
ЦРНА ГО РА 0,70 ЕUR;  
РЕПУ Б ЛИ   КА СРП СКА 1 КМ; 
ХР ВАТСКА 8,00 КН; 
МАКЕДОНИЈА 30,00 ДЕН; 
СЛOВЕНИЈА 1,00 ЕUR;  
ФЕ Д. БиХ 1 КМ; 
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Број 37251 година CXIV

Новак Ђоковић је јуче рашчис
тио све дилеме и најавио да 

због повреде десног лакта неће иг
рати на тениским турнирима све до 
почетка 2018. Први пут у професио
налној каријери одлучио се за толи
ко дугу паузу, од готово пола годи
не, објашњавајући јуче, у Тениском 
центру „Новак” у Београду, разлоге 
због којих је прихватио готово све 
што је раније стриктно избегавао: 
да прескочи један гренд слем турнир 
(Њујорк), затим полуфиналне Дејвис 
купа са Француском (Лил) и заврш
ни годишњи турнир (Лондон), те да 

први пут после десет година испадне 
са прва четири места на АТП листи. 

Тај пад званично ће се десити већ 
за две седмице, кад у Канади не буде 
бранио титулу, а до краја године ос
таће на 2.585 поена, што је прошле 

сезоне било довољно за 12. место на 
свету.

– Бол у лакту вучем још од јесе
ни 2015, дуже од годину и по. Било 

је турнира и периода кад ми је било 
боље, надао сам се да ће се повреда 
временом смирити, јер нисам имао 
кидање лигамената, мишића, нити 

било шта слично. Одлучио сам 
се за таблете, које су привре

мено помагале. То је повреда 
карактеристична за тенисе
ре и бејзбол играче, а један 
од главних узрока јесте пре
оптерећеност. Бол се на

рочито осећао приликом 
сервиса, који сам морао 

да прилагођавам, а за
тим и код форхенда. На 

Вимблдону сам бол 
осећао у сваком 
мечу, а уочи че
твртфинала с 
Бердихом тело 

више није реаговало на таблете, први 
пут... То је био знак да морам да ста
нем. Сви специјалисти различитих 
области медицине сложили су се да 
природа повреде захтева престанак 
играња и око два месеца без тренин
га с рекетом у рукама, уз комбинацију 
активног и пасивног одмора. Пред
стоји период у којем ћу радити на ја
чању мишића руке и читавог тела, да 
би се растеретио лакат, а уједно ћу 
моћи да се посветим свему за шта ни
сам имао довољно времена, пре свега 
породици и беби коју очекујемо, ре
као је Ђоковић.  страна 21
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ТРЕЋЕ ДОБА

Тр ча ње – оми ље на 
ди сци пли на 
старијих  
атле ти чара   стр. 12

МЕДИЦИНА

Му та ци ја  
ге на шти ти  
од ср ча них  
обо ље ња стр. 13

Шта је ЦИА тра жи ла у Чач ку
ГвозденОташевић

Чачак–Аме рич ка оба ве штај на слу
жба по сте пе но ски да озна ке тај но
сти са сво јих шпи јун ских из ве шта ја 
из Чач ка, са чи ње них пе де се тих го ди
на про шлог ве ка. ЦИА је јав но сти на 
увид ста ви ла 13 та квих, „ча чан ских” 
до ку ме на та ко ји су де це ни ја ма у ар
хи ви у Вир џи ни ји чувани под озна
ком „тај на” или „по вер љи во”.

Шта су оба ве штај ци во де ће си ле 
све та мо гли да тра же и њи ма ва жно 
на ђу у па лан ци ко ја је у то до ба (1948) 
има ла са мо 13.000 ду ша, и тек се ус
пра вља ла по сле стра шних рат них го
ди на? За ни ма ло их је, пре све га, шта се 
ра ди у вој сци, ар миј ским и но вим ин
ду стриј ским пред у зе ћи ма. При вред
на и вој на шпи ју на жа би ле су основ ни 
за да ци, па је са мо је дан од 13 ре че них 
до ку ме на та, и то из 1951, са др жа вао 
по дат ке о ан ти ко му ни стич ком по кре
ту от по ра у за пад ној Ср би ји.

Из да на шњег угла ла ко је уочи ти 
да су ти шпи јун ски из ве шта ји би ли 
је згро ви ти, са по да ци ма ско ро сто
по стот но тач ним. А та мо где је шпи
јун био у не до у ми ци, на зна чио би да 
је по да так не про ве рен, пре у зет из 
штам пе или је реч о ин ди ци ја ма. Ако 
не што ни је ви део, на вео би да је вест 
до био од „ин фор ма то ра”, да кле од на
шег чо ве ка до у шни ка, вр бо ва ног или 
пла ће ног.

