Вести
август 19, 2020

ЗНМ: Можни се и протести ако не престане
насилството врз новинари

Претседателот на ЗНМ, Младен Чадиковски

Претседателот на Здружението на новинари на Македонија, Младен Чадиковски,
предупредува дека ако не претстане насилството врз новинари, една од опциите за
решавање на тој проблем се протестите.
„Очигледна е недоволната свесност во првите луѓе на институциите што треба да ги
гонат заканувачите кон новинари. Предметите најчесто заглавуваат во
обвинителството или во судските процеси. Наспроти тоа, кога постојат одредени
закани кон политичари тие веднаш се процесуираат. Тоа е двоен аршин, до кога
така? Тоа создава недоверба во системот. Не постоиме ние за политичарите, туку
политичарите постојат тука, за нас граѓаните“, вели Чадиковски во интервју за
Мета.

Доколку не се преземе нешто, вели тој, една опција за решавање на проблемите се
јавните укажувања и обиди да се влијае, а втора форма се протести.

   
види ги сите денешни вести
мај 25, 2021

Годишнина од смртта на Џорџ Флојд, семејството на
средба со Бајден

Џо Бајден



Американскиот претседател Џо Бајден денеска ќе биде домаќин на семејството на
Џорџ Флојд во Белата куќа, на годишнината од неговото брутално убиство, што
предизвика протести и немири низ САД и предизвика дебата за полициските
реформи.
"Храброста и достоинството на неговото семејство, а особено на неговата ќерка,
навистина го заинтригираа претседателот. Тој сака да ги слушне нивните ставови",
изјави портпаролката на Белата куѓа, Џен Псаки пред новинарите.
Задушувањето на Флојд до смрт во Минеаполис на 25 мај минатата година и
последователната казна за полицискиот службеник Дерек Шовин, кој го
притискаше со коленото на вратот скоро девет минути, се сметаат за клучни
моменти во долгата борба на Америка за расна еднаквост. По убиството на Флојд,
започнаа протести и немири низ целата земја, кога изборната битка меѓу Бајден и
неговиот претходник Доналд Трамп веќе беше засилена.

прочитај повеќе

   
мај 25, 2021

„Учебници и настава мора да има“ собираат потписи за
референдум



Илустрација

Од денес до четврток, граѓанската иницијатива „Учебници и настава мора да има“
ќе собираат потписи за да се прифати иницијативата за распишување референдум
за дигиталните учебници.

прочитај повеќе

   
мај 25, 2021

Војската во Мали ги уапси претседателот и премиерот

Илустрација

Воени службеници во Мали во понеделникот ги уапсија претседателот, премиерот
и министерот за одбрана на привремената влада на земјата, по реконструкцијата на
владата, изјавија неколку извори за Ројтерс. Претседателот Бах Ндав, премиерот
Моктар Оуан и министерот за одбрана Солејмане Дукуре беа однесени во воената
база во Кати во близина на главниот град Бамако.
Мисијата на Обединетите нации во Мали повика на „итно и безусловно“
ослободување на претседателот и премиерот на земјата. Апсењата ѝ донесуваат
дополнителна несигурност на оваа западноафриканска држава откако
претседателот Ибрахим Бубакар Кеита беше соборен со воен удар во август. По
преземањето, Ндав и Оуан имаа задача да го надгледуваат осумнаесетмесечното
преминување во цивилното владеење. Но, многумина во владата и опозицијата се
загрижени за одржување на војската на клучни позиции.
Апсењето на привремената влада уследи по најавата за промена на владата во која
беа сменети двајца членови на воената хунта, која ја презеде власта во август.

   

мај 25, 2021



Бајден најави санкции против Белорусија, во
координација со ЕУ

Џо Бајден

Американскиот претседател Џо Бајден ја осуди Белорусија поради пренасочувањето
на комерцијален лет и апсењето на опозициски новинар, во, како што рече, „срамен
инцидент“ што ќе биде санкциониран во координиран одговор со европските
сојузници.

прочитај повеќе

   
мај 25, 2021

Министерот Османи во посета на Полска



Бујар Османи

Европската агенда на Северна Македонија и поддршката на Полска во таа насока,
ќе биде во фокусот на разговорите на средбите на шефот на дипломатијата Бујар
Османи при денешната посета на Варшава.

прочитај повеќе

   
мај 25, 2021

САД и Русија ги договараат деталите за самитот Бајден Путин



Џо Бајден и Владимир Путин

Белата Куќа и Кремљ се приближуваат до усогласување на деталите на самитот меѓу
американскиот претседател Џо Бајден и рускиот претседател Владимир Путин, што
треба да се одржи во идниот месец. Во заедничка изјава американскиот советник за
национална безбедност Џејк Саливен и неговиот руски колега, Николај Патрушев,
ги оценија консултациите во Женева како „важен чекор“ во подготовката на
самитот меѓу двајцата лидери.

