
Shkup, 17 tetor - Kryeministri Zoran Zaev
deklaroi se nuk mendon për zgjedhje të
parakohshme parlamentare, sepse siç tha
ai, prioritet momentalisht është përfundimi
i zgjedhjeve lokale që janë në vijim e sipër,
ndërsa rezultati i tyre i deritanishëm, thotë
se e inkurajon të fokusohet në marrjen e

vendimeve serioze,e mes të cilave edhe për
çështjen e emrit në mënyrë transparente
dhe përfshirëse. "Nuk mendoj për zgjedhje
të parakohshme parlamentare sepse akoma
vijojnë zgjedhjet lokale, ndërsa prioriteti
ynë është që ato të përfundojnë komplet të
rregullta dhe kredibile sikur në raundin e

parë sepse vetëm atëherë Maqedonia fiton.
Me siguri do të marrim vendime pas 29-it.
Këtë përkrahje e shoh si përkrahje për
punë, e jo për zgjedhje. Rezultatet nga zg-
jedhjet lokale më japin inkurajim shtesë
për marrje të vendimeve duke përfshirë
edhe zgjidhjen e kontestit...

Prioritet emri, s'mendoj për zgjedhje të parakohshme
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Pajisja me
pasaporta të
Shqipërisë,
zvogëlim i
sovranitetit
të Kosovës

117.5 milionë
evropian
gjenden 
në rrezik 
varfërie

Vitin e kaluar, 117.5 mi-
lionë persona në Bashki-
min Evropian (BE), që
përkon me 23,4 për qind
të popullsisë së përgjith-
shme, janë përballur me
rrezikun e varfërisë ose
përjashtimit social. Edhe
pse zvogëlimi i numrit të
personave...

Shkollë 
partiake për
shqiptarët

Edhe tri 
ditë për
Katalonjën
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Kryeministri shqiptar Edi Rama theksoi se është normale dhe natyrore që vendet e rajonit të organizohen së bashku,

diçka që, siç tha ai, ka qenë e pamundur vetëm para disa viteve. Ai theksoi se është vërejtur progres në kuadër të

Procesit të Berlinit, pasi për herë të parë u lançua, ndërsa e gjithë kjo është përfshirë në Planin aksional, i cili përmban

120 masa, që çdo vend duhet t'i ndërmarrë në drejtim që tërësisht të ndryshojë mënyra me të cilën komunikojmë me

njëri-tjetrin në kuptim të lëvizjes së njerëzve dhe mallrave

Bashkëpunim për
treg më të madh

Dita e dytë e "Samitit 100"
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Shkup, 17 tetor - Më pak se gjy-
sma e grave në botë punojnë në
vende pune dhe arrijnë të fitojnë
vetëm 77 për qind të të ardhura-
ve që sigurojnë burrat, ndërsa
tre në pesë gra janë të privuara
nga leja e lindjes. Këto janë disa
prej të dhënave nga Raporti vje-
tor për popullsinë në botë, të
prezantuara nga Zyra e Fondit

për popullsinë e Kombeve të Ba-
shkuara në Maqedoni. Ndërsa
si një problemeve më të mëdha
të popullsisë në vend mbeten
martesat mes të miturve, infor-
macionet për numrin e martesa-
ve ilegale, të fëmijëve që brakti-
sin shkollimin për tu martuar,
por edhe të masave preventive
dhe sanksioneve ligjore. Dojna

Bologa, drejtoresha e UNFPA
gjatë promovimit të Raportit tha
se eliminimi i barrierave sociale
dhe institucionale është një prej
masave që duhet të ndërmerren
për të eliminuar pabarazinë.
“Është e domosdoshme që në
zgjidhjen e problemit të pabara-
zisë gjinore të zgjidhen të gjitha
pabarazitë e tjera...

Martesa ilegale dhe me të mitur në ilegalitet 
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Filxhanët 
që sjellin

miliona

5 të arrestuar
për sulmin
ndaj Selës

Kultura në
kërkim të

ideve 
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Bashkëpunim
BESA-ASH për

raundin e dytë 
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Në Samit morën pjesë mbi 150 liderë afarist nga EJL, ministra dhe përfaqësues të BE-së,
ndërsa temë kyçe ishte ndërlidhja midis vendeve të rajonit në të gjithë nivelet Aktuale

Zejnulla VESELI

Shkup, 17 tetor - Përforcimi
i bashkëpunimit midis
vendeve të Ballkanit
Perëndimor, para së
gjithash ekonomik në drej-
tim të rritjes së standardit
jetësore të qytetarëve nga
rajoni është mesazhi, që e
dërguan sot kryeministrat
e Maqedonisë, Shqipërisë,
Bosnjë e Hercegovinës dhe
Malit të Zi në hapjen e pan-
el-sesionit "A do të mundet
që të konkurrojë rajoni në
tregon global?", i cili po
mbahet në ditën e dytë të
Samitit 100 në Shkup.
"Vendet e Ballkanit Perëndi-
mor përmes përforcimit të
bashkëpunimit rajonale ta
sjellin këtu Evropën",
porositi kryeministri i
Maqedonisë Zoran Zaev, i
cili e hapi sesionin. Ai thek-
soi se i gjithë rajoni pret për
anëtarësimin e plot-
fuqishëm në Bashkimin
Evropian, për çfarë arsye
duhet të ndërmerren ak-
sione të përbashkëta në
këtë drejtim. "Duhet të
ndërmarrim aksione të për-
bashkëta nëse dëshirojmë
ta rrisim standardin jetësor
për të gjithë qytetarët në ra-

jon dhe ta lëvizim drejt atij
të qytetarëve në BE. Puno-
jmë në drejtim të avancim-
it të bashkëpunimit rajonal
me të gjithë gjashtë vendet.
Evropa Perëndimore më
shumë do të na respektojë
në qoftë se jemi të bashkuar
dhe nëse tregojmë
bashkëpunim më të madh",
tha Zaev. Kryeministrat e
rajonit, siç theksoi ai, nga
ky Samit dëshirojnë të dër-
gojnë edhe mesazh për
bashkim edhe para
afaristëve, të investojnë në
kushte të bashkëpunimit të
përforcuar dhe unitetit. Lid-
hur me atë se cilat reforma
duhet të realizohen në
vendet e rajonit me qëllim
që ta arrijnë zhvillimin e
shteteve të cilët në vitet e
90-ta kanë qenë në nivel më
të ulët, ndërsa tani janë më
avancuese, kryeministri
malazeze Dushan Markoviq
e theksoi atë që e potencon
edhe Banka Botërore, sta-
biliteti makroekonomik, re-
format strukturore dhe
niveli më i madh i
bashkëpunimit ekonomik.
"Që ta kompensojmë hen-
dekun me vendet e tjera në
zhvillim ne këtu në rajon
duhet të jemi të aftë që të
marrim vendim dhe të qën-
drojmë pas tyre, të gjithë së
bashku të ndajmë përcak-

tim të tillë. Bashkëpunimi
është intensifikuar në peri-
udhën e kaluar me takimet
në Sarajevë, Bruksel, Tri-
este, Podgoricë, Durrës dhe
tani në Shkup", shtoi ai.
Kryeministri shqiptar Edi
Rama theksoi se është nor-
male dhe natyrore që
vendet e rajonit të organizo-
hen së bashku, diçka që,
siç tha ai, ka qenë e pa-
mundur vetëm para disa
viteve. Ai theksoi se është
vërejtur progres në kuadër
të Procesit të Berlinit, pasi
për herë të parë u lançua,
ndërsa e gjithë kjo është
përfshirë në Planin aksion-
al, i cili përmban 120 masa,
që çdo vend duhet t'i ndër-
marrë në drejtim që tërë-
sisht të ndryshojë mënyra
me të cilën komunikojmë
me njëri-tjetrin në kuptim
të lëvizjes së njerëzve dhe
mallrave.

"Ndërkohë luftojmë për
avancim të rajonit, poten-
ciali i të cilit nuk është
shfrytëzuar mjaftueshëm
për shkak të numri të madh
të pengesave, mungesës së
progresit në kohërat e kalu-
ara, që na pengoi ta bëjmë
atë që është e mirë për
njerëzit tanë. Shpresoj se do
të luftojmë së bashku
kundër botëkuptimeve të
vjetruara dhe do të jemi të

aftë të sjellim energji të re të
bashkëpunimit përmes
rrëzimit të barrierave dhe
hapje ndaj njëri-tjetrit.
Duhet t'i hapim kufijtë për
bashkëpunim, për tregti dhe
për biznesmenët. E gjitha
kjo do të jetë konfirmim se
jemi të gatshëm të bal-
lafaqohemi me sfidat si
evropianë", theksoi Rama.
Sipas kryesuesit të Këshillit
të Ministrave të BeH-së, De-
nis Zvizdiq, prioritet i të
gjithë vendeve duhet të
mbetet përforcimi i
bashkëpunimit ekonomik, i
cili nuk do të pengohet nga
çfarëdo lloj barrierash ad-
ministrative dhe doganore.
"Sa më shumë projekte të
përbashkëta rajonale, pro-
gres aq më të madh. Duhet
ta njohim edhe komplemen-
taritetin e ekonomive tona...
Nëse e ruajmë ambientin e
stabilitetit të plotë, kusht pa
të cilin nuk është i mundur
integrimi në BE, atëherë
mund të flasim për Ballka-
nin Perëndimor, si vend
gjithnjë e më aktiv për in-
vestitorët evropianë dhe
botëror", tha Zvizdiq. Në
Samit morën pjesë mbi 150
liderë afarist nga EJL, min-
istra dhe përfaqësues të BE-
së, ndërsa temë kyçe ishte
ndërlidhja midis vendeve të
rajonit në të gjithë nivelet.

Shkup, 17 tetor - Kryemi-
nistri i Maqedonisë, Zoran
Zaev mbrëmë në Shkup u
takua me kolegun e tij
shqiptar Edi Rama, me
ç'rast janë shprehur

angazhimet për intensi-
fikim të bashkëpunimit
ekonomik mes dy vendeve
dhe për sigurimin e
kushteve për integrime eu-
roatlantike në mbarë ra-
jonin.

Siç kumtoi pres-shër-
bimi qeveritar i Qeverisë së
Maqedonisë, Rama, i cili
në Shkup merr pjesë në
Samitin 100, gjatë takimit,
kryeministrin Zaev e uroi
për zbatim të zgjedhjeve
lokale dhe demokratike.

"Rezultatet nga zgjed-
hjet janë erë në kurriz për
agjendën demokratike, si

dhe mbështetjen e poli-
tikave reformuese që
hapin perspektiva. Ato
janë fitore e konceptit një
shoqëri për të gjithë, që i
bashkoi qytetarët. Do të
bëjmë gjithçka që duhet që
ta arsyetojmë besimin dhe
të sigurojmë jetë cilësore
për të gjithë qytetarët e
Maqedonisë", tha kryemi-
nistri Zaev. Zaev dhe
Rama konstatuan se
Maqedonia dhe Shqipëria
kanë marrëdhënie të mira
politike, pa çështje të ha-
pura dhe se është kjo bazë
e mirë për intensifikim të

bashkëpunimit në drejtim
të zbatimit të standardeve
evropiane, bashkëpunim-
it ekonomik, si dhe sig-
urimit të kushteve për in-
tegrime euroatlantike të
gjithë rajonit.

"Qeveria e Maqedonisë
do të vazhdojë edhe t'i
zhvillojë marrëdhëniet e
mira fqinjësore përmes
frymës miqësore, me çka
edhe më tej do të kon-
tribuojë për zhvillimin ra-
jonal si dhe me qëllim të
hapjes së perspektivave të
NATO-s dhe BE-së, të cilat
janë qëllime strategjike të

shtetit", deklaroi kryemi-
nistri Zaev. Në takim janë
shqyrtuar mundësitë për
avancimin e
bashkëpunimit ekonomik
dhe tregtar mes Maqe-
donisë dhe Shqipërisë dhe
është vlerësuar se pjesë-
marrja e përbashkët në
Samitin 100 në Shkup
është dëshmi për vullnetin
politik për zhvillim të
bashkëpunimit rajonal
ekonomik, për ndërlidhje
të bashkësive të biznesit,
investime të përbashkëta,
rrjetëzim dhe ndërlidhje
transportuese.

Është shprehur edhe
pritje se BE-ja do t'i njohë
dhe mbështesë
angazhimet e shteteve nga
rajoni për thellim të
bashkëpunimit të nevo-
jshëm rajonal dhe për inte-
grim në BE, por edhe për
nevojat e vetë qytetarëve
nga rajoni. Gjithashtu, në
takimin e mbrëmshëm
është arritur marrëveshje
edhe që të intensifikohen
aktivitetet për seancë të
përbashkët të qeverive të
Maqedonisë dhe të
Shqipërisë në kohë më të
afërt.

Shqipëria është 
e interesuar për

stabilitet në Maqedoni 
Shkup, 17 tetor - Kryetari i Bashkimit
Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, me
rastin e takimit me kryeministrin e
Shqipërisë, Edi Rama, deklaroi se kanë bise-
duar për ngjarjet aktuale politike në Maqe-
doni dhe për mundësitë për bashkëpunim të
ardhshëm. "Kishim takim shumë të do-
bishëm, e informova për ngjarjet politike në
vend rreth zgjedhjeve lokale dhe të gjitha pro-
ceset që u zhvilluan sepse kishte interes të
madh nga kryeministri Rama", deklaroi Ah-
meti. Sipas tij, Shqipëria është shumë e in-
teresuar për stabilitetin politik, gjegjësisht
për stabilitet të qëndrueshëm në Republikën
e Maqedonisë. "Kryeministri Rama na inku-
rajoi të vazhdojmë po kështu edhe në raun-
din e dytë dhe Republika e Maqedonisë të
vazhdojë me proceset e filluara drejt zbatim-
it të reformave në gjyqësi dhe në rrugën drejt
integrimit euroatlantik. Dëshiroi të kemi suk-
ses dhe u interesua edhe për thellimin e
bashkëpunimit të dy vendeve tona dhe për
implementimin e të gjitha marrëveshjeve bi-
laterale", tha Ahmeti. Duke u përgjigjur pyet-
jes së gazetarëve, Ahmeti lidhur me platfor-
mën e Shqiptarëve tha se Rama nuk ka
ardhur në Shkup, të bëjë platformë të
Shkupit, por për shkak të Samitit 100 në të
cilin janë kryeministrat nga EJL dhe e ka
shfrytëzuar mundësinë të takohet, siç tha
lideri i BDI-së, edhe me miqtë. Ahmeti i hod-
hi poshtë pohimet nga partitë e tjera të shqip-
tarëve në Maqedoni për presione ndaj
votuesve gjatë raundit të parë të zgjedhjeve
lokale. "Nuk dua të komentojë trillime. Ky
është lajm i rrejshëm për presion ndaj qyte-
tarëve. Nëse ka pasur raste të tilla le t'i
paraqesin në Komisionin Shtetëror të Zgjed-
hjeve dhe në institucionet e tjera. Unë nuk
jam kujdestar në KSHZ as në Prokurori dhe
nuk bëj punë të tilla. Unë jam kryetar partie
dhe më intereson procesi të jetë i lirë, korrekt
dhe demokratik", tha Ahmeti. Në raundin e
dytë të zgjedhjeve lokale pret qytetarët ta sh-
prehin vullnetin e tyre lirshëm. Ai i përgën-
jeshtroi informacionet se partia e tij ka mar-
rëveshje të fshehta me parti të tjera politike
për mbështetje në raundin e ardhshëm të
zgjedhjeve lokale. "Ne asnjëherë nuk kemi
bërë marrëveshje të fshehta apo çfarëdo qoftë
akrobaci dhe do të përpiqemi edhe më tej të
mbjellim energji pozitive dhe është shumë
me rëndësi njerëzit të votojnë lirshëm dhe të
përcaktohen lirshëm për kandidatin më të
mirë i cili do t'i udhëheqë komunat në të
ardhmen", tha Ahmeti, ndërsa u shpreh se
për çdo aktivet që do ta ndërmarrin do ta in-
formojnë opinionin. 

Zaevi priti kryeministrin shqiptar, Edi Rama

Bashkë drejt integrimit euroatlantik të rajonit
Zaev dhe Rama konstatuan se
Maqedonia dhe Shqipëria
kanë marrëdhënie të mira
politike, pa çështje të hapura
dhe se është kjo bazë e mirë
për intensifikim të
bashkëpunimit në drejtim të
zbatimit të standardeve
evropiane, bashkëpunimit
ekonomik, si dhe sigurimit të
kushteve për integrime
euroatlantike të gjithë rajonit

Dita e dytë e "Samitit 100"

Me bashkëpunim ekonomik
për treg më të madh

Kryeministri shqiptar Edi Rama
theksoi se është normale dhe
natyrore që vendet e rajonit të
organizohen së bashku, diçka që,
siç tha ai, ka qenë e pamundur
vetëm para disa viteve. Ai theksoi
se është vërejtur progres në
kuadër të Procesit të Berlinit,
pasi për herë të parë u lançua,
ndërsa e gjithë kjo është
përfshirë në Planin aksional, i cili
përmban 120 masa, që çdo vend
duhet t'i ndërmarrë në drejtim që
tërësisht të ndryshojë mënyra
me të cilën komunikojmë me
njëri-tjetrin në kuptim të lëvizjes
së njerëzve dhe mallrave
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Kryeministri Zoran Zaev deklaroi se nuk mendon për zgjedhje të parakohshme
parlamentare, sepse siç tha ai, prioritet momentalisht është përfundimi i zg-
jedhjeve lokale që janë në vijim e sipërAktuale

Shkup, 17 tetor - Kryetari i
Lëvizjes BESA,  Kasam Bi-
lalli, deklaroi se do të ini-
cojë bisedime me njeriun e
parë të Aleancës për
Shqiptarët, Ziadin Sela
për koalicion dhe
bashkëpunim të mund-
shëm në raundin e dytë të
zgjedhjeve lokale. "Sot,
gjithashtu, do të komu-
nikoj me liderin e Aleancës
për Shqiptarët, Zijadin

Sela, t'i fillojmë bisedimet
dhe t'i konkretizojmë
mundësisë për
bashkëpunim, në të gjitha
ato komuna ku shkojmë
në raundin  e dytë që ta
maksimizojmë rezultatin",
tha Kasami duke u
përgjigjur në pyetjen nëse
do të ketë bashkëpunim
mes BESË-s dhe Aleancës
për Shqiptarët për raun-
din e dytë të zgjedhjeve.