Та ко, ре ци мо, у за гла вљу из
ве шта ја ЦИА – РДП8000247

А0019008000011 од 2. де цем ба ра 
1954. сто ји: по вер љи во, до ста вље но 
ко пи ја 50х1, зе мља Ју го сла ви ја (овај 
до ку мент са др жи ин фор ма ци је ко је се 
ти чу на ци о нал не од бра не САД и за
бра њен је увид нео вла шће ним осо ба
ма), а пред мет до ја ве је бор бе ни по ре
дак у ЈНА: 

„Штаб 385. Мо то ри зо ва ног тран
спорт ног ба та љо на је у Чач ку, има јед
ну са о бра ћај ну је ди ни цу у Бе о гра ду, 
ко ман дант је од апри ла 1954. пот пу
ков ник Фра њо Ле ско шек. Ова је ди
ни ца при па да Бе о град ском вој ном 
под руч ју и об у хва та три тран спорт не 
је ди ни це, јед ну за обу ку во за ча, и јед ну 
аутоме ха ни чар ску ра ди о ни цу”, ја вља 
из Чач ка шпи јун ЦИА. 
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��Шпи ју ни ја вља ју у  
Лен гли да при пад ни ци 
Кно ја ни кад ни су  
утвр ди ли ко је из  
кан це ла ри је у Тр сте ни ку 
украо пла но ве за  
кон струк ци ју ави он ских 
мо то ра и да пра зне  
ва го не на же ле знич ком 
ко ло се ку у ча чан ској  
Фа бри ци хар ти је  
ву ку че ти ри во ла

Мале шансе Косова  
за чланство у Унеску

Трамп јесте био у до слу ху  
с Пу ти ном, али поводом Си ри је

ЈеленаСтавановић

Ни је по треб на ис тра га да би се од
го во ри ло на пи та ње да ли се До налд 
Трамп уса гла ша вао са Ру си ма. Је сте. 
Али, не на из бо ри ма већ – у Си ри ји. 

Док ва шинг тон ска чар ши ја по ку ша
ва да утвр ди да ли је ре пу бли кан ски 
кан ди дат у кам па њи имао тај не до го
во ре са аме рич ким ри ва ли ма, он као 
пред сед ник са тим истим ри ва ли ма 
скла па отво ре не и јав не спо ра зу ме по
во дом јед не од нај о збиљ ни јих та ча ка 

спо ре ња. Аме рич ки и ру ски пред сед
ник су на са ми ту Гру пе 20 до го во ри
ли пре кид ва тре на ју го за па ду Си ри је. 
Др жав ни се кре тар САД Рекс Ти лер сон 
не дав но је из ја вио да је спо ра зум за
у ста вио бор бе из ме ђу по бу ње ни ка и 
вој ске из Да ма ска, што је „пр ва на зна
ка да су САД и Ру си ја спо соб не да са
ра ђу ју у Си ри ји”. Потом је шеф Бе ле 
ку ће на ре дио ЦИА да пре ста не да на
о ру жа ва уста ни ке ко ји ра ту ју про тив 
си риј ског пред сед ни ка и ру ског са ве
зни ка Ба ша ра ел Аса да.  страна 2

Без рекета до 2018.
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ЈеленаЦеровина

Дипломатска битка Београда и Приштине око Унеска 
у пуном је јеку. Јуче је гост министра спољних посло

ва Србије Ивице Дачића био Полад Булбулоглу, кандидат 
Азербејџана у трци за место новог генералног директора 
Унеска, који ће на тој позицији наследити Бугарку Ири
ну Бокову. Булбулоглу је један од девет кандидата који се 
боре за место челног човека Уједињених нација за образо

вање, науку и културу. Одлука ће бити донета на Генерал
ној конференцији Унеска у новембру, а осим Азербејџа
на, свог кандидата имају и Француска, Вијетнам, Египат, 
Катар, Кина, Гватемала, Ирак и Либан.

Како је после овог састанка саопштено, гост из Азербејџа
на представио је приоритете који ће чинити основу њего
вог програма уколико буде изабран на чело Унеска. Дачић 
је упознао Булбулоглуа с активностима Србије, која је чла
ница Извршног савета Унеска до 2019. године.  страна 5

„По ли ти ка”  
у манастиру  
Све ти Ар хан ге ли 
код При зре на
стр. 7 стр. 14

Вожња кроз разрушени Дамаск

Бо сан ски 
ла ви ринт  
за срп ски 

је зик 

Агаси и сви  
спонзори 
остају у тиму  
Новака  
Ђоковића,  
Анчић се  
премишља,  
тражи се  
кондициони  
тренер

***
Примерак  
40 динара




