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ЗНМ: ДУИ да престанe со притисоци врз новинарот Зеќири

на новинарите на Македонија(ЗНМ) остро ги осудува притисоците и заканите на
.. Здружението
претставници на ДУИ врз новинарот на ТВ Шења Мухамед Зеќири.
.
„Ваквите притисоци ја загразуваат слободата на говорот и потикнуваат самоцензура кај
новинарите. Со закани и притисоци врз новинарите Македонија нема да се извлече од групата
на африкански земји каде масовно се кршат медиумските слободи“ се вели во соопштението
на ЗНМ.
Според Здружението, крајно лицемерно е ДУИ да ја убедува јавноста дека медиумите на
албански јазик се послободни благодарение на нивното одговорно однесување како владејачка
партија, а во исто време нивните челници се закануваат на новинарите.
„Лидерот на ДУИ Али Ахмети како потписник на договорот од Пржино се обврза за поголема
слобода на медиумите. Крајно е неодговорно лидер на партија да не го почитува сопствениот
потпис. Ги повикуваме челниците на ДУИ веднаш да престанат со притисоците врз новинарот
Зеќири, во спротивно ќе бидеме принудени да разгледаме други правни чекори за да ги
заштитиме нашите колеги“, порачуваат од ЗНМ. /крај/со/ст
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Поврзани Вести
>> Ахмети до Хан: ДУИ останува посветена на спроведувањето на политичкиот договор
(/makedonija/nadvoresna‐politika/ahmeti‐do‐han‐dui‐ostanuva‐posvetena‐na‐sproveduvanjeto‐na‐
>> Собранието ќе гласа за новите министри од ДУИ (/makedonija/sobranieto‐ke‐glasa‐za‐novite‐
ministri‐od‐dui)
>> Димитриев: Во тек се консултации за избор на нови министри (/makedonija/politika/dimitriev‐
vo‐tek‐se‐konsultacii‐za‐izbor‐na‐novi‐ministri)
>> Груевски: ДУИ ја нема напуштено владата, туку ќе изврши замена на своите кадри
(/makedonija/politika/gruevski‐dui‐ja‐nema‐napusteno‐vladata‐tuku‐ke‐izvrsi‐zamena‐na‐svoite‐

Политика (/politika)
>> Груевски: Оваа криза ќе се решава со гласачко ливче
(/makedonija/politika/gruevski‐ovaa‐kriza‐ke‐se‐resava‐so‐glasacko‐livce)
>> Заев: Повикувам на широк граѓански фронт за слободна Македонија
(/makedonija/politika/zaev‐povikuvam‐na‐sirok‐graganski‐front‐za‐slobodna‐
makedonija)
>> Заев може да ги повлече членовите од ДИК (/makedonija/politika/zaev‐moze‐
da‐gi‐povlece‐clenovite‐od‐dik)
>> СДСМ нема да учествува на изборите на 5 јуни (/makedonija/politika/sdsm‐
nema‐da‐ucestvuva‐na‐izborite‐na‐5‐juni)
>> Пендаровски во Кичево: Груевски се плаши од фер и демократски избори
(/makedonija/politika/pendarovski‐vo‐kicevo‐gruevski‐se‐plasi‐od‐fer‐i‐demokratski‐
izbori)
>> Опозицијата е подготвена за избори, но само ако се фер и регуларни
(/makedonija/politika/opozicijata‐e‐podgotvena‐za‐izbori‐no‐samo‐ako‐se‐fer‐i‐
regularni)
>> ВМРО‐ДПМНЕ: Оној кој граѓаните ги нарекува „стока“, никогаш нема да ја
добие нив... (/makedonija/politika/vmro‐dpmne‐onoj‐koj‐graganite‐gi‐narekuva‐
stoka‐nikogas‐nema‐da‐ja‐dobie‐nivnata‐doverba)
>> Пендаровски: По следните демократски избори ќе има нова, одговорна
власт (/makedonija/politika/pendarovski‐po‐slednite‐demokratski‐izbori‐ke‐ima‐
nova‐odgovorna‐vlast)
>> ВМРО‐ДПМНЕ: СДСМ сака тотална контрола врз медиумите
(/makedonija/politika/vmro‐dpmne‐sdsm‐saka‐totalna‐kontrola‐vrz‐mediumite)
>> ДУИ ги предложи новите министри и заменици во Владата
(/makedonija/politika/dui‐gi‐predlozi‐novite‐ministri‐i‐zamenici‐vo‐vladata)
>> Димитриев: Во тек се консултации за избор на нови министри
(/makedonija/politika/dimitriev‐vo‐tek‐se‐konsultacii‐za‐izbor‐na‐novi‐ministri)
>> ВМРО‐ДПМНЕ: Крајно лицемерно е СДСМ да говори за безбедност на
граѓаните и борба... (/makedonija/politika/vmro‐dpmne‐krajno‐licemerno‐e‐sdsm‐
da‐govori‐za‐bezbednost‐na‐graganite‐i‐borba‐protiv‐kriminalot)
>> Спасовски: На Македонија и е потребна нова, одговорна и чесна власт
(/makedonija/politika/spasovski‐na‐makedonija‐i‐e‐potrebna‐nova‐odgovorna‐i‐
cesna‐vlast)
>> Приврзаниците на Бошкоски побараа ослободување на лидерот на ОМ
(/makedonija/politika/privrzanicite‐na‐boskoski‐pobaraa‐osloboduvanje‐na‐liderot‐
na‐om)
>> Груевски: ДУИ ја нема напуштено владата, туку ќе изврши замена на своите
кадри (/makedonija/politika/gruevski‐dui‐ja‐nema‐napusteno‐vladata‐tuku‐ke‐
izvrsi‐zamena‐na‐svoite‐kadri)
>> Заев: Децата со аутизам, со Даунов синдром, со сите видови попречености
ќе добиј... (/makedonija/politika/zaev‐decata‐so‐autizam‐so‐daunov‐sindrom‐so‐
site‐vidovi‐poprecenosti‐ke‐dobijat‐ednakvi‐sansi)
>> ДОМ против новите урбанистички планови за Аеродром
(/makedonija/politika/dom‐protiv‐novite‐urbanisticki‐planovi‐za‐aerodrom)
>> Левица: Потребен е избор на експертска влада (/makedonija/politika/levica‐

