ПРЕГОВОРИТЕ ЗА ИМЕТО СÈ УШТЕ ВО ЌОРСОКАК
Разговорите меѓу Грција и Македонија за спорот околу името, повторно се во ќор-сокак
и покрај тоа што Атина ја подгреа атмосферата на брзо решение и силна дипломатска активност, како никогаш досега. На состанокот на кој присуствувале амбасадорот во САД,
Никола Димитров, претседателот Бранко Црвенковски, премиерот Владо Бучковски и министерката за надворешни работи Илинка Митрева било констатирано дека Македонија
во Њујорк ќе инсистира на двојната формула, бидејќи варијантите за едно име кои циркулираат во грчките медиуми како "Нова Република Македонија" и "Република Македонија - Скопје" се неприфатливи за нас.
"Платформата за разговорите во Њујорк е иста и веќе ви е позната, а тоа е употребата
на уставното име на Република Македонија во севкупната меѓународна комуникација",
изјави Илинка Митрева.

ВРАНИШКОВСКИ ВО САД БЕЗ МАКЕДОНСКИ ПАСОШ
Апелациониот суд во Битола ја одложи расправата во врска со жалбата на таканаречениот
српски егзарх во Македонија, Јован Вранишковски, во врска со пресудата од првостепениот
суд, со која беше осуден на година ипол затвор за стореното кривично дело предизвикување
расна и верска омраза. Причината за одложувањето на расправата е што обвинетиот Вранишковски моментно се наоѓа во САД. Меѓутоа, интересен е фактот што Апелациониот суд му
го одзеде македонскиот пасош, па сега се поставува прашањето како и со каков пасош тој
заминал во САД. Се претпоставува дека има и српски пасош, па најверојатно на тој начин и
заминал.

ПЕТ ГОДИНИ "ДЕМОКРАТСКИ СОЈУЗ"
Неодамна Демократски сојуз одбележа пет години од формирањето.
"Демократски сојуз секогаш за главна цел ги имал стратешките национални и
долгорочни државни интереси, а така ќе биде и во иднина", изјави партискиот лидер
Павле Трајанов на одбележувањето на јубилејот.
Тој порача дека пред партијата стојат нови предизвици, од кои најголем е победата на
парламентарните избори. "Сигурен сум дека здружената опозиција, како што сега победи
на локалните избори, ќе триумфира и тогаш. Од демократската борба нема да нè откаже
ниту фалсификатот кој го направи власта на локалните избори", потенцираше Трајанов.
Според него, граѓаните во опцијата на "Третиот пат", чиј иницијатор за формирање
беше и ДС, препознаа нова политичка опција, која отвора перспективи за промени.

РУСКА ФИНАНСИСКА ИНЈЕКЦИЈА ЗА МАКЕДОНСКОТО СТОПАНСТВО
Набрзо во Македонија ќе влезе руски капитал тежок 500 милиони долари. Тоа се информациите на бизнис круговите во земјава, кои велат дека се запознати со руските намери. Според
нив, овие инвестиции ќе бидат одлична финансиска инјекција за македонското стопанство,
кое досега едвај успеваше да привлече странски вложувања.
За руските инвеститори Македонија е сè попривлечна дестинација за вложување. Некои
македонски претпријатија веќе се купени, а поголем број се потенцијални кандидати на листата заинтересирани моќни руски фирми.

РАСТЕ БРОЈОТ НА СОЦИЈАЛНИ СЛУЧАИ ВО КИЧЕВСКО
Според податоците на Центарот за социјални грижи во Кичево, речиси 7.200 жители од
кичевскиот регион се корисници на социјалните фондови на државава. Најголем е бројот
на корисници на социјална помош 1.731 со 6.390 соуживатели, односно членови на нивните семејства. Потоа следуваат 526 корисници на туѓа помош и нега, како и 74 лица со
118 соуживатели на постојана парична помош. Помал е бројот на лицата кои добиваат
средства како војници, инвалиди од заостанати воени материјали и лица кои се згрижени
во други семејства. За сите нив деновиве почна обновувањето на документите за добивање социјална помош.
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