јануара Вашингтон је спреман за инаугурацију Џоа Бајдена.Мере су подигнуте на највиши ниво. Полицији и тајној служби помаже хиљадеприпадника Националне гарде. Делови града у коме је и даље на снази ванредно стањесу потпуно затворени.  10:51 Трамп напустио Белу кућу  Одлазећи председник Доналд Трамп данас напушта Белу кућу и одлази у војну базуЕндруз у Мериленду где ће за стотинак својих присталица организовати забаву поводомкраја мандата. У међувремену, Трампове присталице најавиле су онлајн “другуинаугурацију” Доналда Трампа.  10:50 Доналд Трамп није једини председник који пропушта инаугурацију свогнаследника. У 19. веку, три председника су искористила инаугурацију да покажу својенеслагање са новим председником – Џон Адамс, његов син Џон Квинси Адамс и ЕндруЏонсон.  10:49 У једном од последњих потеза на месту председника САД, Доналд Трамп јепомиловао свог некадашњег саветника и блиског сарадника Стива Бенона, који јеоптужен за злоупотребу средстава које је прикупио од Трампових присталица заизградњу зида према Мексику. Осим Бенона, Трамп је помиловао низ других савезника,међу којима је је и финансијер његова кампање Елиот Бројди.  10: 45 Оно што је Рузвелту био радио, то је Трампу био Твитер, будући да је одлазећипредседник ту мрежу користио за већину своје комуникације све док му, на самом крајумандата, налог није блокиран.  ВАШИНГТОН - Новизабрани председник Сједињених Америчких Држава Џо Бајдендопутовао је у Вашингтон где ће данас положити заклетву за председника.  Вече пре инаугурације, са својом супругом Џил, новоизабраном потпредседницомКамалом Харис и њеним супругом Дагом Емхофом присуствовао је комеморацији на којојје одата пошта за 400 хиљада Американаца преминулих од Ковида 19, преноси ГласАмерике.  Нови председник и потпредседница присуствовали су паљењу 400 светала кодспоменика Линколну у Вашингтону, који се налази прекопута Капитола где ће положитизаклетву.
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Вашингтон: Џозеф Бајден положио заклетву као 46. председник САД; Бајден: Нови дан за Америку; Трамп: Вратићемо се у неком облику; Церемонију обезбеђује 25.000 припадника Националне гарде
среда, 20 јануар 2021 21:20

  Истовремено су осветљени и зграда Емпајер Стејт у Њујорку и Свемирска игла уСијетлу, а како је саопштено из одбора за инагуруацију, светла ће бити упаљена и удругим америчким градовима у "знак јединства".  Бајден и Харис су већ ставили Ковид 19 у центар своје агенде, а један од циљева је и дасе да 100 милиона доза вакцина за првих 100 дана мандата, а најављена је и економскапомоћ онима који су највише претрпели због пандемије. У САД је до данас 12 милионаљуди примило једну од две дозе вакцине.  Безбедносне провере националне гарде уочи инаугурације  Уочи инаугурације новог председника Џоа Бајдена, 12 чланова Националне гардеповучено је са дужности, након што је утврђено да су повезани са десничарскимекстремистичким групама или да су објављивали екстремистичке ставове на интернету,наводи агенција АП позивајући се на двоје неименованих званичника који су навели даније постојала претња по Бајдена.  Неименовани званичници, припадници обавештајне службе и војске упознати саситуацијом, нису навели о којим екстремистичким групама је реч нити у којој су јединициприпадници Националне гарде служили.  Како преноси Глас Америке, Федерални истражни биро (ФБИ), пред Бајденовуинаугурацију заказану за сутра спроводи безбедносну проверу 25.000 припадникаНационалне гарде послатих у Вашингтон како би се обезбедио тај догађај, усредзабринутости због потенцијалног напада инсајдера.  Секретар војске Рајан Мекарти рекао је агенцији АП да он и други лидери нису виделидоказе о било каквим претњама и да до сада провера није открила ниједно спорнопитање меду припадницима гарде.  "Непрекидно пролазимо кроз процес и бавимо се другим, трећим погледом на свакогпојединца који је додељен овој операцији", рекао је Мекарти.  Он је рекао да постоје обавештајни извештаји који сугеришу да спољне групе организујуоружане скупове уочи Дана инаугурације.  Безбедност је у још већем фокусу него иначе услед тога што се инаугурација догађа двенедеље након што су хиљаде присталица одлазећег председника Доналда Трампанапале амерички Капитол.  Непосредно подручје око Капитола је виртуално оружано утврђење, са баријерама ибодљиваковм жицом који ограђују простор.  Власти су такође затвориле Национални мол, као и путеве и станице метроа у већемделу центра Вашингтона.  Мостови у граду из државе Вирџиније такође се затварају.  Хиљаде трупа Националне гарде и полицајаца распоређени су широм подручја како бисе заштитили од даљег насиља.  Упркос повишеној забринутости због безбедности, Бајден планира да наставицеремонију инаугурације на њеном традиционалном месту.  Директорка CIA Ђина Хаспел поднела оставку  Дан пред инаугурацију новоизабраног председника САД Џоа Бајдена, директорка CIAЂина Хаспел, коју је поставио одлазећи председник Доналд Трамп, поднела је оставку инапустила обавештајну агенцију после 36 година рада у њој.  У саопштењу објављеном на Твитеру CIA, Хаспелова је навела да је „веома поносна назаједнички рад“, преноси портал Форбс.  "Највећа част у моме животу била је то што сам била на челу ове организације", објавилаје Хаспелова на Твитеру CIA.  Ђина Хаспел је постављена за директорку CIA 2018. године, као прва жена на тојпозицији и заменила је Мајка Помпеа, који је преузео положај америчког државногсекретара.  (Агенције)  
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