Kasami deklaratën e dha
pas takimit me kryemi-
nistrin shqiptar Edi Rama,
i cili mori pjesë në samitin
100 në Shkup. Rama pati
takim edhe me liderin e
BDI-së, Ali Ahmetin,
Ziadin Selëm nga Aleanca
për Shqiptarët, kryetarin
e PDSH-së, Menduh
Thaçin dhe liderin e
VMRO-DPMNE-së Nikolla
Gruevskin.

Bashkëpunim BESA-ASH 
për raundin e dytë 

Me ndryshimin
e pushtetit,
Maqedonia
anon drejt 

BE-së 
Nju-Jork, 16 tetor - Bullgaria, e
cila në janar të vitit të ardhshëm
do ta ndërmarrë kryesimin
gjashtëmujor me BE-në, do të
insistojë që vendeve nga Ballka-
ni Perëndimor t'u sigurojë rrugë
më të qartë drejt anëtarësimit,
me qëllim që të parandalohet
destabilitet i ri në atë rajon,
thekson sot agjencia amerikane
Bllumberg. 
Ministrja bullgare e angazhuar
për kryesimin me BE-në, Lili-
jana Pavllova deklaroi javën e
kaluar në Sofje se vendi i saj po
bën përpjekje që BE-ja t'u japë
udhëzime më konkrete për
inkuadrim Maqedonisë, Serbisë,
Malit të Zi, Shqipërisë, BeH-së
dhe Kosovës.  "Agjendën evropi-
ane nuk mund ta ndryshojmë
në afat prej gjashtë muajve, por
duhet të jemi në gjendje që se-
cilit prej atyre vendeve t'u
prezantojmë plan të qartë ak-
sioni në bazë të arritjeve të tyre
dhe përparim në zgjidhjen e
problemeve të tyre", theksoi
Pavllova duke paralajmëruar se
në të kundërtën do të krijohen
hendeqe në rajon. Duke folur
për Maqedoninë, Bllumberg
vlerëson se Shkupi i ripërtëriu
synimet e veta drejt BE-së pasi
që këtë vit u ndërrua kryesia e
Maqedonisë, por potencoi se
Maqedonia duhet ta zgjidhë
kontestin për emrin me Greqinë.
Agjencia amerikane, megjithatë,
paralajmëron se Brekziti dhe
kriza më e thellë potenciale në
BE po e kthejnë vëmendjen nga
zgjerimi i mëtutjeshëm. Drej-
toresha e lartë programore e
Këshillit të Evropës për punë të
jashtme, Vesellla Çerneva vlerë-
soi se "Bullgaria do të duhet t'i
bindë vendet skeptike siç janë
Holanda, Dnaimarka, Gjerma-
nia dhe Franca t'i dëgjojnë prob-
lemet e Ballkanit Perëndimor".

Athinë, 17 tetor - Deputeti i
partisë opozitare greke Demok-
racia e Re, i angazhuar për po-
litikë të jashtme, Jorgos Ku-
mucakos deklaroi të martën se
fitorja e LSDM-së në rrethin e
parë të zgjedhjeve lokale në
Maqedoni paraqet rrjedhë pozi-
tive të ngjarjeve dhe mundësi
për përmirësim të mëtutjeshëm
të marrëdhënieve mes dy ven-
deve. "Vetë fakti që nacionalisti
Nikolla Gruevski humbi në
zgjedhjet lokale është rrjedhë

pozitive e ngjarjeve. Tani në
Shkup kemi bashkëbisedues
shumë më të sigurt dhe më
produktiv lidhur me çështjen
për emrin", theksoi Kumu-
cakos, duke i komentuar re-
zultatet nga raundi i parë i
zgjedhjeve lokale në Maqedoni.
Ai në intervistë për ANA-MPA,
kushtuar vizitës së kryemini-
strit grek, Aleksis Cipras në
Uashington, shprehu kënaqësi
nga përmirësimi i atmosferës
me Maqedoninë për zgjidhjen e

kontestit me emrin. "Greqia do
të bëjë gjithçka nevojitet që të
zgjidhet kontesti, me çka do të
hapet perspektiva euroatlan-
tike për Shkupin", shtoi Ku-
mucakos. Ai pret që kontaktet
e Ciprasit në SHBA të kontri-
buojnë me rezultate konkrete
për çështje të caktuara të
rëndësishme për Greqinë. "Kjo
është një mundësi e artë për
Greqinë, e cila si anëtare e
NATO-s dhe BE-së, por edhe si
vend demokratik është burim i

stabilitetit edhe krahas proble-
meve të brendshme të mëdha",
deklaroi ai. Kumucakos shtoi
se ekspertët e Demorkacisë së
Re presin që kryeministri të si-
gurojë pozicion pozitiv nga
SHBA-ja, jo vetëm  për konte-
stin me Maqedoninë, por edhe
për marrëdhëniet me Turqinë,
çështjen qipriote dhe çështje të
tjera të interesit nacional të
vendit. Cipras të martën është
takuar edhe me presidentin
amerikan, Donald Tramp.

Pas zgjedhjeve, bisedime produktive për emrin

Shkup, 17 tetor - Kryeministri
Zoran Zaev deklaroi se nuk
mendon për zgjedhje të
parakohshme parlamentare,
sepse siç tha ai, prioritet mo-
mentalisht është përfundimi i
zgjedhjeve lokale që janë në vi-
jim e sipër, ndërsa rezultati i
tyre i deritanishëm, thotë se e
inkurajon të fokusohet në mar-

rjen e vendimeve serioze,e mes
të cilave edhe për çështjen e
emrit në mënyrë transparente
dhe përfshirëse. "Nuk mendoj
për zgjedhje të parakohshme
parlamentare sepse akoma vi-
jojnë zgjedhjet lokale, ndërsa
prioriteti ynë është që ato të
përfundojnë komplet të rregull-
ta dhe kredibile sikur në raun-

din e parë sepse vetëm atëherë
Maqedonia fiton. Me siguri do
të marrim vendime pas 29-it.
Këtë përkrahje e shoh si
përkrahje për punë, e jo për zg-
jedhje. Rezultatet nga zgjedhjet
lokale më japin inkurajim sht-
esë për marrje të vendimeve
duke përfshirë edhe zgjidhjen e
kontestit me emrin. Maqedonia
ka vendime serioze para vetes.
Mes të tjerash edhe vendimet
për problemin, të cilin Greqia e
ka me emrin tonë kushtetues",
tha Zaev. Ai përkujtoi se e ka
ftuar ndërmjetësin në bise -
dimet Methju Nimic që në nën-
tor pas zgjedhjeve të dalë me
propozime dhe ide të reja për
tejkalimin e kontestit me em-
rin. "Unë e kam ftuar ndërm-
jetësin Nimic që në nëntor pas
zgjedhjeve të vijë me propozime
të reja, ide dhe me zgjidhje të
mundshme  me çka do të hyn-
im në zgjidhjen e tyre dhe do ta
ftoja opozitën që të marrë pjesë
në këtë çështje, institucionet e
sistemit, por në funksion të gjet-
jes së zgjidhjes, e jo në anulim të
saj. Sepse me të vërtetë duam që
Maqedonia të bëhet anëtarja e
30-të e NATO-s dhe sepse është
me rëndësi vendimet që BE-ja
do t'i marrë në pranverë, sepse
është mundësi e shkëlqyer që
të fillojmë bisedime, ndërsa të
gjithë e dimë se duhet të bëjmë
diçka me këtë problem sensitiv
si të imponuar nga pala greke",
tha Zaev. Në këtë kontekst, ai
shtoi se është inkurajuar nga
marrëdhëniet e mira me au-
toritetet në Athinë në periud-
hën e kaluar nga formimi i Qev-
erisë së re

Zgjedhjet lokale të 15 tetorit u mbajtën në ambient në të cilin mbizotëronte fryma garuese, ndërsa misioni i
OSBE/ODIHR në rezultatet paraprake dhe konkluzionet vlerësoi se kontribuuan për përforcim të besimit në
proceset demokratike në vend, njoftoi sot Delegacioni i BE-së në Shkup. Thuhet se sipas raporteve të
OSBE/ODIHR për zgjedhjet lokale, janë respektuar të drejtat themelore të grumbullimit dhe shprehjes, ndërsa
janë regjistruar edhe disa pohime të besueshme për parregullsi në periudhën parazgjedhore. "Autoritetet
duhet në mënyrë efikase t'i realizojnë rekomandimet e OSBE/ODIHR, ndërsa Bashkimi Evropian është i
gatshëm të ndihmojë në këtë proces. Vendi po përgatitet për raundin e dytë të zgjedhjeve më 29 tetor dhe të
gjithë faktorët politik duhet të sillen me përgjegjësi, ndërsa institucionet kompetente të sigurojnë kushte për
proces zgjedhor kredibil dhe transparent. Bashkimi Evropian i inkurajon anëtarët e sapozgjedhur të
autoriteteve lokale që të kontribuojnë për progres në agjendën reformuese evropiane. Bashkimi Evropian do të
vazhdojë ta mbështesë vendin në procesin reformues dhe në rrugën e tij drejt euro-integrimit", qëndron në
kumtesën nga Delegacioni i BE-së në Shkup.

BE PËRSHËNDET RAUNDIN PARË TË ZGJEDHJEVE

Zaevi deklarohet për punën pas zgjedhjeve lokale 

Prioritet emri, nuk mendoj për
zgjedhje të parakohshme

"Nuk mendoj për zgjedhje të
parakohshme parlamentare sepse
akoma vijojnë zgjedhjet lokale,
ndërsa prioriteti ynë është që ato
të përfundojnë komplet të
rregullta dhe kredibile sikur në
raundin e parë sepse vetëm
atëherë Maqedonia fiton. Me
siguri do të marrim vendime pas
29-it. Këtë përkrahje e shoh si
përkrahje për punë, e jo për
zgjedhje. Rezultatet nga zgjedhjet
lokale më japin inkurajim shtesë
për marrje të vendimeve duke
përfshirë edhe zgjidhjen e
kontestit me emrin. Maqedonia
ka vendime serioze para vetes",
tha Zaev
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Qytetarët e Maqedonisë, sipas analizave, konsumojnë 3.6 kilogram kafe në vit për
kokë banori duke u renditur para banorëve të Shqipërisë që konsumojnë 3.1 kilo-
gram kafe për banor Aktuale

Laura PAPRANIKU

Shkup, 17 tetor - Studimet
mbi dukurinë e migrimit,
sidomos në kohë të paqes,
do të kenë tani e tutje
mundësinë e qasjes në
studime dhe analiza seri-
oze, si ai i profesor Edvin
Pezos nga Universiteti i
Regensburgut, Gjermani.
Libri me titull “Migrimet e
detyrueshme në kohë të

paqes: Politikat migruese
jugosllave dhe emigrimi i
myslimanëve drejt Turqisë
(1918-1966)” është pro-
movuar të martën në Uni-
versitetin “Nënë Tereza” në
Shkup, duke zgjuar
kureshtjen e pjesëmar-
rësve të Konferencës së
parë ndërkombëtare “Mi-
grimi në Maqedoni: histo-
ria, demografia dhe mar-
rëdhëniet ndëretnike”. 

Profesor Pezos që librin
e ka nisur si hulumtim
për disertacionin e dok-
toraturës, e trajton mi-
grimin e popujve mysli-
man, gjegjësisht
shqiptarë, boshnjakë,
torbeshë turk dhe tjerë jo
sllavë, mbështetur në të

dhënat e arkivave të
Beogradit, Shkupit, Za-
grebit, Tiranës si dhe
Uashingtonit. “Analiza e
dr.Pezos hedh dritë mbi
statistika dhe politika të
rëndësishme të kohës dhe
shpalos fakte mbi mi-
grimet e popujve që kanë
efekte edhe në politikat e
viteve më të vona”, u tha
mes tjerash në pro-
movimin e këtij libri. 

Për Pezos nuk ka asnjë
dyshim se migrimet ma-
sive të popullatës mysli-
mane janë pasojë e al-
banofobisë, e cila dominoi
politikat shtetërore në
hapësirat e ish-Jugosllav-
isë, të periudhave të
ndryshe nga viti 1918 deri

në vitin 1966, të cilat i
merr në analizë. Qëllimi
thotë se ishte spastrimi i
këtyre shteteve nga pop-
ullsia myslimane, sidomos
shqiptare. Për këtë, të
gjithë ata që migruan në
Turqi përmes marrëvesh-
jeve shtetërore, ishin pop-
ullsi nga pjesa jugore e
Jugosllavisë. “Nuk mendoj
se politikat e migrimit
kanë të bëjnë me islamo-
fobinë. Islamofobi - nuk
ka. Albanofobi - po”, sh-
prehet Pezos. Në librin e tij
shpalosen të dhëna intere-
sante, si për numrin e mi-
grantëve ashtu edhe për
shkaqet të cilat shoqëruan
disa valë shpërnguljesh
masive të shqiptarëve nga

Kosova, Maqedonia dhe
pjesa jugore e Serbisë.
800.000 deri 900.000
është numri i popullsisë
myslimane të shpërngulur
në vitet ’50-ta të shekullit
të kaluar. Sakaq, në sh-
përnguljen që pasoi Kon-
ventën e 1938-ës, të nën-
shkruar nga Jugosllavia
dhe Turqia, janë shpërn-
gulur vetëm brenda një
viti 40.000 familje apo
200.000 persona të
moshës madhore, pa llog-
aritur këtu fëmijët. Në
frymën e këtyre politikave,
Pezos argumenton se ka
pasur bashkëpunim edhe
mes Serbisë dhe Maqe-
donisë, pas Luftës së Dytë
Botërore. Shpërngulja e
popullsisë jo sllave, pra
shqiptare në mase më të
madhe, thotë se ishte qël-
limi i takimeve mes Alek-
sandër Rankoviçit të Ser-
bisë dhe Kërste
Cërvenkovskit të Maqe-
donisë dhe, për këtë, sjell
faksimile të takimeve të
zhvilluara në vitin 1953
dhe 1955. 

Aspekti sociologjik dhe
momenti psikologjik që
ishte krijuara në masë,
sipas tij, nuk duhet
anashkaluar. Tetova, për
shembull, thotë se është
një rast i mirë për të parë
ndikimin që kishte ele-
menti social. Në këtë
kohë, sipas regjistrimeve

të vitit 1953, qyteti i
Tetovës kishte 68 për qind
popullsi shqiptare.
Ndërkaq, numri i shqip-
tarëve të punësuar në po
këtë qytet, nuk kalonte 7
përqindëshin. Por, përveç
presioneve që kanë të
bëjnë me pa punësinë,
shkallën e lartë të var-
fërisë si edhe mohimin e të
drejtave për të kremtuar
festa kombëtare, gjegjë-
sisht fetare në ndihmë të
shpërnguljeve masive,
profesor Pezos thotë se
është përdorur edhe dhu-
na shtetërore. Për të ar-
gumentuar këtë, ai sjell në
vëmendje operacionet e
gjëra të konfiskimit të ar-
mëve në qytete të madha
të banuara me shqiptarë,
si Tetova apo Prizreni. Por,
plotëson më tej ai, nuk
duhet nënvlerësuar edhe
aspekti psikologjik që u
imponua në atë kohë, pra
që pas shpërnguljeve ma-
sive ata që mbetën nisën
të synojnë Turqinë, për të
mos ngelur të vetmuar në
një botë jomyslimane.
Shteti shqiptar, sipas tij,
ishte përpjekur të ndalojë
shpërnguljet e shqiptarëve
nga hapësirat e Jugosllav-
isë në atë kohë, mirëpo
nuk ia kishte dalë dot.
Nuk kishte as konsullata
në Kosovë e Maqedoni.
Kishte vetëm një am-
basadë në Beograd.

Fisnik PASHOLLI

Shkup, 17 tetor - Shprehia
e konsumit të madh të
kafesë turke në shtëpi, por
edhe kafenetë plot nëpër
vendbanimet urbane dhe
rurale, krijojnë përshtyp-
jen se shtetet e Ballkanit
renditet ndër vendet e
para në botë për konsum-
in e kafesë. Por,
përkundër kësaj bindje,
për kafenë si një nga pijet
më të preferuara në botë,
megjithatë ekzistojnë
shtete apo popuj që e kon-
sumojnë më pak apo më
shumë. Shtetet skandi-
nave renditet të parat
sipas konsumit të kafesë.
Vendi i parë në botë për
konsumin e kafesë është
Finlanda me 9.1 kilo-
gramë kafe për frymë në
vit. Të dytët me konsum të
lartë renditen norvegjezët,
të cilët sipas të dhënave,
konsumojnë rreth 7.2
kilogramë për person gjatë
një viti. Nga ana tjetër,
konsum më të vogël të
kafesë në botë me 400
gram kafe që konsumojnë

përgjatë vitit kanë banorët
e Vietnamit. 

Sipas Euromonitor In-
ternational, ofruesit krye-
sor dhe i pavarur i
kërkimit të tregut
strategjik që analizon të
dhënat për mijëra produk-
te dhe shërbime në mbarë
botën, në parim, vendet
aziatike më pak konsumo-
jnë kafe si rrjedhojë e kul-
turës së këtyre vendeve,
të cilët konsumojnë çaj në
vend të kafesë.

Qytetarët e Maqe-
donisë, sipas analizave,

konsumojnë 3.6 kilogram
kafe në vit për kokë banori
duke u renditur para
banorëve të Shqipërisë që
konsumojnë 3.1 kilogram
kafe për banor. Nga ana
tjetër, sipas të dhënave të
Doganës së Kosovës, kon-
sumi vjetor në Kosovë i
kafesë është 7.4 milionë
ton. Kjo nënkupton se
banorët e saj konsumojnë
afër 4 kilogram kafe për
kokë banori nëse lloga-
risim se Kosova ka 1.8
milionë banorë. Nga
shtetet e rajonit, të parët

janë banorët e Sllovenisë
me konsum mesatar prej
6.1 kilogramë kafe për
frymë. Të dytët renditën
banorët e Serbisë me 5.4
kg, dhe banorët e Bosnje
Hercegovinës me 4.3 kilo-
gramë për frymë. 