прочитај повеќе

   
мај 25, 2021

БиХ е втора во светот по смртни случаи од
коронавирусот на милион жители



Пункт за вакцинација во Сараево, БиХ

Босна и Херцеговина е втора во светот според бројот на смртни случаи од
коронавирус на милион жители, покажуваат податоците на „Ворлдометар“. Само
Унгарија е пред БиХ.

прочитај повеќе

   
мај 25, 2021

ЕУ воведува нови санкции против Белорусија



Дел од учесниците на самитот на Европскиот совет во Брисел

Европската Унија синоќа одлучи да го затвори својот воздушен простор за авиони
од Белорусија и да го санкционира режимот на Александар Лукашенко затоа што со
сила пренасочи ирски патнички авион за да уапси опозиционер кој беше меѓу
патниците.

прочитај повеќе

   
мај 25, 2021

Командантот на силите на САД за Европа и Африка во
посета на Македонија



Командантот на силите на САД за Европа и Африка, генерал Кристофер Каволи

Меѓусебната соработка и учеството во заедничките активности на Армијата на
Република Северна Македонија и командата на силите на САД за Европа и Африка,
ќе бидат дел од темите на разговор на македонскиот државен врв со командантот
на силите на САД за Европа и Африка, генерал Кристофер Каволи кој денеска е во
официјална посета на Македонија.

прочитај повеќе

   
мај 25, 2021

Времето сончево со умерена облачност



Времето денеска ќе биде сончево и топло со мала до умерена локална облачност.

прочитај повеќе

   
мај 24, 2021

ЕУ ќе забрани авиосообраќај кон и од Белорусија



Илустрација

Европските лидери денеска одржаа вонреден состанок во Брисел по инцидентот со
принудното пренасочување на лет на Рајанер во Минск со помош на воен борбен
авион МИГ 29, со цел белоруските власти да го приведат новинарот Раман
Пратасевич и неговата девојка.

прочитај повеќе

   
мај 24, 2021

Белоруските амбасадори повикани на разговор во ЕУ за
инцидентот



Европската Унија, Белгија и Чешка ги повикаа на разговоро белоруските
амбасадори за да искажат протест против принудно пренасочување на летот на
Рајанер во Минск за да се притвори опозициски активист.

прочитај повеќе

   
мај 24, 2021

Руските амбасади со различни пораки до македонскиот
и бугарскиот народ



Пост на руската амбасада во Скопје за денот на просветлителите Св. Кирил и Методиј

Руските дипломатски претставништва во чест на празникот на просветлителите Св.
Кирил и Методиј испратија две пораки со различен контекст кон македонскиот и
бугарскиот народ. Руската амбасада во Скопје на својот официјален профил на
социјалната мрежа Твитер пренесувајќи дел од говорот на рускиот претседател
Владимир Путин истакна дека писменоста во Русија пристигнала од македонската
земја.

прочитај повеќе

   
мај 24, 2021

Мета нема да сведочи пред собраниската комисија



ALBANIA-ELECTION/

Албанскиот претседателот Илир Мета го отфрли барањето на Анкетната
собраниска комисија за сослушување и го оцени како политички мотивирано. Ова е
дел од одговорот на Мета на писмото на Анкетната комисија, која го покани на
седница за негово испрашување, за што краен рок е денешниот ден.
Во официјалното писмо испратено од неговиот кабинет до комисијата, пишува дека
комисијата ја пропуштила можноста, зашто, доколку сакала да го сослуша, тоа
требало да го одржи, по негово барање, на 10 мај 2021 година.
„Со својата активност спроведена со кршење на одредбите, кои треба да ги
спроведува, Собранието ја изгуби можноста дадена од Претседателот да ги
почитува Уставот, Законот и Деловникот за работа на Собранието“, стои во
известувањето од кабинетот на Мета.
Мета во писмото посочува дека два пати до сега јавно го искажал својот став дека не
го прикшил Уставот на Албанија.

прочитај повеќе

   
мај 24, 2021



Радев:Европскиот пат на Скопје минува низ Софија

Заедничката посета на Ватикан и заедничкото оддавање почит на делото на светите
браќа Кирил и Методиј во Рим, ќе ја покаже нашата јасна, заемна и политичка волја
дека ќе ги развиваме односите меѓу нашите две земји во духот на доверба,
пријателство и добрососедство. Ова го изјави денеска претседателот Румен Радев по
повод заедничката почит кон делото на светите браќа во Рим на 27 мај.

