3/3/2017

МАКЕДОНИЈА

Селмани се сомнева дека зад нападите на новинарите стои Груевски  МАКФАКС

СВЕТ

ЕКОНОМИЈА

СПОРТ

ЦРНА ХРОНИКА

КУЛТУРА

ЗАНИМЛИВОСТИ

АНАЛИЗИ

Пребарувај...

Селмани се сомнева дека зад нападите на
новинарите стои Груевски

Најнови

Спорт

08:58 Попоски на состанок со министрите за
надворешни на земјите членки на ПСЈИЕ
13:48 Протести пред македонската амбасада
во Тирана
13:46 Убиен потстанар во Прилеп



01.03.2017, 14:10





13:31 Ѕвездите од The Big Bang Theory се
откажаа од дел од хонорарите за колешките
да земат повисоки плати
13:19 ЗНМ со осуда на кампањата за
застрашување новинари
СИТЕ ВЕСТИ »

Претседателот на ЗНМ, Насер Селмани го обвини лидерот на ВМРОДПМНЕ, Никола Груевски, дека е
одговорен за нападот на новинарите што во вторникот се случи на протестот на иницијативата „За
заедничка Македонија“.
„Сакам да пратам порака дека било што да им се случи на новинарите од овој момент лично одговорен ќе го
сметаме Никола Груевски и неговите пајташи. Зошто тој спречува нормален, мирен трансфер на власта во
Македонија и за сите последици што ќе настанат ќе одат на негова адреса. Јас сум убеден дека еден ден
правдата ќе го стигне и ќе одговара за ова малтретирање на целата македонска јавност“, изјави претседателот
на ЗНМ.
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Селмани потсети дека во време на владеењето на Груевски во затвор се однесоа двајца новинари, во негово
време имало 40 напади врз новинари, се затвори најгледата телевизија, а се води кампања за дискредитација
и линч на новинари.
„Го замолив министерот да прати писмо до сите припадници на полицијата, на протести да внимаваат на
безбедноста на новинарите. Одговорноста не е само да ги санкционираат кривичните дела, туку и да
превенираат да не дојде до напади на новинарите“, изјави Селмани по средбата.
Селмани, во среда имаше средба со министерот за внатрешни работи, Агим Нухиу, кого го алармираше дека е
загрозена безбедноста на новинарите и побара полицијата да ги заштити од насилници, бидејќи ако сега МВР и
другите институции сериозно не реагираат може да има посериозни последици по животот на новинарите.
Во вторникот вечерта, нападнати беа двајца новинари на порталот „А1.0н“, кои беа повредени, а напаѓачите сѐ
уште не се познати за полицијата, која како што рече министерот Нухиу, работи на откривање на сторителите и
утврдување на нивниот мотив./крај/мф/бб
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