Pasioni i madh i bal-
lkanasve pas një filxhani
kafe sjell edhe fitime jo të
vogla për tregtarët dhe
hotelierët .Vite me radhë,
ndër bizneset që jo vetëm i
rezistojnë krizës
ekonomike, por edhe tre-
gojnë rritje të punës është

edhe tregtia dhe shitja e
kafesë. Këtu nuk bëhet
fjalë vetëm për ata që e im-
portojnë, por edhe ata që
ofrojnë mundësinë e kon-
sumimit në kafene,
restorante etj., duke filluar
nga lokalet më të thjeshta,
nga lagjet e mëhallës apo
fshatit e deri te kafiteritë
më luksoze në Shkup dhe
qytetet më të mëdha në
Maqedoni. Gjithashtu, biz-
nesi i kafesë është ndër më
fitimprurësit. Përllogaritet
se nga miliona e miliona
filxhanë kafe ekspres dhe
të kafesë turke, për çdo vit
fitojnë shuma të mëdha si
tregtarët ashtu edhe
pronarët e lokaleve
hotelerike. Për çdo filxhan
kafeje espreso që kon-
sumohet për çdo ditë nga
adhuruesit e kafesë , nor-
ma e fitimit shkon nga 60
deri -70 për qind. 

Rritjen e madhe të biz-
nesit të kafesë te ne e
dëshmojnë edhe të dhënat
zyrtare të importit të
kafesë, përkatësisht dy-
fishimit të kafesë në dhjetë
vitet e kaluara. Sipas të
dhënave zyrtare të impor-
tit të kafesë përgjatë peri-
udhës 2006-2104, importi
i saj është rritur prej 13.6
milionë dollarë në vitin
2006, në afër 22 milionë
dollarë në vitin 2014.
Maqedonia dhe shtetet e

rajonit kryesisht importo-
jnë kafenë e papjekur, e
cila më pas përpunohet në
vend. Kompanitë vendase
më pas kryejnë gjithë pro-
ceset e tjera brenda vendit.
Importi kryesisht në
pjesën më të madhe bëhet
nga Italia, Kroacia dhe
Brazili. Për qytetarët e
Maqedonisë , por edhe të
Ballkanit, kafeja nuk është
thjesht për të hapur sytë
në mëngjes. Kafeja në
shtetet e rajonit është një
institucion. Aty lidhen
miqësitë, bëhen
armiqësitë, njerëzit relak-
sohen apo edhe shfrytëzo-
jnë mundësinë për të bise-
duar për tema nga më të
ndryshmet. Gjithashtu,
biznesi i kafesë është ndër
më fitimprurësit. Nga ana
tjetër, fakti se dashuria e
ballkanasve për kafenë
është aq e fuqishme, qën-
dron edhe te fakti që në
Maqedoni dhe shtetet fqin-
je, pirja e kafes nuk është
thjesht një veprim tradi-
cional kulturor i
trashëguar. Me botën që
bëhet gjithnjë e më shpejtë
dhe me mungesë të kohës
së lirë, edhe kafja lë për të
dëshiruar për shoqërimin
e njerëzve, të cilët
përderisa shijojnë një filx-
han kafe, diskutojnë mbi
jetën e përditshme, për
politikë apo sport. 

“Migrimi në kohë paqe” i profesor Edvin Pezos

Shtetet jugosllave ishin albanofobe, por jo edhe islamofobe 
Aleksandër Rankoviçi i
Serbisë dhe Kërste
Cërvenkovski i Maqedonisë,
ishin takuar disa herë në
periudhën e viteve 1953-1955
për të diskutuar format e
shpërnguljes masive të
shqiptarëve në Turqi.
Profesori gjerman, Evdin
Pezos, i cili merr në analizë
numrat dhe shkaqet e
shpërnguljeve të organizuara
mes shtetet Jugosllave dhe të
mbështetura nga Turqia,
thotë se motivet e vërteta
kanë të bëjnë me
albanofobinë. “Islamofobi -
nuk ka. Albanofobi - po”,
shprehet Pezos 

Koha

Biznesi fitimprurës i kafesë 

Filxhanët që sjellin miliona
Pasioni i madh i
ballkanasve pas një filxhani
kafe, sjell edhe fitime jo të
vogla për tregtarët dhe
hotelierët .Vite me radhë,
ndër bizneset që jo vetëm i
rezistojnë krizës
ekonomike, por edhe
tregojnë rritje të punës
është edhe tregtia dhe
shitja e kafesë
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Ndryshe, javën e kaluar kjo gjykatë e miratoi aktgjykimin e parë për sulmin e 27
prillit, e që ka të bëjë me sulmin ndaj ish deputetes Radmilla Shekerinska. Me
këtë rast, i akuzuari Pançe Angellov, u dënua me katër vite heqje lirie 5Aktuale

Vdes trevjeçarja nga
djegiet e zjarrit

Një vajzë trevjeçare e Novosellës së Strugës
vdiq si pasojë e djegieve, të cilat i ka marrë nga
zjarri i cili e ka përfshirë shtëpinë e tyre. Siç
është theksuar në buletinin e policisë, të
hënën në orën 11 në shtëpinë pronë e G.I. (32)
për shkaqe të panjohura deri më tani ka sh-
përthyer zjarr, ndërsa në shtëpi ka qenë vajza
e tij trevjeçare, e cila ka pësuar djegie.  Vajza
në gjendje të rëndë shëndetësore është trans-
feruar në Qendrën mjekësore në Strugë, prej
ku për shkak të seriozitetit të lëndimeve është
dashur të transportohet në spital në Shkup,
por para Kërçovës gjendja i është përkeqë-
suar, me ç'rast është dërguar në Qendrën
mjekësore në Kërçovë, ku në orën 14:20 ka
vdekur. Zjarri është shuar nga Njësiti territo-
rial i zjarrfikësve të Strugës. Në pajtim me
prokurorin publik trupi i vajzës së vdekur i
është dorëzuar familjes për varrim.

Lëndohet duke 
prerë dru

Të hënën, rreth orës 16.30 minuta, në repartin
urgjent të Spitalit të Gostivarit është sjellë 30-
vjeçari me iniciale A.T nga fshati Novo Sellë i
Gostivarit me lëndime të rënda në kokë dhe fy-
tyrë, të cilat i ka marrë duke punuar në vendin
e quajtur “Uji i ftohtë”, përgjatë rrugës
regjionale Gostivar-Mavrovi Anovi. Së bashku
me babain e tij, i cili në momentin e lëndimit
ka qenë larg vendit të ngjarjes, A.T me një
sharrë motorike ka qenë duke prerë dru. Një
pjesë e një druri është thyer dhe për pasojë ka
rënë mbi të. Në ndërkohë është kthyer babai i
tij dhe e ka gjetur pa vetëdije. Pas marrjes së
ndihmës së parë, për shkak të seriozitetit të
lëndimeve të marra është transferuar në
klinikat e Shkupit, ku është mbajtur për
shërim të mëtejshëm. Po punohet në zbard-
hjen e të gjitha detajeve që ndërlidhen me këtë
rast.

I vjedhin veturën, por
më pas e gjen policia

45 vjeçari me iniciale G.B nga Gostivari të
hënën në mëngjes ka denoncuar se persona të
panjohur ia kanë marrë veturën e tipit “Fiat
Uno”, me targa të Gostivarit, e cila ka qenë e
parkuar në rrugën “Kej Vardar”, në Gostivar.
Vetura ka qenë e mbyllur dhe në të ka pasur
shumë dokumente personale. Pak më vonë,
pjesëtarë të policisë nga Sektori për punë të
brendshme në Tetovë stacioni policorë në Gos-
tivar e kanë gjetur veturën në rreth-rrotullim-
in e shkollës, gjegjësisht medresesë “Isa Beu”
në Gostivar. Është kryer hetim i kompletuar
dhe vetura i është kthyer pronarit me inicialet
G.B. 

Dy të lënduar në
aksidentin në Tetovë

Të hënën mbrëma rreth orës 18.00, në ud-
hëkryqin e rrugës së “Jashtë Vardarit”, me
rrugën regjionale Tetovë-Bërvenicë ka ndodhur
një aksident komunikacioni në të cilin janë ak-
sidentuar dy vetura me targa të Tetovës. Një
veturë e tipit “Ford Eskort”, e drejtuar nga
22-vjeçarja me iniciale A.A nga Shemshova si
dhe një tjetër veturë e tipit “Mercedes Benz”,
të cilën e ka drejtuar 26-vjeçari me iniciale
B.SH nga Tetova. Që të dy vozitësit janë
ankuar për lëndime të marra trupore dhe janë
dërguar në spitalin klinik të Tetovë nga ku
B.SH është lëshuar për mjekim shtëpiak
përderisa A.A është mbajtur për shërim të
mëtejshëm. Sipas të dhënave fillestare që dalin
nga ekspertiza e kryer në vendngjarja nga ana
e pjesëtarëve të policisë nga Sektori për punë
të brendshme në Tetovë si shkak për këtë ak-
sident është mos respektimi i përparësisë së
kalimit, përderisa dëmi i shkaktuar material
vlerësohet të jetë rreth 80 mijë denarë.

Kronikë
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Shkup, 17 tetor - Sulmi
brutal ndaj Ziadin Selës që
ndodhi me 27 prill të këtij
viti brenda Parlamentit, po
shkon drejtë zbardhjes së
plotë. Hetimet për këtë ng-
jarje organet kompetente i
filluan në muajin, ndërsa
Prokuroria Publike të
martën ka njoftuar se janë
arrestuar edhe pesë per-
sona tjerë, të cilët
dyshohen si “pjesëmarrës
në vepër” ndaj kreut të
Aleancës për Shqiptarët,
Zijadin Selës. Për aksionin
policor të realizuar mëng-
jesin e ditës së martë, Min-
istria e Punëve të Brend-
shme, nuk ka dhënë
sqarime, por vetëm ka
theksuar se e gjithë kjo
lëndë udhëhiqet nga
Prokuroria. Ndonëse au-

toritet përkatëse nuk e
kanë zbuluar identitetin e
të dyshuarve që u arrestu-
an të martën, raportet e
mediave thonë se për sul-
min ndaj Zijadin Selës,
dyshohen disa banorë të
Shkupit, siç janë Andrej
Micov, Nikolla Vojminovs-
ki, Aleksandar Janevski-
Toshta, Kosta Delov dhe
Stojan Pavllevski-Kobra.
Përkundër faktit se
Prokuroria ende nuk ka
dalë me informacione se
cilët janë qëndrimet e të
dyshuarve për sulmin ndaj
Zijadin Selës që ndodhi me
27 prill, i dyshuari Kosta
Dellov, disa ditë pas sulmit
të Parlamentit, përmes një
statusi në rrjetet sociale,
u shpreh se nuk për-
shkruhen emocionet dhe
ndjenjat e kohës kur e ka
goditur deputetin Sela.
Nga ana tjetër, MPB-ja
përmes një kumtese për
media, të martën, publikoi
fotografinë e tre personave
tjerë të dyshuar për sul-
min ndaj Zijadin Selës, me
çka kërkoi ndihmën e
qytetarëve për zbulimin e

identitetit të tyre. 
”Në interes të proce-

durës hetimore që zhvillo-
het para Prokurorisë Pub-
like në Shkup, për ngjarjet
e 27 prillit që ndodhën në
Parlament, me lejen e
prokurorit përkatës që e
shqyrton këtë rast ne jemi
duke i publikuar foto e tre
personave që vlerësojmë se
janë të rëndësishëm për
procedurën e mëtut-
jeshme. Për këtë qëllim ju
bëjmë thirrje qytetarëve të
vendit, të cilët disponojnë
me çfarëdolloj informacioni
për personat në fjalë, të
njëjtit t’i denoncojnë në
stacionin më të afër
policor, ose përmes numrit
të telefonit 192, apo duke e
shfrytëzuar aplikacionin e
“Denonco personin e
dyshuar”, që mund të
gjendet në faqen e policisë,
respektivisht në një de-
noncim të tillë mund ta
bëjnë edhe në Prokurorinë
Publike”, thuhet në komu-
nikatën e MPB-së. Nga
dhuna e ushtruar me 27
prill, deputeti Zijadin Sela
qëndroi për kurim në spi-

tal për javë të tëra, ndërko-
hë autoritet policore pas
publikimit të videove nga
mediat e ndryshme të ven-
dit, konstatuan se personi
Kire Gjeorgjievski është
njëri prej kryesorëve për
sulmin ndaj kreut të
Aleancës për Shqiptarët.
Sidoqoftë, edhe pse ai dhe
prindi i tij për më shumë
se tre muaj qëndrojnë në
paraburgim në Shutkë,
Gjykata Penale e Shkupit
ende nuk ka caktuar
seancë gjyqësor për fillim-
in e gjykimit të këtyre huli-
ganëve. Ndryshe, javën e
kaluar kjo gjykatë e mira-
toi aktgjykimin e parë për
sulmin e 27 prillit, e që ka
të bëjë me sulmin ndaj ish
deputetes Radmilla Shek-
erinska. Me këtë rast, i
akuzuari Pançe Angellov,
u dënua me katër vite heq-
je lirie. Deri sa ky dënim të
bëhet i plotfuqishëm, pala
mbrojtëse e të akuzuarit
Angellov ka në dispozicion
edhe disa ditë afat që ta
shfrytëzojë të drejtën e
ankimimit para Gjykatës
së Apelit në Shkup.

Shkup, 17 tetor - Katërm-
bëdhjetë persona janë lën-
duar lehtë në tetë nga
gjithsej 13 fatkeqësi komu-
nikacioni të regjistruara
gjatë ditës së kaluar në ra-
jonin e SPB Shkup. Pesë
fatkeqësi janë me dëme
materiale. Nga MPB infor-
mojnë se gjatë ditës së
djeshme policia rrugore ka
zbuluar dhe sanksionuar
një numër të madh
kundërvajtjesh. Pesëmbëd-
hjetë vozitës e kanë drejtu-

ar automjetin pa patentë
shoferi, përkatësisht të
paregjistruar, dy vozitës
kanë kaluar në dritë të
kuqe të semaforit, ndërsa
12 vozitës të cilët gjatë
drejtimit të automjetit nuk
e kanë përdorur rripin e
sigurisë apo e kanë për-
dorur telefonin celular.
Janë hasur 30 automjete
të parkuara në mënyrë të
parregullt. Me ndihmën e
"karrotrecit" janë mënjanu-
ar 42 automjete.

MPB pas miratimit nga Prokuroria themelore publike Shkup publikoi fotografi për konfirmimin e
identitetit të tre personave të involvuar dhe të rëndësishëm në procedurën për ndriçim të dhunës
në Parlamentin e Maqedonisë të 27 prillit. MPB dhe Prokuroria u bëjnë thirrje qytetarëve të cilët
kanë çfarëdo lloj njohurish për personat në fotografi që menjëherë ta njoftojnë policinë apo
Prokurorinë publike të Shkupit. Të gjithë qytetarët, të cilët kanë çfarëdo lloj njohurish për
personat në fotografi, për atë mund të njoftojnë në stacionin më të afërt policor, të paraqesin në
numrin e telefonit 192, ta përdorin aplikacionin "Paraqit person të dyshuar" në faqen zyrtare të
MPB-së apo të paraqesin në Prokurorinë Publike. Për dhunën në Parlament më 27 prill të këtij viti
deri më tani janë parashtruar padi adekuate për rreth njëzet persona. 

NËSE I NJIHNI HULIGANËT NË FOTO, LAJMËROJENI POLICINË!

Shkup, 14 të lënduar 
në 13 fatkeqësi komunikacioni

Zgjerohen hetimet për ngjarjet e 27 prillit në Parlament

Arrestohen edhe pesë të
dyshuar për sulmin ndaj Selës

Përkundër faktit se
Prokuroria ende nuk ka dalë
me informacione se cilët
janë qëndrimet e të
dyshuarve për sulmin ndaj
Zijadin Selës që ndodhi me
27 prill, i dyshuari Kosta
Dellov, disa ditë pas sulmit
të Parlamentit, përmes një
statusi në rrjetet sociale, u
shpreh se nuk përshkruhen
emocionet dhe ndenjja e
kohës kur e ka goditur
deputetin Sela
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Në raporte nuk jepet asnjë detaj për diskriminimin edhe në baza etnike, punësimeve,
ndarjes së buxhetit, e të tjera, po ashtu nuk ka ndonjë theks të veçantë sa i takon
kulturës shqiptare dhe piketave sesi mund të zhvillohet në të ardhmen Aktuale

Shkup, 17 tetor - Në
Maqedoni, 445 mijë per-
sona jetojnë në rrezik nga
varfëria, gjegjësisht me
më pak se 6500 denarë
në muaj. 
Dhjetë për qind prej tyre
janë të punësuar, por
gjithashtu jetojnë në
rrezik nga varfëria.
Shkallë më të lartë të var-
fërisë kanë familjet me tre
apo më shumë fëmijë.

Tërë kjo, siç thotë profe-
soresha Maja Georgievs-
ka-Miteva, tregon nevojën
nga ridefinimin e masave
të mbrojtjes sociale dhe
kombinimi i masave të
tjera të mbrojtjes sociale
dhe kombinimin me masa
të tjera për ndihmën e
personave në rrezik nga
varfëria, siç theksoi ka
për qëllim edhe shënimin
e Ditës Ndërkombëtare

për Luftë kundër Var-
fërisë - 17 Tetori. 
Si një nga masat të cilat
mund ta përmirësojnë sit-
uatën, vlerëson ajo është
lartësia e bazës për asis-
tencë sociale me para të
ndërlidhet me lartësinë e
pagës minimale, por
përqindja të lëvizë varë-
sisht nga numri i anë-
tarëve të familjes, por
edhe kombinimi i të drej-

tave nga siguria sociale
dhe të drejtat e tjera.
Sipas saj, nevojiten edhe
mënyra shtesë për mat-
jen e varfërisë në Maqe-
doni. Për momentin meto-
da zyrtare për matjen e
varfërisë janë të ardhu-
rat. 
Në të kaluarën, gjegjë-
sisht deri në vitin 2010
metodë zyrtare ka qenë
qasja e shpenzimeve.

Zëvendësministri i Punës
dhe Politikës Sociale,
Elmi Aziri, theksoi se
Ministria të gjitha kom-
pensimet të cilat shteti i
jep për kategoritë e
rrezikuara sociale dhe
qytetarët duhet të ndjekin
rritjen e standardit të
qytetarëve, rritjen e pagës
mesatare, shpenzimet për
jetë dhe se asistenca me
para duhet të përshtatet

me këto kritere. Në këtë
drejtim, tha ai, do të
shkojë edhe asistenca so-
ciale me para.
Për rritje eventuale të

numrit të të drejtave, ai
theksoi se duhet të shihet
gjendja aktuale, të largo-
hen gabimet në ndarjen e
të drejtave të tilla madje
pastaj të konfirmohet
nëse ka nevojë për ven-
dosje të risive.