>> Левица: Потребен е избор на експертска влада (/makedonija/politika/levica‐
potreben‐e‐izbor‐na‐ekspertska‐vlada)
>> Шекеринска: Ќе обезбедиме 140 милиони евра поддршка за домашните
мали и средни п... (/makedonija/politika/sekerinska‐ke‐obezbedime‐140‐milioni‐
evra‐poddrska‐za‐domasnite‐mali‐i‐sredni‐pretprijatija)
>> ВМРО‐ДПМНЕ: За кризата одговорните се во СДСМ (/makedonija/politika/vmro‐
dpmne‐za‐krizata‐odgovornite‐se‐vo‐sdsm)
>> Шеќеринска: Власта по секоја цена бега од фер и демократски избори
(/makedonija/politika/sekerinska‐vlasta‐po‐sekoja‐cena‐bega‐od‐fer‐i‐demokratski‐
izbori)
>> Ѓорѓиев потврди дека се доставени оставките на министрите и замениците
министри ... (/makedonija/politika/gorgiev‐potvrdi‐deka‐se‐dostaveni‐ostavkite‐na‐
ministrite‐i‐zamenicite‐ministri‐od‐dui)
>> СДСМ: ДУИ дополнителни ја усложни политичката криза во земјата
(/makedonija/politika/sdsm‐dui‐dopolnitelni‐ja‐uslozni‐politickata‐kriza‐vo‐zemjata)
>> ДУИ: Институциите да расчистат со прислушуваните материјали
(/makedonija/politika/dui‐instituciite‐da‐rascistat‐so‐prislusuvanite‐materijali)
>> СДСМ најави повисоки пензии, субвенции и поефикасна администрација
(/makedonija/politika/sdsm‐najavi‐povisoki‐penzii‐subvencii‐i‐poefikasna‐
administracija)
>> ДУИ се повлече од владата (/makedonija/politika/dui‐se‐povlece‐od‐vladata)
>> ДОМ: ДИК да не ги вознемирува чесните граѓани, туку да ги провери
фантомските гл... (/makedonija/politika/dom‐dik‐da‐ne‐gi‐voznemiruva‐cesnite‐
gragani‐tuku‐da‐gi‐proveri‐fantomskite‐glasaci)
>> Заев: СДСМ ќе биде пример за заштита на слободно изразена волја на
граѓаните (/makedonija/politika/zaev‐sdsm‐ke‐bide‐primer‐za‐zastita‐na‐slobodno‐
izrazena‐volja‐na‐graganite)
>> ВМРО‐НП: Остатоците од КПЈ продолжуваат да лажат за минатото
(/makedonija/politika/vmro‐np‐ostatocite‐od‐kpj‐prodolzuvaat‐da‐lazat‐za‐
minatoto)
>> Николовски: СДСМ ќе направи ревизија на доделеното земјиште и враќање
кај вистис... (/makedonija/politika/nikolovski‐sdsm‐ke‐napravi‐revizija‐na‐
dodelenoto‐zemjiste‐i‐vrakanje‐kaj‐vistiskite‐zemjodelci)
24 часа
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>> Panama Papers: Оној што ги пуштил документите имал прекрасна намера, но направил
голема грешка (/svet/vesti/panama‐papers‐onoj‐sto‐gi‐pustil‐dokumentite‐imal‐prekrasna‐
namera‐no‐napravil‐golema‐greska)
>> За потењето има решение (/zanimlivosti/zdravje/za‐potenjeto‐ima‐resenie)
>> Финансиска полиција:МОСТ не дозволува да провериме трансфер на пари на сметки во
Либан, Јордан, Киргистан... (/ekonomija/makedonija/finansiska‐policijamost‐ne‐dozvoluva‐da‐
proverime‐transfer‐na‐pari‐na‐smetki‐vo‐liban‐jordan‐kirgistan)
>> СДСМ нема да учествува на изборите на 5 јуни (/makedonija/politika/sdsm‐nema‐da‐
ucestvuva‐na‐izborite‐na‐5‐juni)
>> Министрите од СДСМ поднесоа оставки (/makedonija/ministrite‐od‐sdsm‐podnesoa‐ostavki)
>> Дестабилизација на времето (/makedonija/regioni/destabilizacija‐na‐vremeto)
>> Заев може да ги повлече членовите од ДИК (/makedonija/politika/zaev‐moze‐da‐gi‐povlece‐
clenovite‐od‐dik)
>> Германија и Франција ја одбија Полска за „Вајмарскиот триаголник“ (/svet/evropa/germanija‐
i‐francija‐ja‐odbija‐polska‐za‐vajmarskiot‐triagolnik)
>> Австралиските медиуми ја призна Македонија под уставното име

>> Австралиските медиуми ја призна Македонија под уставното име
(/makedonija/dijaspora/avstraliskite‐mediumi‐ja‐prizna‐makedonija‐pod‐ustavnoto‐ime)
>> Фелипе Луис: А црвен за Суарез, зошто ја штитат Барселона ‐ видео
(/sport/megunaroden/felipe‐luis‐a‐crven‐za‐suarez‐zosto‐ja‐stitat‐barselona‐video)
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