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Најчитани содржини
→ Иванов не му го дава мандатот на
Заев

→ Врховниот суд го поништи
преместувањето на седум судии

→ Нухиу на средби со началниците
Новинарите се пуштени на домашно лекување, Александар Тодевски вели се уште
чувствува вртоглавица од серијата удари. Очекува полицијата да ги најде напаѓачите,
и сведочи дека меѓу сведоците на насилството имало и министер.
Од полицијата велат дека работат на истрагата, повикани се 12 лица кои биле на лице
место, изјава според помошник министерот Ламановски треба да дадат и
организаторите на маршот од граѓанската иницијатива „За заедничка Македонија“ на
чиј настан беа нападнати и претепани од зад грб новинар и снимател.

→ Могерини побара од Иванов да ја
промени одлуката

→ Нападнати новинари на денешниот
протест во Скопје

→ Вести во 18:30
→ МНР на Русија: Неопходно е да се
спречи надворешно мешање во работите
на Македонија

Не прецизираат дали меѓу осомничените, поканетите за разговор и сведоците има
функционери и државни службеници. Ќе работат со сите сили да откријат две
непознати лица кои биле напаѓачи. Од МВР тврдат дека за вчерашниот протестен
марш имало доволно полиција. Министерот Агим Нухиу тврди дека МВР има сили да
спречи насилство и евентуална ескалација на настаните.
На пресот МВР нападот врз новинарите го претстави со уште два напади врз
малолетници во кои се повредени три момчиња, а приведени се 9 напаѓачи, главно
малолетни. Нухиу поради тоа апелира на разум и на избегнување насилства.
Претходно Нухиу се сретна со претседателот на ЗНМ кој му побара расчистување на
сите насилства кон новинарите и подобра полициска превенција за известувачите.
Според претседателот на ЗНМ, главна одговорност лежи во Никола Груевски во чие
владеење двајца новинари беа затворени, беа затворани телевизијата А1 и
весниците, а тој и во актуелната политичка состојба не престана со својата реторика.
Снимателот Владимир Желчевски и новинарот Александар Тодевски беа нападнати
додека известуваа за маршот, насилниците им барале легитимации и од зад грб ги
нападнале и избегале.
Миомир Серафиновиќ
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