Mbi 500 kërkesa
për shfrytëzim të

pushimit falas
Shkup, 17 tetor - Mbi 500 qytetarë kanë
shprehur interes për shfrytëzim të
masës qeveritare për pushim falas për
punonjësit me të ardhura të ulëta. Afati
i fundit për paraqitje të personave të in-
teresuar është propozuar deri në fund të
muajit të ardhshëm. Pushimi falas,
sipas informacioneve të Ministrisë së
Ekonomisë do të mund të realizohet në
të gjitha qendrat turistike në vend, duke
pasur parasysh atë që janë paraqitur
mbi 60 hotele për akomodim të person-
ave, të cilët do të shfrytëzojnë pushime
falas. Sipas mjeteve që janë siguruar për
këtë qëllim, vlerësohet se pushimin falas
do të mund ta shfrytëzojnë 4000 famil-
je. Shfrytëzuesit do të marrin vërtetim
nga Ministria e Ekonomisë, për shfrytëz-
im të mjeteve për pushim të organizuar
për punëtorët me të ardhura të ulëta në
vlerë prej 15.000 denarë dhe kjo do të
shfrytëzohet në një prej objekteve të kat-
egorizuara hotelierike për akomodim në
Maqedoni, që janë paraqitur në Min-
istrinë e Ekonomisë.

Moti i nxehtë mund
të dëmtojë

mbjelljet vjeshtore
Shkup, 17 tetor - Temperaturat e larta
mbi mesataren për këtë periudhë të
vitit të cilat e përfshinë Maqedoninë
mund t'i vënë nën pikëpyetje të mbjel-
lat vjeshtore pasi që toka nuk ka
lagështi të mjaftueshme. Edhe ajo pak
që është absorbuar prej reshjeve të
fundit, thonë agrometeorologët, është e
mundur të avullojë.

Për kulturat e tjera moti i nxehtë
nuk është kritik, e nuk janë kritike as
mëngjeset e mbrëmjet e ftohta pasi nuk
ka akull. Madje për disa si bimët kop-
shtare në qiell të hapur, speca, lule-
lakra, lakra dhe lakra jeshile të cilat
tani për tani funksionojnë pa prob-
leme, temperaturat më të larta janë të
mirëseardhura. "Janë vështirësuar
kushtet për mbjelljen e kulturave
vjeshtore, mund të thuhet edhe se mb-
jellja është sjellë në pikëpyetje. Toka
është e thatë, temperaturat e larta e
dehidrojnë dhe ajo që është mbirë
mund të thahet. Veçanërisht kritike
është gjendja në Pellagoni dhe Ovçe
Pole. Atje tashmë ka probleme",
deklaroi Angellko Angeleski i DPHM-së.
Tek frutat dhe vreshtat, tha, gjethet
akoma nuk kanë rënë dhe nuk mund
të mendohet për fidane të reja, ndërsa
meqë nuk ka akull, nuk ka as dëm-
time. Sipas Angeleskit, edhe një javë
priten temperatura të tilla, por, tani
është herët të parashikohen pasoja
eventuale prej ftohjes drastike.

Shkup, 17 tetor - Investim
plotësues prej katër milionë
dollarësh amerikanë dhe
30 vende të reja të punës
në Maqedoni paralajmëron
agjencia britanike për mar-
keting digjital SoPro, e cila
në vend punon për dy vite
me radhë. Agjencia kum-
ton se me këtë - do të rritet
numri i të punësuarve në
gjashtëdhjetë. Shprehin kë-
naqësi prej klimës së bizne-

sit në Maqedoni dhe par-
alajmërojnë se për shkak
të rritjes së numrit të klien-
tëve dhe punës do të
zhvendosen në hapësira të
reja.
"Ekipimi me kuadër të ri

profesional është rezultat i
rritjes së numrit të klien-
tëve dhe punës dhe do të
ndodh me etapa në 12 - 18
muajt e ardhshëm", thek-
sojnë në kumtesë. Sipas

bashkëthemeluesit dhe
pronarit të SoPro, Rajan
Uelmans, vendimi për të in-
vestuar në Maqedoni bazo-
het në përvojat pozitive prej
aktiviteteve të deritanishme
të arritura përmes nën-
degëve në Britaninë e Mad-
he, SHBA, Afrikë, Evropë
dhe Indi dhe e reflekton
besimin që SoPro e gëzon
në rajon. 
"Në Maqedoni gjetëm

kuadër të ri, energjik dhe të
përgatitur teknik. Shkupi
është qytet i shkëlqyer me
kulturë të pasur, i cili në
kombinim me vlerat evropi-
ane dhe zonën e ngjashme
kohore, e bën akoma më të
afërt me ne. Ky investim i
mbështet planet tona ambi-
cioze për zhvillim dhe pres-
im sukses të vazhdueshëm
në Maqedoni", thotë Vel-
mans.

Evis HALILI 

Shkup, 17 tetor - Ministria e
Kulturës akoma nuk e ka
gati Strategjinë për zhvillim-
in e kulturës për katër vitet e
ardhshme. Versioni jo zyrtar
i këtij dokumenti disa javë
më parë ishte pjesë e një de-
bati publik, për t’u plotësuar
me sugjerime, propozime
nga artistë, shoqata, ak-
tivistë që operojnë në sferën
e kulturës. Nga ky institu-
cion bëjnë me dije se të
mërkurën do të organizohet
debati i dytë, në Muzeun e
Artit Bashkëkohor e me
shumë gjasa edhe i fundit,
përpara zyrtarizmit të tij. 

Dokumenti është përgat-
itur nga një grup pune dhe

do të shërbejë si një bazë për
debatin publik intensiv nga
të gjitha palët e interesuara
përpara miratimit të tij final,
që pritet të bëhet pas dy
muajsh. Versioni i bërë pub-
lik edhe në faqen e Min-
istrisë, përveç orientimeve
për zhvillimin e kulturës
gjatë periudhës katër
vjeçare, po ashtu përmbante
edhe një raport të situatës
në shumë institucione të
kulturës, kryesisht që lid-
heshin me veprimet abuzive
në mënyrën e pagesës së
honorarëve, punësimeve, e
të tjera. Në këtë dokument
po ashtu konstatohet se pse
gjatë viteve të kaluara Qeve-
ria ka akorduar më shumë
para për kulturën, dedikimi i
tyre është bërë në formë të
gabuar, pa koncept, duke
penguar zhvillimin e
barabartë të kulturës. Por
ndërsa në raporte nuk jepet
asnjë detaj për diskrimin-
imin edhe në baza etnike,
punësimeve, ndarjes së bux-
hetit, e të tjera, po ashtu nuk

ka ndonjë theks të veçantë
sa i takon kulturës shqiptare
dhe piketave sesi mund të
zhvillohet në të ardhmen,
përveç një pike ku propozo-
hen masa për të neglizhuar
gjuhën e urrejtjes në bazë et-
nike, fetare, gjinore, e të
tjera. Gjatë harkut kohor
mes këtyre dy debateve pub-
like për Strategjinë nuk ka
ndonjë informacion nëse ka
pasur interesim nga pjesa
shqiptare për t’u përfshirë në
debat me propozime
konkrete. Por as sesi kon-
ceptohet nga vetë ky institu-
cion. Sekretari shtetëror,
Valmir Aziri, ndër të tjera
thotë se ajo çfarë do të jetë
pjesë e strategjisë për kul-
turën shqiptare do të duhet
të përfshihet në versionin fi-
nal të dokumentit. Se për
çfarë konkretisht mund të
bëhet fjalë nuk ka jepen de-
taje. Ajo që dihet për mo-
mentin është se në grupin e
punës ka edhe anëtarë
shqiptarë, të cilëve iu janë
dhënë idetë dhe propozimet

që duhet të përfshihen. 
“Në tekst nuk janë përf-

shirë disa sfera, për të cilat
Ministria dhe grupet e saj të
punës janë duke hartuar
analiza më të detajuara e
specifike, si edhe propozime
që do të përfshihen në
draftin e dytë të strategjisë,
së bashku me propozimet e
rrethit të parë të debatit pub-
lik”, njoftojnë nga Ministria e
Kulturës. 

Në debatin e parë për
Strategjinë 2018-2022, si
propozime të bëra dhe kon-
kluzione të arritura kanë
qenë ato për transparencën
në vendimmarrje dhe decen-
tralizimin sa më i shpejtë i
kulturës si disa prej piketave
kryesore mbi të cilat do të
duhet të zhvillohen politikat
kulturore për periudhën në
vijim. Çelja e debatit publik
bëhet me qëllimin që qyte-
tarët të jenë pjesë aktive në
ndërtimin e vizionit për ka-
hen që duhet të marrë arti
dhe kultura në vitet në
vazhdim.

Shënohet Dita ndërkombëtare për luftë kundër varfërisë

Mbi 445 mijë qytetarë në rrezik nga varfëria

SoPro paralajmëron punësime të reja

Strategjia e kulturës gati për debatin e dytë 

Kultura në
kërkim të ideve 

Të mërkurën do të organizohet
debati i dytë për Strategjinë e
kulturës. Versioni i parë,
përveç orientimeve për
zhvillimin e kulturës gjatë
periudhës katër vjeçare, po
ashtu përmbante edhe një
raport të situatës në shumë
institucione të kulturës,
kryesisht që lidheshin me
veprimet abuzive në mënyrën
e pagesës së honorarëve,
punësimeve e të tjera 

Koha



Koha
E MËRKURË

18 TETOR |2017| 7
Sektori për Punë të Brendshme në Tetovë në këtë nëntëmujor kujdes të veçantë iu ka
kushtuar prishjes së rendit dhe qetësisë publike me pjesëmarrje të të rinjve, përmes
realizimit të një numri të madh të aktiviteteve preventiveAktuale

Urim HASIPI

Tetovë, 17 tetor - Në bazë të një
raporti të Policisë së Tetovës,
janë ulur dukshëm incidentet
me prapavijë etnike. Përderisa
në të kaluarën këto incidente
kanë qenë në numër më të
madh, megjithatë në këtë peri-
udhë ka një rënie, pohon poli-
cia e Tetovës. Sipas zëdhënësit
të Sektorit për Punë të Brend-
shme në Tetovë, Marjan Josi-
foski, gjatë nëntë muajve të
kaluar të këtij viti, në rajonin
që mbulon Sektori për Punë të
Brendshme në Tetovë janë
regjistruar 361 prishje të rendit
dhe qetësisë publike. Prej tyre,
në Tetovë 191 dhe në Gostivar
170, ose 88 më pak në kra-
hasim me të njëjtën periudhë
kohore në vitin e kaluar, gjegjë-
sisht për 19 për qind më pak,
thekson Josifoski. 

“Ajo që në veçanti duket
karakteristikë, është fakti se
nuk ka pasur kundërvajtje në
baza etnike si dhe është

zvogëluar dukshëm numri i
kundërvajtjeve në dhe rreth
shkollave në këtë rajon, nga 10
sa ka pasur në vitin e kaluar,
këtë vit kemi të bëjmë me 8
kundërvajtje të kësaj natyre.
Në kundërvajtjet e këtij viti
kanë marrë pjesë 585 persona,
kundër të cilëve janë përgatitur
396 kërkesa për procedurë
kundërvajtës dhe të cilët do të
ballafaqohen me sanksionet e
parapara me ligj”, shtohet më
tej në këtë raport policor. 

Ajo që është e zakonshme,
është se sërish në prishjet e
rendit dhe qetësisë publike
dominojnë sërish sulmet fizike.
“Edhe në periudhën për të cilën
bëhet fjalë më të shumtë në
numër janë sulmet fizike gjegjë-
sisht kemi të bëjmë me 48
sulme fizike, 29 zënka, ngritje
të zërit, dhe sjellje të pahi-
jshme, si dhe me 17 ofendime
poshtërim të zyrtarëve të autor-
izuar dhe kështu me radhë.
Numri më i madh i këtyre

kundërvajtjeve sërish kanë
ndodhur në rrugë, gjegjësisht
në hapësirë publike, dhe në ob-
jekte hotelerike, ndërsa në
mesin e kryerësve të këtyre
kundërvajtjeve kryesisht domi-
nojnë meshkujt, në të shumtën
e rasteve persona të pa punë, të
moshës nga 20 deri në 40 vjet”,
deklaroi Josifoski. Ai më tej
theksoi se Sektori për Punë të
Brendshme në Tetovë në këtë
nëntëmujor kujdes të veçantë
iu ka kushtuar prishjes së ren-
dit dhe qetësisë publike me
pjesëmarrje të të rinjve, përmes
realizimit të një numri të madh
të aktiviteteve preventive si dhe
me prezencën e përforcuar të
policisë përreth institucioneve
arsimore, objekteve hotelerike
që janë si pika të takimit dhe
tubimit por edhe në ndeshje
sportive. Sektori për Punë të
Brendshme në Tetovë, këtyre
ditëve ka përforcuar praninë në
lokalet ku më së shumti kon-
sumohet alkool. 

“Apelojmë deri tek adolesh-
entët, por edhe te të rinjtë, që të
përmbahen nga konsumimi i
alkoolit në masë të madhe,
sepse prishja e rendit dhe qetë-
sisë publike në gjendje të dehur
paraqet thyerje të ligjit për të
cilën parashihet dënim prej
100 deri në 400 euro. Po ashtu
SPB-ja e Tetovës, edhe njëherë
rikujton pronarët e lokaleve
hotelerike që të mos i shërbejnë
me alkool adoleshentët ngase
do të përballen me dënim me të
holla dhe me burg prej 3 muaj
deri në tre vjet”, qëndron në
një apel të lëshuar nga Policia
e Tetovës. Ndryshe, jo rrallë
herë në orët e mbrëmjes nëpër
lokalet e Tetovës ndodhin për-
leshje dhe rrahje në mes të rin-
jve sidomos të atyre që përdorin
alkool. Përndryshe, gjatë vitit
2016 në rajonin e Pollogut,
gjithsej janë regjistruar 584 pr-
ishje të rendit dhe qetësisë
publike. Sipas statistikave të
policisë, gjithsej 34 prishje të
rendit janë regjistruar më
shumë në krahasim me vitin e
kaluar. Policia e Tetovës,
njofton se pjesa dërmuese e kë-
tyre incidenteve janë zbardhur,
kurse janë përgatitur 583
kërkesa për inicim të proce-
durës penale. Trendi i uljes së
incidenteve vërehet edhe gjatë
dy viteve të kaluara. Sipas poli-
cisë, gjatë vitit 2016, janë
regjistruar 11 raste të prishjes
së rendit dhe qetësisë publike
në ndeshjet sportive, 16 raste
në shkollat e mesme apo 5
raste më pak se në vitin 2015.

Evis HALILI 

Shkup, 17 tetor - Më pak
se gjysma e grave në botë
punojnë në vende pune
dhe arrijnë të fitojnë vetëm
77 për qind të të ardhu-
rave që sigurojnë burrat,
ndërsa tre në pesë gra
janë të privuara nga leja e
lindjes. Këto janë disa prej

të dhënave nga Raporti
vjetor për popullsinë në
botë, të prezantuara nga
Zyra e Fondit për pop-
ullsinë e Kombeve të
Bashkuara në Maqedoni.
Ndërsa si një problemeve
më të mëdha të popullsisë
në vend mbeten martesat
mes të miturve, informa-
cionet për numrin e

martesave ilegale, të fëmi-
jëve që braktisin shkollim-
in për tu martuar, por
edhe të masave preventive
dhe sanksioneve ligjore.
Dojna Bologa, drejtoresha
e UNFPA gjatë promovim-
it të Raportit tha se elim-
inimi i barrierave sociale
dhe institucionale është
një prej masave që duhet

të ndërmerren për të
eliminuar pabarazinë. 

“Është e domos-
doshme që në zgjidhjen e
problemit të pabarazisë
gjinore të zgjidhen të
gjitha pabarazitë e tjera,
mes të cilave janë
mundësimi më i madh i
qasjes tek mekanizmat
modernë të planifikimit
familjar, mbrojtja e duhur
antenatale për të gjitha
gratë, si edhe tejkalimi i
barrierave që nuk i lejojnë
gratë që të realizojnë të
tërë potencialin e tyre”, ka
thënë Bologa. Lidhur me
situatën në Maqedoni, dhe
problemet që vijnë nga
mungesa e barazisë në
shumë nivele janë cekur
martesat që bëhen në
moshë të mitur. Nesime
Salioska, drejtoreshë e or-
ganizatës “Roma”, ka sug-

jeruar disa ndryshime
ligjore me të cilat do të
mundësohen mbrojtja e
plotë e të miturve. 

“Një prej hapave të
parë për t’u përballuar me
këtë problem, të marte-
save me të mitur është
ndryshimi i kornizës
ligjore, në mënyrë që të
përfshihen të gjitha masat
preventive. Po ashtu
duhet të përfshihen edhe e
tërë shoqëria, institu-
cionet sociale dhe arsi-
more, pore dhe vetë
shoqëria në evidentimin e
këtij problemi dhe ndjek-
jen e tij. Pasi pasojat nga
kjo dukuri nuk kanë të
bëjnë vetëm me të miturit,
por i transmetohen të
gjithë shoqërisë”, ka thënë
Salioska.

Në Raportin e prezan-
tuar të UNFPA, thuhet se

dështimi për të siguruar
kushte për shëndetin re-
produktiv tek gratë dhe të
miturat që jetojnë në var-
fëri, duke përfshirë edhe
planifikimin e familjes
mund të dobësojë
ekonomitë dhe të dëmtojë
avancimin e një prej qël-
limeve më të rëndësishme
për zhvillimin e qën-
drueshëm, eliminimin e
varfërisë. Pasojat e kësaj
pabarazie, duke përfshirë
edhe pabarazinë në shën-
detin dhe të drejtat sek-
suale dhe reproduktive
mund të ndikojnë edhe
mbi qëllimet për zhvillim-
in e të tërë bashkësisë
globale, potencohet ne Ra-
portin e UNFPA – “Dy botë
të ndryshme: shëndeti re-
produktiv dhe të drejtat në
kohën (era sikur përdorej
dikur) e pabarazisë. 