прочитај повеќе

   
мај 24, 2021



Вкупно 7 нови заразени со ковид-19 и 18 починати од
коронавирусот

Инфективна клиника, ковид 19 амбуланта

Во изминатото деноноќие се евидентирани вкупно 7 нови случаи на заразени со
ковид-19 и 18 починати од компликации настанати од коронавирусот, покажуваат
податоците на Институт за јавно здравје.

прочитај повеќе

   
мај 24, 2021

Гутереш: Потребна ни е „воена економија“ во борбата
против ковид-19



Генералниот сектретар на ОН Антонио Гутереш

Генералниот секретар на ОН Антонио Гутереш денеска изјави дека светот е во
„војна “ против заедничкиот непријател ковид-19 и дека е потребно да се примени
„воена логика“ за нееднаквиот пристап до средствата за борба против пандемијата.
Тој објасни дека е потребна логиката и итноста на преземањето мерки како во
планирање на воена економија, за да може да се зајакне капациететот на „оружјето“.

прочитај повеќе

   
мај 24, 2021

Над пола тон марихуана запленети во Валона



Marihuana/kanabis

Во албанскиот приморски град Валона полицијата запленила вкупно 577 килограми
марихуана и приведе три лица под сомнение за меѓународна трговија со дрога.

прочитај повеќе

   
мај 24, 2021

Захарова: Русија шокирана од шокираноста на Западот
за инцидентот во Белорусија



Илустрација

Русија е шокирана од негодувањето на Западот за потегот на Белорусија со
пренасочување на патнички авион на аеродромот во Минск, во кој се превезувал
опозициски активист.

прочитај повеќе

   
мај 24, 2021

Заев оптимист за посетата на Ватикан на Радев и
Пендаровски



Претседателот Стево Пендаровски, од Брисел порача дека земјата е подотвена веднаш повторно
да седне на преговарачка маса со Бугарија.

Македонскиот претседател Стево Пендаровски и неговиот бугарски колега Румен
Радев в недела заедно ќе отпатуваат во Ватикан по повод чествувањето на Св. Кирил
и Методиј. Таквата заедничка посета мора да биде потик во изнаоѓање на напредок
во решавањето на спорот меѓу Скопје и Софија, изјави денеска премиерот Зоран
Заев одговарајќи на новинарско прашање.

прочитај повеќе

   
мај 24, 2021

Амнести Интернешнл предупредува на загрозување на
женските права во Авганистан



Илустрација, Жени во Авганистан

Напредокот постигнат во изминативе 20 години во борба за женските права во
Авганистан е загрозен поради закочениот процес на мировни разговори како и
поради повлекувањето на мировните меѓународни трупи, предупредуваат од
Амнести Интернешнл.

прочитај повеќе

   
мај 24, 2021

Три земјотреси регистрирани во околината на Маврово



Земјотрес во мавровскиот регион

Три послаби земјотреси се регистрирани изутринава во регионот на Маврово,
соопшти денеска Сеизмолошка опсерваторија при Природно-математичкиот
факултет во Скопје.

прочитај повеќе

   
мај 24, 2021

Политичарите со честитки за Денот на просветителите



Илустрација Зоран Заев и Христијан Мицкоски

На Денот на сесловенските просветители го одбележуваме епохалното дело на
светите браќа Кирил и Методиј, благодарение на кое македонскиот народ, но и
останатите словенски народи самоуверено зачекорија на светската цивилизациска
сцена, вели премиерот Зоран Заев во честитката до верниците за денешниот
празник.
„Водени од космополитските начела на Светите браќа и нивните ученици, кои
спроведоа широка културна активност преку описменување на населението,
превод на книги и формирање на книжевни школи, од кои особено е значајна
нашата Светиклиментова охридска школа, да покажеме визионерство и преку
употребата на алатките кои современата технологија ни ги нуди да се справиме со
образовните предизвици на нашето време, напиша Заев во честитката.

прочитај повеќе

   

мај 24, 2021



Во САД и Европа олеснувања на анти-ковид
ограничувањата

Бројките на новозаболени и на смртни случаи во САД и во Европа продолжуваат да
паѓаат, бидејќи кампањите за вакцинација даваат резултати, па се укинуваат
повеќе здравствени ограничувања.

прочитај повеќе

   
мај 24, 2021

Египетскиот апелациски суд ненадлежен за спорот
околу блокадата на Суецкиот Канал



Египетскиот апелациски суд соопшти дека нема надлежност да го разгледува
барањето на Суецкиот Канал за финансиска компензација од јапонскиот
сопственик на бродот Ever Given, кој во март годинава го блокираше овој пловен
пат.

прочитај повеќе

   

Вчитај повеќе

Радио Слободна Европа / Радио Слобода. Сите права се резервирани