Shkup, 17 tetor – Në natën e pestë të
Festivalit Ndërkombëtar të Teatrit,
Skupi Festival, u paraqitën mysafirët
nga Beogradi, përkatësisht aktorët e
Qendrës për Dekontaminimin Kultur-
or, me shfaqjen “Vizione nga shekulli
i argjendtë”, të Almir Bashoviqit dhe në
regji të Stevan Bodroza. “Vizione nga
shekulli i argjendtë” është një rrëfim
për të paparamenduarën. Fatimja u
takon atyre që shpëtuan. Por, të keqes
nuk i shpëtuan djali dhe burri i saj.
Përfituesit e luftës arrijnë të kenë suk-
ses që lufta të mos përfundojë. Trupat
paqësore shikojnë dhe nuk ndërmar-
rin asgjë. Atyre që e pësojnë, nuk ka
mundësi t’u ndihmohet. Ata, me vet-
minë e tyre bëhen të paprekshëm.
Teatri nuk është e thënë të merret me
politike dhe me siguri se nuk mund të
ofrojë zgjidhje. Mund vetëm të
parashtrojë pyetje për njerëzit që janë
të ngatërruar në ngjarjet historike, për
ata që shpëtuan dhe për atë që ndodh,
për ata që duhet edhe më tej të jetojnë.
Të marten në mbrëmje u prezantua
shfaqja “Fol Medea”, me tekst dhe regji
të Mehdi Sheikhvand, realizim ky i
Kompanisë Teatrore nga Tehrani. Të
mërkurën, përkatësisht në natën e
fundit, në skenë do të ngjiten aktoret
e Teatrit të njohur bullgar, “Ivan Va-
zov” nga Sofja, të cilat do të luajnë në
shfaqjen “Shërbëtoret” të Jean Genet
dhe në regji të Diana Dobreva, një nga
regjisoret më të njohura jo vetëm në
Bullgari, por edhe më gjerë. Sollanzh
dhe Klara janë dy shërbëtore që krijo-
jnë ritual sadomazohiste të elaboruara,
sa herë që pronarja e tyre (Madam),
nuk është prezent në shtëpi. Fokusi i
lojës së tyre aktoriale është vrasja e
Madam dhe ata ndryshojnë, duke i
treguar të dy anët e ndarjes së fuqisë.
Këmbëngulësia e tyre dhe përkushtimi
i detajeve garantojnë se ata përgjith-
monë nuk kanë mundësi t’i aktualizo-
jnë fazat e tyre përmes “vrasjes”
solemne e Madam në ritualin e shthur-
jes. Me pak fjalë kjo është përmbajtja
e shfaqje “Shërbëtoret”. (sh.h.)

Tetovë, 17 tetor - 25 poetë nga vendet e
ndryshe do të jenë prezent në qytetin e
Tetovës me rastin e Festivalit Ndërkombë-
tar të Poezisë, “Ditët e Naimit”. Festivali
“Ditët e Naimit” kësaj radhe vjen me edi-
cionin e XXI dhe përplot dy dekada ka sjel-
lë në Tetovë poetët më të mëdhenj nga e
gjithë bota. Sipas drejtorit të Festivalit
“Ditët e Naimit”, Shaip Emerllahu, në ketë
edicion përpos orës së madhe letrare, do
të promovohen edhe gjashtë libra nga edi-
cioni i kaluar. Sipas tij, këtë vit mbështet-
je kanë nga Ministria e Kulturës dhe nga

Bashkësia e Pogradecit. 
“Ky festival, siç e dini, ka një traditë

dhe në kuadër të vetë mbanë një sërë ak-
tivitetesh kulturore letrare e artistike.
Kemi paraparë që krahas orës letrare të
madhe, e cila do të zhvillohet në Qendrën
e kulturës në Tetovë ditën e enjte, të mba-
het edhe një promovim libri ku pritet të
përurojmë gjashtë tituj. Dua të them se
sivjet e kanë konfirmuar ardhjen 25 poetë,
edhe atë nga SHBA,  është laureati
Xhorxh Uallas,nga Portoriko, Argjentina,
Franca, Danimarka, Belgjika, Gjermania

etj. Në natën e parë, si tradicionalisht, do
të ndajmë Çmimin e madh “Naim
Frashëri”,  tha Shaip Emërllahu. Sipas
Drejtorit të festivalit, tani më është bërë
traditë që programin e Festivalit të zhven-
dosim nga qytetit i Tetovës në një qytetet
tjetër, kurse sivjet programi i Festivalit
“Ditët e Naimit” do jetë edhe në qytetin e
Shqipërisë në Pogradec, ku do të mbahet
ora letrare, Meridianet e poezisë. Festi-
vali Ndërkombëtar i Poezisë “Ditët e Naim-
it” do filloj me 19 tetor dhe do të zgjasë deri
më 22 tetor. (u.h.)

Raport i UNFPA për pabarazinë tek popullsia 

Martesa ilegale dhe me të mitur në ilegalitet 
Ndërsa si një problemeve më
të mëdha të popullsisë në
vend mbeten martesat mes të
miturve, informacionet për
numrin e martesave ilegale,
të fëmijëve që braktisin
shkollimin për tu martuar, por
edhe të masave preventive
dhe sanksioneve ligjore

Skupi Festival 2017

Mbyllja me
“Shërbëtoret” 

e “Ivan Vazovit”

Dominojnë sulmet fizike

Më pak incidente ne baza etnike
Numri më i madh i këtyre
kundërvajtjeve sërish kanë
ndodhur në rrugë, gjegjësisht në
hapësirë publike, dhe në objekte
hotelerike, ndërsa në mesin e
kryerësve të këtyre kundërvajtjeve
kryesisht dominojnë meshkujt, në
të shumtën e rasteve persona të pa
punë, të moshës nga 20 deri në 40
vjet, deklaroi Josifoski

“Ditët e Naimit”

Të enjten Tetova nikoqire e 25 poetëve

Koha
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KOMISIONI RREGULLATOR PËR 
ENERGJETIKË I REPUBLIKËS SË 

MAQEDONISË
 
Në bazë të nenit 10 paragrafi 3 nga Rregullorja për mënyrën dhe procedurën e vërtetimit 

të tarifës për shërbime ujësjellësi dhe të tarifës rregullatore për shërbime ujësjellësi 
("Gazeta zyrtare e RM" nr.63/17), Komisioni Rregullator për energjetikë i Republikës së 
Maqedonisë  në vijim publikon 

 
NJOFTIM 

 
 Njoftohen të gjithë personat e interesuar juridik dhe fizik se  NKP VODOVOD Manastir, me 
datë 25.09.2017  deri te Komisioni Rregullator për energjetikë i Republikës së 
Maqedonisë  dorëzoi Kërkesë për përcaktimin e tarifës për furnizimin me ujë të pijshëm apo 
furnizim me ujë për periudhën e rregulluar 2018-2020, të regjistruar në arkivin e Komisionit 
rregullator nën numrin UP1  nr.08-178/17 të datës 25.09.2017.  

Me Kërkesën e dorëzuar, NKP VODOVOD Manastir, kërkon të hyrat maksimale të 
rregulluara për çdo vit të periudhës së rregulluar dhe tarifat përkatëse për çdo shërbim të 
ujit të arrijnë:  

 
1. Për furnizim me ujë të pijshëm apo furnizim me ujë: 
  2018 2019 2020 

Të hyrat maksimale të 
rregulluara  denar 

 
219.936.816 

 
229.212.442 238.487.129 

Sasia e porositur e ujit  nm3 6.186.051 6.194.983 6.203.934 

Tarifa mesatare  den/nm3 32,63 33,95 35,29 
      

Subjektet e interesuara juridike dhe fizike, mendimet dhe propozimet në lidhje me Kërkesën e publikuar mund 
t’i dorëzojnë më së voni deri më datën 24.10.2017, deri në ora 12.00 në Komisionin rregullator për 
energjetikë, përmes: 
 

- E-mail: erc@erc.org.mk 
- Faks: 02/ 32 33 586 
- Adresa: Rr. Makedonija nr. 25, Pallati Llazar Pop – Trajkov – kati 6, 1000 Shkup  

 
 
 

Shkup, 18.10.2017                                                             KOMISIONI 
RREGULLATOR 

 PËR ENERGJETIKË I  
REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 
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KOMISIONI RREGULLATOR PËR ENERGJETIKË I 
REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 

 
Në bazë të nenit 10 paragrafi 3 nga Rregullorja për mënyrën dhe procedurën e vërtetimit të tarifës për shërbime 

ujësjellësi dhe të tarifës rregullatore për shërbime ujësjellësi ("Gazeta zyrtare e RM" nr.63/17), Komisioni Rregullator 
për energjetikë i Republikës së Maqedonisë  në vijim publikon 
 

NJOFTIM 
 

 Njoftohen të gjithë personat e interesuar juridik dhe fizik se  NKP KOMUNALEC Kërçovë, me datë 25.09.2017 
deri te Komisioni Rregullator për energjetikë i Republikës së Maqedonisë  dorëzoi Kërkesë për përcaktimin e tarifës 
për furnizimin me ujë pijshëm apo furnizim me ujë për periudhën e rregulluar 2018-2020, të regjistruar në arkivin e 
Komisionit rregullator nën numrin UP1 nr.08-175/17 të datës 25.09.2017, Kërkesë për përcaktimin e tarifës për 
grumbullimin dhe largimin e ujërave të zeza urbane të regjistruar në arkivin e Komisionit rregullator nën numrin UP1 
nr 08-173/17 të datës 25.09.2017 dhe  Kërkesë për përcaktimin e tarifës për pastrimin e ujërave të zeza të regjistruar 
në arkivin e Komisionit rregullator nën numrin UP1 nr.08-174/17 të datës 25.09.2017.  

Me Kërkesat e dorëzuara NKP KOMUNALEC Kërçovë kërkon të hyrat maksimale të rregulluara për çdo vit të 
periudhës së rregulluar dhe tarifave përkatëse për çdo shërbim të ujit të arrijnë:  

 
1. Për furnizimin me ujë pijshëm apo furnizim me ujë: 

  2018 2019 2020 
Të hyrat maksimale të 

rregulluara 
 

denar 
 

  49.267.967 
 

50.952.744 
 

53.218.175 

Sasia e porositur e ujit  nm3  1.827.488 
 

 1.829.990 
 

 
 1.832.498 

Tarifa mesatare den/nm3 26,51 27,38 28,55 
2. Për grumbullimin dhe largimin e ujërave të zeza urbane: 

  2018 2019 2020 
Të hyrat maksimale të 

rregulluara 
 

denar 
 

9.714.088 
 

9.791.649 
 

9.889.405 

Sasia e grumbulluar dhe larguar 
e ujërave të zeza urbane nm3  1.276.425 

 
1.278.234 

 

 
 1.280.047 

Tarifa mesatare den/nm3 6,85 6,94 7,04 
3. Për pastrimin e ujërave të zeza: 

  2018 2019 2020 
Të hyrat maksimale të 

rregulluara 
 

denar  22.689.194  22.980.310  23.286.541 

Sasia e ujit të pastruar nm3     1.126.227    1.127.831     1.129.437 
Tarifa mesatare den/nm3            20,15             20,37           20,62 

      
Subjektet e interesuara juridike dhe fizike, mendimet dhe propozimet në lidhje me Kërkesën e publikuar mund t’i 

dorëzojnë më së voni deri më datën 24.10.2017, deri në ora 12.00 në Komisionin rregullator për energjetikë, përmes: 
- E-mail: erc@erc.org.mk 
- Faks: 02/ 32 33 586 
- Adresa: Rr. Makedonija nr. 25, Pallati Llazar Pop – Trajkov – kati 6, 1000 Shkup 

 
 
Shkup, 18.10.2017                                                           

   KOMISIONI RREGULLATOR 
 PËR ENERGJETIKË I 

REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 

                        
 

                   Rr. Makedonija nr. 25, Pallati Llazar Pop – Trajkov – kati 6  1000 Shkup, Republika e Maqedonisë  
                        Qendra 02 3233-580  Faks: 02 2556 004 / 02 3233-586   www.erc.org.mk   e-mail: erc@erc.org.mk 

KOMISIONI RREGULLATOR PËR ENERGJETIKË I 
REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 

 
Në bazë të nenit 10 paragrafi 3 nga Rregullorja për mënyrën dhe procedurën e vërtetimit të tarifës për shërbime 

ujësjellësi dhe të tarifës rregullatore për shërbime ujësjellësi ("Gazeta zyrtare e RM" nr.63/17), Komisioni Rregullator 
për energjetikë i Republikës së Maqedonisë  në vijim publikon 
 

NJOFTIM 
 

 Njoftohen të gjithë personat e interesuar juridik dhe fizik se  NKP VODOVOD Ilinden me datë 15.09.2017 deri te 
Komisioni Rregullator për energjetikë i Republikës së Maqedonisë  dorëzoi Kërkesë për përcaktimin e tarifës për 
furnizimin me ujë pijshëm apo furnizim me ujë për periudhën e rregulluar 2018-2020, të regjistruar në arkivin e 
Komisionit rregullator nën numrin UP1 nr..08-119/17 të datës 15.09.2017, Kërkesë për përcaktimin e tarifës për 
grumbullimin dhe largimin e ujërave të zeza urbane të regjistruar në arkivin e Komisionit rregullator nën numrin UP1 
nr.08-120/17 të datës 15.09.2017 dhe  Kërkesë për përcaktimin e tarifës për pastrimin e ujërave të zeza të regjistruar 
në arkivin e Komisionit rregullator nën numrin UP1 nr..08-121/17 të datës 15.09.2017.  

Me Kërkesat e dorëzuara NKP VODOVOD Ilinden  kërkon të hyrat maksimale të rregulluara për çdo vit të 
periudhës së rregulluar dhe tarifave përkatëse për çdo shërbim të ujit të arrijnë:  

 
1. Për furnizimin me ujë pijshëm apo furnizim me ujë: 

  2018 2019 2020 
Të hyrat maksimale të 

rregulluara 
 

denar 
 

46.487.444 
 

 48.310.964 
 

 49.999.929 

Sasia e porositur e ujit nm3  1.396.971 
 

 1.412.379 
 

 1.431.562 
Tarifa mesatare den/nm3 32,33 33,01 3,61 

2. Për grumbullimin dhe largimin e ujërave të zeza urbane: 
  2018 2019 2020 

Të hyrat maksimale të 
rregulluara 

 
denar 2.732.448 

 
5.436.9945 

 

 
6.409.369 

Sasia e grumbulluar dhe larguar 
e ujërave të zeza urbane  nm3       229.551  

298.800 
 

338.077 
Tarifa mesatare den/nm3 10,30 12,83 13,15 

3. Për pastrimin e ujërave të zeza: 
  2018 2019 2020 

Të hyrat maksimale të 
rregulluara 

 
denar   2.345.548  3.648.637  4.491.537 

Sasia e ujit të pastruar 
 nm3      229.551     298.800      338.077 

Tarifa mesatare den/nm3            8,90          9.76          10,23 
      

Subjektet e interesuara juridike dhe fizike, mendimet dhe propozimet në lidhje me Kërkesën e publikuar mund t’i 
dorëzojnë më së voni deri më datën 24.10.2017, deri në ora 12.00 në Komisionin rregullator për energjetikë, përmes: 
 

- E-mail: erc@erc.org.mk 
- Faks: 02/ 32 33 586 
- Adresa: Rr. Makedonija nr. 25, Pallati Llazar Pop – Trajkov – kati 6, 1000 Shkup 

 
 
Shkup, 18.10.2017                                                           

   KOMISIONI RREGULLATOR 
 PËR ENERGJETIKË I 

REPUBLIKËS SË MAQEDONISË   

                        
 

                   Rr. Makedonija nr. 25, Pallati Llazar Pop – Trajkov – kati 6  1000 Shkup, Republika e Maqedonisë  
                        Qendra 02 3233-580  Faks: 02 2556 004 / 02 3233-586   www.erc.org.mk   e-mail: erc@erc.org.mk 

 

KOMISIONI RREGULLATOR PËR ENERGJETIKË I 
REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 

 
Në bazë të nenit 10 paragrafi 3 nga Rregullorja për mënyrën dhe procedurën e vërtetimit të tarifës për shërbime ujësjellësi 

dhe të tarifës rregullatore për shërbime ujësjellësi ("Gazeta zyrtare e RM" nr.63/17), Komisioni Rregullator për energjetikë i 
Republikës së Maqedonisë  në vijim publikon 
 

NJOFTIM 
 

 Njoftohen të gjithë personat e interesuar juridik dhe fizik se  NKP VODOVOD Koçan, me datë 18.09.2017 deri te Komisioni 
Rregullator për energjetikë i Republikës së Maqedonisë  dorëzoi Kërkesë për përcaktimin e tarifës për furnizimin me ujë pijshëm 
apo furnizim me ujë për periudhën e rregulluar 2018-2020, të regjistruar në arkivin e Komisionit rregullator nën numrin UP1 
nr..08-162/17 të datës 18.09.2017, Kërkesë për përcaktimin e tarifës për grumbullimin dhe largimin e ujërave të zeza urbane të 
regjistruar në arkivin e Komisionit rregullator nën numrin UP1 nr.08-161/17 të datës 18.09.2017 dhe  Kërkesë për përcaktimin e 
tarifës për pastrimin e ujërave të zeza të regjistruar në arkivin e Komisionit rregullator nën numrin UP1 nr.08-160/17 të datës 
18.09.2017.  

Me Kërkesat e dorëzuara NKP VODOVOD Koçan kërkon të hyrat maksimale të rregulluara për çdo vit të periudhës së 
rregulluar dhe tarifave përkatëse për çdo shërbim të ujit të arrijnë:  

 
1. Për furnizimin me ujë pijshëm apo furnizim me ujë: 

  2018 2019 2020 
Të hyrat maksimale të rregulluara  

denar 
 

96.746.343 
 

100.256.770 
 

105.752.733 

Sasia e porositur e ujit nm3  1.582.693 
 

 1.580.120 
 

 
 1.577.648 

Tarifa mesatare den/nm3 55,49 57,55 61,09 
2. Për grumbullimin dhe largimin e ujërave të zeza urbane: 

  2018 2019 2020 

Të hyrat maksimale të rregulluara  
denar 29.591.847 

 
32.455.657 

 

 
34.979.714 

Sasia e grumbulluar dhe larguar e 
ujërave të zeza urbane  nm3  1.582.693 

 
1.580.120 

 

 
 1.577.648 

Tarifa mesatare den/nm3 23,93 18,11 19,63 
3. Për pastrimin e ujërave të zeza: 

  2018 2019 2020 
Të hyrat maksimale të rregulluara  

denar 1.094.537 61.753.701 62.454.872 

Sasia e ujit të pastruar 
 nm3 0   1.203.644   1.260.136 

Tarifa mesatare den/nm3 0 34,49 33,49 
 

Subjektet e interesuara juridike dhe fizike, mendimet dhe propozimet në lidhje me Kërkesën e publikuar mund t’i dorëzojnë më 
së voni deri më datën 24.10.2017, deri në ora 12.00 në Komisionin rregullator për energjetikë, përmes: 
 

- E-mail: erc@erc.org.mk 
- Faks: 02/ 32 33 586 
- Adresa: Rr. Makedonija nr. 25, Pallati Llazar Pop – Trajkov – kati 6, 1000 Shkup 

 
Shkup, 18.10.2017                                                           

   KOMISIONI RREGULLATOR 
 PËR ENERGJETIKË I 

REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 
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                   Rr. Makedonija nr. 25, Pallati Llazar Pop – Trajkov – kati 6  1000 Shkup, Republika e Maqedonisë  
                        Qendra 02 3233-580  Faks: 02 2556 004 / 02 3233-586   www.erc.org.mk   e-mail: erc@erc.org.mk 

KOMISIONI RREGULLATOR PËR ENERGJETIKË I 
REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 

 
Në bazë të nenit 10 paragrafi 3 nga Rregullorja për mënyrën dhe procedurën e vërtetimit të tarifës për shërbime 

ujësjellësi dhe të tarifës rregullatore për shërbime ujësjellësi ("Gazeta zyrtare e RM" nr.63/17), Komisioni Rregullator 
për energjetikë i Republikës së Maqedonisë  në vijim publikon 
 

NJOFTIM 
 

 Njoftohen të gjithë personat e interesuar juridik dhe fizik se  NP VODOVOD Kumanovë, me datë 14.09.2017 deri 
te Komisioni Rregullator për energjetikë i Republikës së Maqedonisë  dorëzoi Kërkesë për përcaktimin e tarifës për 
furnizimin me ujë pijshëm apo furnizim me ujë për periudhën e rregulluar 2018-2020, të regjistruar në arkivin e 
Komisionit rregullator nën numrin UP1 nr.08-108/17 të datës 14.09.2017, Kërkesë për përcaktimin e tarifës për 
grumbullimin dhe largimin e ujërave të zeza urbane të regjistruar në arkivin e Komisionit rregullator nën numrin UP1 
nr.08-106/17 të datës 14.09.2017 dhe  Kërkesë për përcaktimin e tarifës për pastrimin e ujërave të zeza të regjistruar 
në arkivin e Komisionit rregullator nën numrin UP1 nr.08-107/17 të datës 14.09.2017.  

Me Kërkesat e dorëzuara, NP VODOVOD Kumanovë kërkon të hyrat maksimale të rregulluara për çdo vit të 
periudhës së rregulluar dhe tarifave përkatëse për çdo shërbim të ujit të arrijnë:  

 
1. Për furnizimin me ujë pijshëm apo furnizim me ujë: 

  2018 2019 2020 
Të hyrat maksimale të 

rregulluara 
 

denar 
 

 141.875.816 
 

147.626.855 
 

154.323.237 

Sasia e porositur e ujit nm3  3.700.745 
 

 3.706.548 
 

 
 3.712.362 

Tarifa mesatare den/nm3 37,81 39,25 40,94 
2. Për grumbullimin dhe largimin e ujërave të zeza urbane: 

  2018 2019 2020 
Të hyrat maksimale të 

rregulluara 
 

denar 
 

18.631.424 
 

20.523.114 
 

22.571.464 

Sasia e grumbulluar dhe larguar 
e ujërave të zeza urbane  nm3  3.731.945 

 
3.737.748 

 

 
 3.743.562 

Tarifa mesatare den/nm3 4,37 5,23 5,71 
3. Për pastrimin e ujërave të zeza: 

  2018 2019 2020 
Të hyrat maksimale të 

rregulluara 
 

denar 33.707.743 34.384.849 35.127.428 

Sasia e ujit të pastruar 
 nm3 3.731.945   3.737.748   3.743.562 

Tarifa mesatare den/nm3            9,0             9,16         9,35 
           

Subjektet e interesuara juridike dhe fizike, mendimet dhe propozimet në lidhje me Kërkesën e publikuar mund t’i 
dorëzojnë më së voni deri më datën 24.10.2017, deri në ora 12.00 në Komisionin rregullator për energjetikë, përmes: 
 

- E-mail: erc@erc.org.mk 
- Faks: 02/ 32 33 586 
- Adresa: Rr. Makedonija nr. 25, Pallati Llazar Pop – Trajkov – kati 6, 1000 Shkup 

 
 
Shkup, 18.10.2017                                                           

   KOMISIONI RREGULLATOR 
 PËR ENERGJETIKË I 

REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 

                        
 

                             Rr. Makedonija nr. 25, Pallati Llazar Pop – Trajkov – kati 6  1000 Shkup, Republika e Maqedonisë  
                        Qendra 02 3233-580  Faks: 02 2556 004 / 02 3233-586   www.erc.org.mk   e-mail: erc@erc.org.mk 

KOMISIONI RREGULLATOR PËR ENERGJETIKË I 
REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 

 

Në bazë të nenit 10 paragrafi 3 nga Rregullorja për mënyrën dhe procedurën e vërtetimit të 
tarifës për shërbime ujësjellësi dhe të tarifës rregullatore për shërbime ujësjellësi ("Gazeta zyrtare 
e RM" nr.63/17), Komisioni Rregullator për energjetikë i Republikës së Maqedonisë  në vijim 
publikon 

NJOFTIM 
 

 Njoftohen të gjithë personat e interesuar juridik dhe fizik se  NP MIRMBAJTJA Zhelinë, me datë 
15.09.2017 deri te Komisioni Rregullator për energjetikë i Republikës së Maqedonisë  dorëzoi 
Kërkesë për përcaktimin e tarifës për furnizimin me ujë pijshëm apo furnizim me ujë për periudhën 
e rregulluar 2018-2020, të regjistruar në arkivin e Komisionit rregullator nën numrin UP1 nr.08-
125/17 të datës 15.09.2017 dhe Kërkesë për përcaktimin e tarifës për grumbullimin dhe largimin e 
ujërave të zeza urbane të regjistruar në arkivin e Komisionit rregullator nën numrin UP1 nr.08-
1241/17 të datës 15.09.2017.  

Me Kërkesat e dorëzuara, NP MIRMBAJTJA Zhelinë kërkon të hyrat maksimale të rregulluara 
për çdo vit të periudhës së rregulluar dhe tarifave përkatëse për çdo shërbim të ujit të arrijnë:  

 
1. Për furnizimin me ujë pijshëm apo furnizim me ujë: 
  2018 2019 2020 
Të hyrat maksimale të 

rregulluara 
 

denar 
 

8.003.177 
 

10.285.419 
 

12.179.314 

Sasia e porositur e ujit nm3  359.269 
 

 380.070 
 

 
 402.054 

Tarifa mesatare den/nm3 21,62 23,95 25,25 
2. Për grumbullimin dhe largimin e ujërave të zeza urbane: 
  2018 2019 2020 
Të hyrat maksimale të 

rregulluara 
 

denar 4.901.230 
 

5.509.621 
 

 
5.863.367 

Sasia e grumbulluar dhe 
larguar e ujërave të zeza 
urbane  

nm3  449.993 
 

451.650 
 

 
 453.738 

Tarifa mesatare den/nm3 10,55 11,79 12,50 
 

Subjektet e interesuara juridike dhe fizike, mendimet dhe propozimet në lidhje me Kërkesën e publikuar 
mund t’i dorëzojnë më së voni deri më datën 24.10.2017, deri në ora 12.00 në Komisionin rregullator për 
energjetikë, përmes: 
 

- E-mail: erc@erc.org.mk 
- Faks: 02/ 32 33 586 
- Adresa: Rr. Makedonija nr. 25, Pallati Llazar Pop – Trajkov – kati 6, 1000 Shkup 

 
 
Shkup, 18.10.2017                                                           

   KOMISIONI RREGULLATOR 
 PËR ENERGJETIKË I 

REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 

                        
 

                       Rr. Makedonija nr. 25, Pallati Llazar Pop – Trajkov – kati 6  1000 Shkup, Republika e Maqedonisë  
                        Qendra 02 3233-580  Faks: 02 2556 004 / 02 3233-586   www.erc.org.mk   e-mail: erc@erc.org.mk 

KOMISIONI RREGULLATOR PËR ENERGJETIKË I 
REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 

 

Në bazë të nenit 10 paragrafi 3 nga Rregullorja për mënyrën dhe procedurën e vërtetimit të tarifës për 
shërbime ujësjellësi dhe të tarifës rregullatore për shërbime ujësjellësi ("Gazeta zyrtare e RM" nr.63/17), 
Komisioni Rregullator për energjetikë i Republikës së Maqedonisë  në vijim publikon 
 

NJOFTIM 
 

 Njoftohen të gjithë personat e interesuar juridik dhe fizik se  NP KOMUNALEC Gostivar,  me datë 
15.09.2017 deri te Komisioni Rregullator për energjetikë i Republikës së Maqedonisë  dorëzoi Kërkesë për 
përcaktimin e tarifës për furnizimin me ujë pijshëm apo furnizim me ujë për periudhën e rregulluar 2018-
2020, të regjistruar në arkivin e Komisionit rregullator nën numrin UP1 nr.08-136/17 të datës 15.09.2017 
dhe Kërkesë për përcaktimin e tarifës për grumbullimin dhe largimin e ujërave të zeza urbane të regjistruar 
në arkivin e Komisionit rregullator nën numrin UP1 nr. 08-135/17 të datës 15.09.2017.  

Me Kërkesat e dorëzuara, NP KOMUNALEC Gostivar kërkon të hyrat maksimale të rregulluara për çdo vit 
të periudhës së rregulluar dhe tarifave përkatëse për çdo shërbim të ujit të arrijnë:  

 
1. Për furnizimin me ujë pijshëm apo furnizim me ujë: 

  2018 2019 2020 
Të hyrat maksimale të 

rregulluara 
 

denar 
 

  52.590.238 
 

56.556.853 
 

71.676.269 

Sasia e porositur e ujit nm3  2.083.568 
 

   2.087.112 
 

 
  2.090.664 

Tarifa mesatare den/nm3 23,20 23,20 23,20 
2. Për grumbullimin dhe largimin e ujërave të zeza urbane: 

  2018 2019 2020 
Të hyrat maksimale të 

rregulluara 
 

denar 
 

33.758.115 
 

35.592.990 
 

37.725.175 

Sasia e grumbulluar dhe larguar 
e ujërave të zeza urbane  nm3  2.269.050 

 
2.272.595 

 

 
 2.276.147 

Tarifa mesatare den/nm3 13,18 12,78 12,78 
      

Subjektet e interesuara juridike dhe fizike, mendimet dhe propozimet në lidhje me Kërkesën e publikuar 
mund t’i dorëzojnë më së voni deri më datën 24.10.2017, deri në ora 12.00 në Komisionin rregullator për 
energjetikë, përmes: 
 

- E-mail: erc@erc.org.mk 
- Faks: 02/ 32 33 586 
- Adresa: Rr. Makedonija nr. 25, Pallati Llazar Pop – Trajkov – kati 6, 1000 Shkup 

 
 
Shkup, 18.10.2017                                                           

   KOMISIONI RREGULLATOR 
 PËR ENERGJETIKË I 

REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 

                        
 

                   Rr. Makedonija nr. 25, Pallati Llazar Pop – Trajkov – kati 6  1000 Shkup, Republika e Maqedonisë  
                        Qendra 02 3233-580  Faks: 02 2556 004 / 02 3233-586   www.erc.org.mk   e-mail: erc@erc.org.mk 

KOMISIONI RREGULLATOR PËRENERGJETIKË I 
REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 

 
Në bazë të nenit 10 paragrafi 3 nga Rregullorja për mënyrën dhe procedurën e vërtetimit 

të tarifës për shërbime ujësjellësi dhe të tarifës rregullatore për shërbime ujësjellësi 
("Gazeta zyrtare e RM" nr.63/17), Komisioni Rregullator për energjetikë i Republikës së 
Maqedonisë  në vijim publikon 
 

 
NJOFTIM 

 
 Njoftohen të gjithë personat e interesuar juridik dhe fizik se NP STREZHEVO Manastir, 
me datë 15.09.2017 deri te Komisioni Rregullator për energjetikë i Republikës së 
Maqedonisë  dorëzoi Kërkesë për përcaktimin e tarifës për furnizimin me ujë të 
papërpunuar e dedikuar për furnizim të popullatës me ujë për periudhën e rregulluar 2018-
2020, të regjistruar në arkivin e Komisionit rregullator nën numrin UP1  nr.08-129/17 të 
datës 15.09.2017.  

Me Kërkesën e dorëzuar, NP STREZHEVO Manastir kërkon të hyrat maksimale të 
rregulluara për çdo vit të periudhës së rregulluar dhe tarifat përkatëse për çdo shërbim të 
ujit të arrijnë:  

 
1. Për furnizim me ujë të papërpunuar e dedikuar për furnizim të popullatës me 

ujë: 
  2018 2019 2020 
Të hyrat maksimale të 

rregulluara  
 

denar 
 
  

28.244.930 

 
  

27.674.832 

 
  

27.901.320 
Sasia e porositur e ujit 
 nm3 2.328.216  

  2.344.272 
 

2.590.742 
Tarifa mesatare  den/nm3 10,4925 10,3553 9,6121 

 
Subjektet e interesuara juridike dhe fizike, mendimet dhe propozimet në lidhje me Kërkesën 
e publikuar mund t’i dorëzojnë më së voni deri më datën 24.10.2017, deri në ora 12.00 në 
Komisionin rregullator për energjetikë, përmes: 
 

- E-mail: erc@erc.org.mk 
- Faks: 02/ 32 33 586 
- Adresa: Rr. Makedonija nr. 25, Pallati Llazar Pop – Trajkov – kati 6, 1000 Shkup  

 
 
 

Shkup, 18.10.2017                                                             KOMISIONI RREGULLATOR 
 PËR ENERGJETIKË I  

REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 
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Lee HOWELL

Në një epokë të medi-
ave sociale që përçajnë dhe
“lajmeve të rreme” partiake,
nocioni që “veprimet flasin
më shumë se fjalët” nuk
është më i vërtetë. Siç po e
rizbulojmë, fjalët janë po aq
të fuqishme dhe prob-
lematike, veçanërisht në
kontekstin e gjeopolitikës.
Takimi i fundit i Asamblesë
së Përgjithshme të

Kombeve të Bashkuara në
Nju Jork, ofroi kujtesën më
të fundit, se në diplomaci

fjalët ende kanë rëndësi.
Shumë vëmendje i është
dhënë deklaratës së Presi-
dentit të SHBA, Donald
Trump, se Shtetet e
Bashkuara “nuk do të kenë
zgjidhje tjetër veçse të
shkatërrojnë totalisht Ko-
renë e Veriut”, nëse Repub-
lika Popullore Demokratike
e Koresë (DPRK) e kërcënon
atë, apo aleatët e saj. Në
fakt, shumica e ekspertëve
ushtarakë pajtohen se një

luftë kinetike në
Gadishullin Korean do të
asgjësonte DPRK-në, dhe
ndoshta edhe Korenë e
Jugut bashkë me të.

Por pjesët e tjera të
fjalimit të Trumpit në OKB,
veçanërisht pasazhet e tij
në lidhje me interesat dhe
sovranitetin kombëtar,
kërkojnë reflektim të mëte-
jshëm. Trump nuk e fsheh
dëshirën për të “vendosur
Amerikën të parën”, dhe ai

Bernd RIEGERT

Ish-Ministri i Ja-
shtëm i Çekisë, Karel
Schwarzenberg, një
evropian i zgjuar, ka
frikë se Austria do të
"orbanizohet". Schwarzenbergu mendon se
krijimi i një koalicioni të djathtë do të sjellë me
vete një valë nacionalizimi në Austri, gjë që si
në Hungarinë e drejtuar prej kryeministrit
Victor Orban, mund të çojë në një ristruktu-
rim të plotë të shtetit. Nëse Sebastian Kurz, i
ri, por plotësisht i vetëdijshëm për pushtetin,
do të krijojë koalicion me partinë populiste të
djathtë FPÖ të Heinz-Christian Strache, poli-
tika e migracionit, siguria e brendshme, por
edhe çështje strukturore do të marrin një
drejtim të ri, ndonjëherë të dyshimtë. Kurz
dhe Strache janë të të njëjtit mendim se
azilkërkuesit dhe emigrantët ilegalë mund të
ndalen vetëm nëse mbyllen kufijtë. Më tepër
dëbime dhe ekstradime, kampe për emi-
grantët në Afrikë apo në ishuj të pabanuar:
Këto janë disa nga argumentet që përdori
Kurz-i për të bindur zgjedhësit. Edhe pse
shumica e të huajve në Austri janë nga ven-
det e BE-së frika në Austri është e madhe.
Edhe aty sikurse në Gjermaninë Lindore po-
pulistët e djathtë fituan më tepër vota në zo-
nat ku ka më pak të huaj. 

Madje edhe socialdemokratët filluan nga
fundi i fushatës që të përdornin ide të tilla, por
ndoshta me vonesë. Sebastian Kurz dhe
Heinz-Christian Strache duan të lejojnë më
tepër referendume në Austri, p.sh. për anë-
tarësinë në eurozonë dhe në BE. Prania e po-
pulistëve të djathtë në qeverinë austriake do
ta forconte pa nevojë frontin e tyre në Evropë,
nga Finlanda, në Hungari, Greqi dhe Itali.
Miqtë më të ngushtë të Heinz-Christian Stra-
ches janë nacionalistët francezë dhe qeveria
ruse. Dhe Sebastian Kurz duket se nuk ka
frikë nga këto dhe mendon se me Heinz-Ch-
ristian Strachen do ta ketë më të lehtë koali-
cionin se sa me socialdemokratët.

Partnerët në BE, sidomos kancelaria An-
gela Merkel, do të ndeshin në vështirësi me ko-
legun e tyre të ri. Ky mendohet se do të ndjekë
në të ardhmen një kurs nacionalist dhe do të
bashkohet me grupin e Vishegradit, Poloninë,
Çekinë, Hungarinë dhe Sllovakinë. Ky grup,
opozita jozyrtare ndaj Brukselit, që e ndjen ve-
ten nën tutelën e Gjermanisë, do të forcohet.
Pra pritet ndoshta që nën presionin e Austri-
së qëndrimi qortues i BE-s ndaj praktikave jo-
demokratike në Poloni ose Hungari të bëhet
më i vështirë. Po ashtu pritet të ketë edhe
korrigjime në qëndrimin ndaj Rusisë. Austria
është tepër e interesuar për biznese me Ru-
sinë, edhe në sektorin e energjisë, dhe pritet të
angazhohet për heqjen e sanksioneve.

Një koalicion mes konservatorëve dhe po-
pulistëve të djathtë do të ishte një eksperi-
ment fatal për Austrinë. Justifikimet se popu-
listët e djathtë kanë qenë në koalicione të
mëparshme me socialdemokratët apo libe-
ralët nuk vlejnë. Sepse tani  Heinz-Christian
Strache dhe partia e tij ndjekin një kurs të
fortë izolues. A vlen më parulla e dikurshme
"Tu Felix Austria" që ishte pjesë e vulës së pe-
randorëve të mëparshëm? Le të shpresojmë se
Sebastian Kurz do të marrë vendimin e duhur
dhe do të hyjë në koalicion me socialdemok-
ratët. (DV)

Peter SINGER

Sezoni i uraganeve në
Atlantik për vitin 2017, që
filloi zyrtarisht më 1 qer-
shor dhe do të përfundojë
më 30 nëntor, me gjasa do
të jetë më i shtrenjti ndon-
jëherë. Uraganet kanë vrarë
afërsisht 300 persona në
rajon këtë sezon dhe kanë
shkaktuar rreth 224 mil-
iardë dollarë dëme.  Në një
shkallë që mat energjinë e
akumuluar ciklonike të

stuhive, ky sezon është i
pari që ka regjistruar tre
stuhi secila e renditur mbi
40. Fatmirësisht, një nga
këto të tria, uragani Jose,
mbeti kryesisht në det, ku
bëri pak dëme, por uragani
Irma dhe Maria shkaktuan

shkatërrim masiv në
Karaibe, përfshirë Porto
Rikon. Irma kishte një en-
ergji ciklonike të akumulu-
ar prej 66.6, i treti nivel më
i lartë i regjistruar ndon-
jëherë.

Uragani Harvi kishte më
pak energji por solli shira
rekord dhe përmbytje në
Huston dhe vende të tjera
të Teksasit dhe Luizianës.
Harvi mund të jetë stuhia
më e shtrenjtë në historinë
e SHBA, duke i kaluar kos-
tot e rindërtimit të Nju Or-
linsit pas uraganit Katerina
në 2005. Shifrat e punës
tregojnë se në Shtetet e
Bashkuara humbën 33.000
vende pune në shtator, që
analistët ia atribuojnë ura-
ganeve. Atëherë, pikërisht
kur dukej se sezoni po qetë-

sohej, uragani Nate shkak-
toi të paktën 24 vdekje në
Kosta Rika, Nikaragua dhe
Honduras, përpara se të
drejtohej në SHBA.

Harvi, Irma dhe Maria
ishin stuhi jashtëzakonisht
të fuqishme. Por numri i
jetëve të humbura dhe
dëmit të shkaktuar reflek-
tojnë vendimet e njerëzve.
Qasja mosndërhyrëse e
Huston ndaj zonimit bëri që
shtëpitë të ndërtoheshin në
fusha që përmbyten. Mes
viteve 1996 dhe 2010,
Houston Chronicle ka ra-
portuar se rajoni humbi
54,000 akra ndaj ligati-
nave, ku u thithën disa prej
reshjeve të shirave. Sistemi
i drenazhit të ujit të stuhisë
dështoi të mbante ritmin.
Në një qytet me më shumë

Koalicioni i
djathtë në Austri

rrezik për Evropën
Sebastian Kurz nuk ka
vendosur ende, por një
koalicion i djathtë në
Austri do të sjellë me
vete një valë
nacionalizimi dhe
vështirësi për BE-në 

Narrativi i gënjeshtërt 
i realpolitikës

Shkatërrimi i
panatyrshëm i uraganeve

Uraganet po shkaktojnë
dëmet të mëdha në historinë
e SHBA-së këtë vit, por Peter
Singer argumenton se më
shumë jetë mund të
shpëtohen nëse ne arrijmë të
shohim me largpamësi

Takimi i fundit i Asamblesë së
Përgjithshme të Kombeve të
Bashkuara në Nju Jork, ofroi
kujtesën më të fundit, se në
diplomaci fjalët ende kanë
rëndësi
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e përsëriti atë premtim në OKB.
Por ai gjithashtu u kërkoi liderëve
të tjerë, që ata të vendosnin
vendet e tyre të parët. “Për të
kapërcyer rreziqet e së tashmes
dhe për të arritur premtimin e të
ardhmes, duhet të fillojmë me
mençurinë e së kaluarës”, tha ai.
“Suksesi ynë varet nga një koali-
cion kombesh të forta dhe të
pavarura, që përqafojnë sovran-
itetin e tyre për të nxitur sigurinë,
begatinë dhe paqen, për vete dhe
për botën”. Ndokush mund të
konkludojë, dhe shumë e kanë
bërë, se deklarata të tilla sinjalizo-
jnë një ringjallje të përkushtimit
të SHBA ndaj çështjeve botërore
të Realpolitikës. Siç thoshte histo-
riani John Bew në rishikimin që i
bënte këtij termi në vitin 2016,
lëkundja e lavjerrësit ishte e prit-
shme: “Debatet e politikës së
jashtme ndjekin cikle, në të cilat
politikëbërësit deklarohen më
idealistë apo më realistë”.

Por studimi i Bew-it gjithash-
tu na kujton se ndjekja e njëan-
shme e interesave kombëtare –
lloji i botëkuptimit të mbrojtur
nga Trump – nuk është aspak re-
alpolitikë, nëse nuk shoqërohet
me një ide transformuese, ose një
qëllim normativ. Zhdukja e
shqetësimeve morale nga çështjet
globale do të dobësonte vetëm
SHBA-në dhe të gjithë ata që e
ndjekin atë. Koncepti i Realpoli-
tikës doli nga rezultatet e përziera
të revolucioneve evropiane të vitit
1848, kur unifikimi i ardhshëm i
Gjermanisë kishte shumë vari-
ante të mundshme, por qëllimi
më i madh politik – një rend
ndërkombëtar që përbëhej nga
shtete të forta kombëtare – ishte
gjithsesi i qartë. Por, pas shpall-
jes së doktrinës “Amerika e Para”
të Trumpit, sfida për botën sot
është të dallojë se cili është qëlli-
mi i realizmit politik.

Një përgjigje u nda në takimin
vjetor të Forumit Ekonomik
Botëror në Davos, në fillim të këtij
viti. Atje, Presidenti kinez Xi Jin-
ping ofroi një mbrojtje të
fuqishme për globalizimin dhe

theksoi pikëpamjen e tij, se në
ndjekjen e axhendave kombëtare,
shtetet duhet të vendosin objekti-
va “në kontekstin më të gjerë” dhe
“të frenohen nga ndjekja e intere-
save të tyre, në kurriz të të
tjerëve”. Nëse udhëheqësit e dy
vendeve më të fuqishme në botë
ndryshojnë rrënjësisht qasjen e
tyre ndaj marrëdhënieve
ndërkombëtare, cilat janë shanset
për forcimin e bashkëpunimit
global? Historia është e mbushur
me shembuj të konflikteve që
rrjedhin nga një fuqi në rritje, e
cila sfidon ndikimin dhe interesat
e një superfuqie që është tashmë
në majë. Gjatë Luftës së Pelo-
ponezit, sipas historianit grek
Tukidid, “ishte ngritja e Athinës
dhe frika që kjo i fuste Spartës, që
e bënte luftën e pashmangshme”.
Mënyra se si Kina dhe SHBA
shmangin atë që Graham Allison
i Harvardit e ka quajtur “Kurthi i
Thukididit”, aq sa është edhe sig-
uria që mosmarrëveshjet
gjeostrategjike në vende të tjera,
nuk çojnë në dhunë.

Siç ka argumentuar biologu i
Stanfordit, Robert Sapolsky,
dikotomitë e sjelljes që mund të
duken të pashmangshme dhe të
rëndësishme për një moment,
munden që, në rrethanat e duhu-
ra, “të avullojnë në çast”. Për
Sapolskyn, “teoria e kontaktit”, e
cila u zhvillua në vitet 1950 nga
psikologu Gordon Allport, mund
të nxisë pajtimin mes rivalëve,
dhe të ndihmojë në eliminimin e
ndarjes “ne dhe ata”.”Kontakti”,
qoftë midis fëmijëve në një kamp
veror, ose negociatorëve rreth një
tavoline, mund të çojë në një
mirëkuptim më të madh nëse
angazhimi është i gjatë dhe në
territor neutral, i orientuar drejt
rezultateve, informal, personal
dhe që shmang ankthin ose
konkurrencën. Ajo që është thënë
gjatë këtyre angazhimeve është
vendimtare. Siç ka vërejtur ekon-
omisti fitues i çmimit Nobel,
Robert J. Shiller, narrativët, të
vërteta apo jo, janë orientuese të
vendimeve të mëdha, veçanërisht

zgjedhjeve ekonomike. Në
studimin e tij të “ekonomisë nar-
rative”, Shiller thekson efektet që
narrativet “virale” mund të kenë
në ekonominë globale. Ai thek-
son se zgjedhjet dhe vlerësimet e
njerëzve për ngjarjet aktuale, janë
pjesërisht të bazuara në historitë
që kanë dëgjuar për ngjarjet e
kaluara. Për shembull, kriza
globale financiare 2007-2009
quhet “Recesioni i Madh”, sepse
tregimet traumatike të Depre-
sionit të Madh vazhdojnë të jenë
të pranishme në kujtesën tonë
kolektive.

Fjalët dhe narrativet ndikojnë
në çështjet ndërkombëtare, në
mënyra të ngjashme. Rrëfimet që
kanë dalë në përgjigje të – ose si
rezultat i – ndarjeve kombëtare,
rajonale dhe globale shpesh janë
të strukturuara nga një dikotomi
e llojit “ne dhe ata”. Por këto rrë-
fime kombëtare, aq tërheqëse sa
mund të jenë për disa, nuk duhet
të ngatërrohen me Realpolitikën,
pasi atyre u mungon inovacioni,
frymëzimi dhe idealizmi i nevo-
jshëm për ndryshime transfor-
muese. Narrativet që kërkojnë të
ruajnë përfitimet e njëanshme të
integrimit global, duke kufizuar
detyrimet e përbashkëta, mund të
bëhen “virale” brenda vendit,
sepse qytetarët dëshirojnë të kenë
një lidership të përgjegjshëm, që
adreson shqetësimet lokale dhe
kombëtare. Por një identitet i për-
bashkët dhe një qëllim kolektiv
mbetet i pakapshëm, pavarësisht
faktit se po jetojmë në një epokë
të rrjeteve sociale. Vetëm ky fakt
nuk mund t’i zhveshë qeveritë
nga përgjegjësitë e tyre rajonale
dhe globale. Frakturat politike,
ekonomike dhe sociale që janë
shfaqur nuk duhet të nxisin in-
tolerancën, pavendosmërinë dhe
mosveprimin. Prandaj takimi i
ardhshëm i Forumit Ekonomik
Botëror do të kërkojë të ridediko-
jë udhëheqësit për zhvillimin e
një narrative të përbashkët, një
që forcon bashkëpunimin për
këtë brez dhe çdo brez që do të
vijë.(bota.al)

Irina PROKHOROVA

Perestrojka e Mikhail
Gorbachev dhe reformat e
Boris Yeltsin duken po aq
të largëta sa edhe Revolu-
cioni i 1917-ës. Dekada e
viteve ’90 është mi-
tologjizuar, qëllimisht stig-
matizuar nga regjimi i Pu-
tinit dhe përfaqësuar në
mënyrë sipërfaqësore në
mediat ndërkombëtare.
Dekada  e parë postsov-
jetike ka reputacionin e
përcaktuar si “90-a e
egër”, sunduar nga mafia
dhe oligarkët, kohë kaosi
dhe shkatërrimi në të
gjitha sferat e shoqërisë.

Fundi i projektit impe-
rial sovjetik e bëri në fakt
jetën shumë të vështirë
kur njerëzit u lanë në
mëshirën e një të ardhme-
je të panjohur në të cilën
ata duhet të gjenin
strategjitë reja për të mbi-
jetuar. Pati shpërthime
dhune, paraliza të
përkohshme të të gjitha
degëve të industrisë dhe
në krizë në sistemin e
vlerave. Shumëçka është
shkruar tashmë për këtë.
Por pavarësisht kolapsit
ekonomik dhe desta-
bilitetit politik, kjo ishte
periudha më e lumtur e
jetës sime. Për shumë
nga brezi im, vitet ‘op
mbeten një territor lirie,
liri veprimi, zgjedhjeje,
bindjeje dhe shprehjeje.
Kjo ishte një dekadë e pa-
precedentë në historinë e
Rusisë, kur njerëzit so-
cialë dhe krijues mund të
realizonin aspiratat e tyre.

Në vitin 2007 realizova
një projekt kërkimor për
revistën “Vëzhguesi i
Letërsisë Ruse” mbi vitin e
fundit të Bashkimit Sov-
jetik: 1990. Doja t’i
përgjigjesha pyetjes: A
ishte shpërbërja e BS-së e
pashmangshme dhe a u
provokua ajo nga “një
konspiracion nga Lart”
apo nga “një revolucion
nga poshtë”? Pas një anal-
ize të hollësishme të pro-
ceseve transformuese në
sfera të ndryshme të
shoqërisë, është e qartë se
ndryshimet e çliruara nga
Perestrojka morën jetë
nga brenda shoqërisë dhe
ishin të pakthyeshme. Në
vitin 1990, famëkeqi neni
6 i Kushtetutës që i jepte
Partisë Komuniste mo-
nopolin e pushtetit u ab-
rogua nën presionin pub-
lik. Shteti pluralist u
zhvillua me hapa gjigandë
njësoj si epidemia mes
konflikteve etnike dhe

parada e republikave
sovrane.

Ishte viti i fillimeve. I
medias së parë të pavarur,
shtëpive botuese, galerive
private të artit, i mallrave
dhe bursës. Blloku i Var-
shavës u shpërbë dhe
Gjermania u ribashkua.
Qytetarët sovjetikë mund
të udhëtonin lirisht
jashtë. Ekonomia ra tërë-
sisht në kolaps duke
shkaktuar deficitebtë rën-
da. Pas dështimit të
grushtit të shtetit revan-
shist të vitit 1991, proce-
set modernizuese nisën të
përshpejtohen sikur e
gjithë energjia krijuese e
mbledhur të shpërthente
përmes lirisë. Një qeveri e
re demokratike u krijua.
Kritikët mund të kundër-
shtojnë dhe të thonë se
rendi i ri social ishte i
dobët dhe jetëshkurtër,
por unë nuk do të isha
dakord. Gjatë 17 viteve të
fundit forcat e reaksionit
kanë gjunjëzuar me këm-
bëngulje dhe agresivitet
institucionet demokratike,
duke shkelur mbi Kushte-
tutën, ndrydhur lirinë e
shprehjes, persekutuar
arsimin dhe kulturën e
pavarur. Dhe sërish ata
nuk ja kanë dalë dot deri
në fund. Pse nuk
mundëm të ruanim dhe
mbronim këto arritje?
Ndoshta ne nuk e kupton-
im plotësisht esencën e
lirisë sonë të sapofituar, e
cila është me një vlerë të
madhe në vetvete dhe se
ajo nuk është një moned-
hë për t’u shpenzuar kur
negociohet me autoritetet
për stabilitetin dhe për-
parimin.

Mësimi më i mirë për
të ardhmen mund të mer-
ret nga historia. Në fillim
të shekullit të 18-të, Duka
i Savojës donte të përfsh-
inte Gjenevën dhe pjesë të
tjera të Zvicrës franceze
nën sundimin e tij, duke
premtuar standarde më të
mira jetese nën mbrojtjen
e tij. Përgjigja e zvicer-
anëve krenarë ishte: Ne
preferojmë të jetojmë në
varfëri nën çatinë e lirisë
sesa të vëmë dhjamë nën
skllavëri.

largpamësi ndaj kontrolleve të
planifikimit, do të kishte më pak
jetë të humbura dhe më pak
dëme.

Planifikimi paraprak do të sh-
pëtonte shuma të mëdha. Sipas
një studimi të pavarur për Agjenc-
inë Federale të Menaxhimit të
Emergjencave, një dollar i shpen-
zuar për lehtësimin e shkatërrim-
it i kursen taksapaguesve 3.65
dollarë mesatarisht dhe shoqërisë
i kurse 4 dollarë të tjerë.

Norma kosto-përfitim është
edhe më e lartë në vendet në
zhvillim. Në Bangladesh, ku mil-
iona njerëz jetojnë në delta lu-
menjsh pjellor por të rrezikuar
nga përmbytja, Ndihma Islamike,
një OJQ, zbuloi se duke ngritur
tokën ku jetonin njerëzit, mund të
ofronte mbrojtje afatgjatë nga
përmbytjet me kosto 525 dollarë
për familje. Përndryshe, familja
do të humbiste gjithçka në një
përmbytje madhore dhe do të
duheshin pastaj rreth 550 dollarë
ndihmë mujore në raste
emergjence.  Bangladeshi
gjithashtu shpëtoi shumë jetë
duke ndërtuar streha stuhie dhe
duke ofruar paralajmërime për
stuhitë e ardhshme.

Pavarësisht provave të qarta
dhe në rritje të efektivitetit në kos-
to për ndërhyrjen në kohë për të
lehtësuar dëmin e shkaktuar nga
stuhitë, bota shpenzon më shumë
për ndihmë pas katastrofës dhe
për rindërtim sesa për zvogëlim
të pasoja, dhe kjo është veçanër-
isht e vërtetë në vendet e varfra.

Është e kuptueshme, sepse edhe
në kohë të mira, vendet e varfra
kanë pak për të kursyer.

Por duhet të jetë më e lehtë të
ndryshohet balanca e shpenz-
imeve nga organizatat e ndihmës
humanitare. Raportet nga Kombet
e Bashkuara dhe Banka Botërore
tregojnë se nga viti 2000 deri në
2008, qeveritë e vendeve të pa-
sura ia përkushtuan 20% të të
gjithë shpenzimeve të ndihmës
punës së lehtësimit, por më pak
se 1% parandalimit të katastrofës.

Dy elemente të psikologjisë
njerëzore ndikojnë në neglizhimin
joracional të masave paran-
daluese. Ne nuk jemi të mirë t’i
japim peshën e duhur ngjarjeve
që kanë pak rrezik, pavarësisht
sa kaotike mund të jenë dhe jemi
më të përqendruar rreth ruajtjes
së njerëzve të identifikueshëm
sesa ndaj atyre që nuk i njohim.

Dështimi i parë tregohet nga
nevoja për legjislacion që do të
sigurojë që njerëzit në makina do
ta lidhin rripin e sigurimit, edhe
pse çdo llogaritje racionale kosto-
përfitim do të tregonte se bërja e
kësaj gjëje është një zgjidhje e ar-
syeshme. Elementi i dytë reflekto-
het në gatishmërinë tonë për të
shpenzuar thuajse shuma të
pakufizuara për të shpëtuar mi-
natorë të ngecur dhe nga refuzimi
ynë për të paguar për standarde
më të larta sigurie për të shpëtu-
ar më shumë jetë me kosto më të
ulët. Ne simpatizojmë minatorët e
ngecur, por nuk mund të identi-
fikohemi me njerëzit, jeta e të

cilëve do të shpëtohej nga masat
më të rrepta të sigurisë.
Megjithatë, çdo “jetë statistikore”
e shpëtuar do të rezultonte jetë e
një personi të identifikueshëm.

Së fundmi, çfarë janë stuhitë
në vetvete? Ne i mendojmë ura-
ganet si evente natyrore dhe të
pakthyeshme, ndaj gjithçka që
mund të bëjmë është të kufizo-
jmë humbjen e jetës dhe dëmeve
që ato shkaktojnë. Megjithatë,
shkencëtarët klimatikë na kanë
paralajmëruar prej dekadash
tashmë se çlirimi i vazhdueshëm
i gazeve serrë po bën që planeti
ynë të ngrohet. Megjithëse, është
e pamundur t’i atribuojmë çdo
stuhi të veçantë ndryshimit kli-
matik, e dimë se kur stuhitë
tropikale formohen mbi ujë më të
ngrohtë, ato forcohen dhe bëhen
më intensive. Shkencëtarët kli-
matikë kanë parashikuar kështu
për stuhi më të shpeshta dhe më
të dëmshme.

Sezoni i uraganeve në Atlantik
për 2017-ën i shtohet provave në
rritje në mbështetje të këtij
parashikimi. Kostoja e riparimit të
dëmit duhet llogaritur në disku-
timin kosto-përfitim të kalimit në
burime të pastra energjie dhe
pakësimit të çlirimit të metanit
nga industria e mishit. Pyetja nuk
është nëse mund të përballojmë
kthimin në energji më të pastër
dhe në ushqime më miqësore me
mjedisin, por nëse mund të për-
ballojmë të vazhdojmë të jetojmë
në një planet më të ngrohtë me të
gjitha pasojat e tij.

Vitet ’90, liria që
nuk e kuptuam dot

plotësisht
Pse nuk mundëm të ruanim
dhe mbronim këto arritje?
Ndoshta ne nuk e kuptonim
plotësisht esencën e lirisë
sonë të sapofituar, e cila
është me një vlerë të
madhe në vetvete dhe se
ajo nuk është një monedhë
për t’u shpenzuar kur
negociohet me autoritetet
për stabilitetin dhe
përparimin
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Familja me 
14 anëtarë me nga
6 gishta në duar
dhe këmbë
Familja me 14 anëtarë në Brazil është më 6
gishta në secilën dorë dhe këmbë. Bëhet fjalë
për një anomali të rrallë gjenetike, e njohur si
polidakty, kaloi për breza dhe se gjyshi i Alek-
sandrit, Assis, e pa atë si një avantazh, një
parakusht për të qenë krenar dhe jo një hand-
ikap që duhet ti vijë turp. Ky deformim ka
prekur edhe pinjollin më të ri të kësaj familjeje,
Viniciusin. Familja shpreson që kur të rritet
edhe pak, i vogli do të mund të dijë si ta për-
dorë me efiçencë gishtin ekstra, sikurse vëllai
më i madh, Joao Assis, i cili është portier, ose
e motra, Maria Morena, e cila i bie pianos.
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Njihuni me
njeriun që
ha deri në
3 kg speca
djegës në

ditë
Populli i Indisë vlerë-

sohet si njëri ndër popujt
që konsumojnë më së
shumti ushqime djegëse.
Por, hindusi Pyare Mo-
han, i cili vjen nga fshati i
vogël Madhya Pradesh,
është kampion sa i për-
ket këtyre ushqimeve. Ai
ha deri në 3 kilogramë
speca djegës në ditë dhe
sa më djegës që janë
specat, ai ndihet më mirë.
40 vjeçari thotë se i duket
se nuk ngopet derisa të
hajë speca djegës. Mohan
thotë se pa speca djegës,
nuk i duket se ha fare
ushqim. Në një racion
ushqimi hanë 1 kilogram
speca djegës, shkruan
“rtv21”. Lajmi për Mohan,
se ai ha deri në 3 kg speca
djegës çdo ditë ka zgjuar
kureshtjen e njerëzve që
ta vizitojnë atë. Në
shtëpinë e tij çdo ditë ka
vizitorë nga vende të
ndryshme të Indisë, e
madje edhe jashtë saj, të
cilët shkojnë për ta përc-
jellë atë më nga afër gjatë
racioneve të ushqimit. 

Ai thotë se vizitorët e
trajtojnë atë si të ishte
mbret. Ata habiten kur e
shohin atë duke ngrënë
kaq shumë speca djegës,
ku në mesin e tyre ka
edhe speca të bluar. Mo-
han ka thënë se atë në
ditë e vizitojnë së paku
dhjetë persona të cilët
kërkojnë të vërtetojnë se a
është e vërtetë ajo që kanë
dëgjuar. 

Përkundër se ka
gjashtë vjet që ha speca
djegës çdo ditë, Mohan as-
njëherë nuk është sëmurë
nga to, por ai mendon se
specat djegës ndihmojnë
që të jetë shëndetshëm
dhe aktiv.

Kërpudhat janë një bar që
luan rol të rëndësishëm në zhvil-
limin e depresionit, tregon një
studim i ri. Hulumtuesit e
kolegjit Imperial në Londër kanë
përdorur psilocibin, substancë
psiko-aktive e cila në formë
natyrore paraqitet te të ash-
tuquajturat “kërpudha magjike”,
për të shëruar një numër të pa-
cientëve të prekur nga depre-
sioni. 

Ata kanë përcjellë funksionet
e tyre të trurit para dhe pas
marrjes së terapisë. Fotografitë e
trurit të pacientëve kanë treguar
ndryshime në aktivitetin e trurit,
e cila lidhet me simptomat e de-
presionit dhe një efekt i tillë ka
zgjatur deri pesë javë më vonë.

Robin Karhart Harris, udhëhe-
qës i studimit, tha se për herë të

parë janë vërejtur ndryshime në
aktivitetin e trurit te personat e

mjekuar me psilocibin, pasi që
nuk reaguan ndaj terapisë kon-
vencionale. “Disa pacientë kanë
përshkruar ndjenjën e “restimit”
, pas trajtimit dhe shpesh kanë
përdorur analogji me kom-
pjuterët. Për shembull, njëri prej
tyre tha se truri i ishte defrag-
mentuar, njësoj sikurse hard
disku i kompjuterit dhe tjetri ka
përmendur fjalën “reboot””, tha
Harris. Pas trajtimit me psilocib-
in, pacientët shënuan ulje të
simptomave të depresionit, për-
mirësim të shëndetit dhe kishin
më pak stres. Planifikohet që
psilocibin të testohet me anti-
depresivë dhe hulumtimi është
caktuar të fillojë vitin e
ardhshëm.

Kërpudhat magjike, ilaç kundër depresionit

Pas një viti
kupton se
ka fituar

24 milionë
dollarë!

Një 68-vjeçar nga Nju
Xhersi i ka treguar një
televizioni lokal se ka zbu-
luar të ketë fituar 24.1
milionë dollarë të lotarisë
së Nju Jorkut. Jimmy
Smith nga shteti federal
amerikan Nju Xhersi, tha
se ka shikuar lajmet e
mbrëmjes në të cilën
kishte marrë vesh se ende
nuk është tërhequr sh-
përblimi prej 24.1 milionë
dollarësh në lotari, të
cilën e kishte fituar më 25
maj 2016. “Kjo më shtyri
që të shikoj listën që
kisha në xhepin e
këmishës në orman. Qën-
drova për disa minuta
duke menduar: ‘A po e
shoh atë që po mendoj se
është me të vërtetë?’ Hapa
dritaren dhe mora ajër të
pastër. Isha me të vërtetë
i dyshimtë. Më duhej të
konfirmoja se kjo është e
vërtetë”, tha Smith. 

Tiketa e Smith kishte
numrat fitues: 5-12-13-
22-25-35. Smith është
baba i dy fëmijëve. Ai ka
luajtur lotarinë që nga
vitet e gjashtëdhjeta të
shekullit të kaluar, por
asnjëherë nuk është
ngutur të verifikojë tiketat
e veta. 

Smith planifikon që të
mbajë një diskutim gjithë
familjar për të shqyrtuar
se çfarë do të bëjë me pa-
surinë e re.

Duke fjetur me celularin
tuaj afër jush derisa ai është
duke u karikuar nuk është e
pazakontë, por për një nënë të
re, duket se mbajtja e një
iPhone afër, ka pasur pasoja të
dhimbshme. Dionne Baxter,
24-vjeçe, e kishte zënë gjumi
pranë iPhone-t që po karikohej,
por kur është zgjuar të nesër-

men, ka vërejtur se kishte pë-
suar një djegie prej disa cen-
timetrash në gjoks. Baxter, një
ish-punëtore në një magazinë
në Purfleet në Essex, nxitimthi
shkoi në spital, ku mjekët u
përpoqën që t’i trajtonin plagën
me krem antibiotik dhe qetë-
sues, transmeton Telegrafi.
“Kur e kam prekur telefonin,

ishte aq i nxehtë, sa nuk mund
ta merrni me mend”, tha Bax-
ter, duke bërë të ditur se do ta
padisë markën e njohur të tele-
fonave për këtë dëm. Kujtojmë
se vetëm dy javë më parë, edhe
Jake Parker, 18, i kishte ndod-
hur e njëjta gjë, por ai kishte
pësuar një djegie në krahun e
saj nga iPhone 5.

Mos flini me iPhone pranë jush. 
Është e rrezikshme! 

Kompania hulumtuese
Counterpoint ka publikuar disa
shifra interesante të përdorimit
të smartfonëve dhe pajisjeve të
tjera mobile. Sipas hulumtimeve
të tyre, më shumë se gjysma e
përdoruesve shpenzojnë 5 orë në

dit në pajisjet e tyre mobile,
ndërsa 26% të të gjithë pose-
duesve të pajisjeve, apo një në
katër persona, shpenzojnë më
shumë se 7 orë në ditë. Shpen-
zimet vjetore për harduerët e
smartfonëve në të gjithë globin

tejkalojnë 370 miliardë dollarë.
Aktivitetet që më së shumti
bëhen në smartfonë janë në
shfletuesit e internetit me 64%,
pastaj lojërat me 62%, thirrjet
telefonike me 55% e mesazhet
me 54%.

Një në katër persona shpenzojnë më
shumë se 7 orë në ditë në telefonat e tyre

Dronët janë e ardhmja e
transportit ajror. Tashmë
është prodhuar mjeti i parë
fluturues, me dy vende. Kjo
shpikje pritet që të revolu-
cionarizojë udhëtimin e
përditshëm “Passenger
Drone” u ngrit në fluturim
nga një pilot. Droni mund të
fluturojë me shpejtësi 72
km/h në një distancë fluturi-
mi deri në 25 minuta. Ai
mund të pilotohet në mënyrë
manuale ose udhëtarët
thjesht zgjedhin destinacionin
e tyre, ulen, relaksohen dhe
droni merr vetë kontrollin.

Prodhohet droni dyvendësh
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Shtetasi turk, Muhammet Yasir Aydoğmuş, rezulton të ketë kërkuar azil politik në Shqipëri, ndërsa ai
u lirua nga Gjykata e Shkallës së Parë Durrës, pavarësisht kërkesës së Prokurorisë për mbajtjen në
masën "arrest me burg", për qëllim ekstradimi drejt Turqisë Rajon
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KOMISIONI RREGULLATOR PËR ENERGJETIKË I 
REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 

 
Në bazë të nenit 10 paragrafi 3 nga Rregullorja për mënyrën dhe procedurën e vërtetimit të tarifës për shërbime 

ujësjellësi dhe të tarifës rregullatore për shërbime ujësjellësi ("Gazeta zyrtare e RM" nr.63/17), Komisioni Rregullator 
për energjetikë i Republikës së Maqedonisë  në vijim publikon 
 

NJOFTIM 
 

 Njoftohen të gjithë personat e interesuar juridik dhe fizik se  NKPSH KOMUNALEC Gjevgjeli me datë 15.09.2017 
deri te Komisioni Rregullator për energjetikë i Republikës së Maqedonisë  dorëzoi Kërkesë për përcaktimin e tarifës 
për furnizimin me ujë pijshëm apo furnizim me ujë për periudhën e rregulluar 2018-2020, të regjistruar në arkivin e 
Komisionit rregullator nën numrin UP1 nr.08-141/17 të datës 15.09.2017, Kërkesë për përcaktimin e tarifës për 
grumbullimin dhe largimin e ujërave të zeza urbane të regjistruar në arkivin e Komisionit rregullator nën numrin UP1 
nr.08-142/17 të datës 15.09.2017 dhe  Kërkesë për përcaktimin e tarifës për pastrimin e ujërave të zeza të regjistruar 
në arkivin e Komisionit rregullator nën numrin UP1 nr.08-143/17 të datës 15.09.2017.  

Me Kërkesat e dorëzuara, NKPSH KOMUNALEC Gjevgjeli kërkon të hyrat maksimale të rregulluara për çdo vit të 
periudhës së rregulluar dhe tarifave përkatëse për çdo shërbim të ujit të arrijnë:  

 
1. Për furnizimin me ujë pijshëm apo furnizim me ujë: 

  2018 2019 2020 
Të hyrat maksimale të 

rregulluara 
 

denar 
 

43.393.100 
 

  50.956.160 
 

51.757.229 

Sasia e porositur e ujit nm3  1.996.146 
 

 1.992.946 
 

 1.989.685 
Tarifa mesatare den/nm3 20,07 22,45 23,31 

2. Për grumbullimin dhe largimin e ujërave të zeza urbane: 
  2018 2019 2020 

Të hyrat maksimale të 
rregulluara 

 
denar 12.195.826 

 
13.417.027 

 

 
14.496.428 

Sasia e grumbulluar dhe larguar 
e ujërave të zeza urbane  nm3  1.818.983  

1.839.580 
 

 1.844.353 
Tarifa mesatare den/nm3 6,14 6,64 7,13 

3. Për pastrimin e ujërave të zeza: 
  2018 2019 2020 

Të hyrat maksimale të 
rregulluara 

 
denar 32.067.402 32.525.413 36.406.381 

Sasia e ujit të pastruar 
 nm3     1.617.028     1.615.038     1.612.997 

Tarifa mesatare den/nm3           13,49           13,77         16,04 
      

Subjektet e interesuara juridike dhe fizike, mendimet dhe propozimet në lidhje me Kërkesën e publikuar mund t’i 
dorëzojnë më së voni deri më datën 24.10.2017, deri në ora 12.00 në Komisionin rregullator për energjetikë, përmes: 
 

- E-mail: erc@erc.org.mk 
- Faks: 02/ 32 33 586 
- Adresa: Rr. Makedonija nr. 25, Pallati Llazar Pop – Trajkov – kati 6, 1000 Shkup 
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Në bazë të nenit 10 paragrafi 3 nga Rregullorja për mënyrën dhe procedurën e vërtetimit të tarifës për shërbime 

ujësjellësi dhe të tarifës rregullatore për shërbime ujësjellësi ("Gazeta zyrtare e RM" nr.63/17), Komisioni Rregullator 
për energjetikë i Republikës së Maqedonisë  në vijim publikon 
 

NJOFTIM 
 

 Njoftohen të gjithë personat e interesuar juridik dhe fizik se  NKPSH KOMUNALEC Strumicë me datë 15.09.2017 
deri te Komisioni Rregullator për energjetikë i Republikës së Maqedonisë  dorëzoi Kërkesë për përcaktimin e tarifës 
për furnizimin me ujë pijshëm apo furnizim me ujë për periudhën e rregulluar 2018-2020, të regjistruar në arkivin e 
Komisionit rregullator nën numrin UP1 nr.08-115/17  të datës 15.09.2017, Kërkesë për përcaktimin e tarifës për 
grumbullimin dhe largimin e ujërave të zeza urbane të regjistruar në arkivin e Komisionit rregullator nën numrin UP1 
nr.08-116/17 të datës 14.09.2017 dhe  Kërkesë për përcaktimin e tarifës për pastrimin e ujërave të zeza të regjistruar 
në arkivin e Komisionit rregullator nën numrin UP1 nr.08-114/17 të datës 15.09.2017.  

Me Kërkesat e dorëzuara, NKPSH KOMUNALEC Strumicë kërkon të hyrat maksimale të rregulluara për çdo vit të 
periudhës së rregulluar dhe tarifave përkatëse për çdo shërbim të ujit të arrijnë:  

 
1. Për furnizimin me ujë pijshëm apo furnizim me ujë: 

  2018 2019 2020 
Të hyrat maksimale të 

rregulluara 
 

denar 
 

108.407.610 
 

 114.677.339 
 

120.771.891 

Sasia e porositur e ujit nm3  2.460.897 
 

 2.464.947 
 

 2.469.006 
Tarifa mesatare den/nm3 40,76 42,92 45,02 

2. Për grumbullimin dhe largimin e ujërave të zeza urbane: 
  2018 2019 2020 

Të hyrat maksimale të 
rregulluara 

 
denar 21.378.865 

 
25.218.983 

 

 
 27.016.021 

Sasia e grumbulluar dhe larguar 
e ujërave të zeza urbane  nm3  1.893.864  

1.965.942 
 

 2.106.641 
Tarifa mesatare den/nm3 10,60 11,71 11,59 

3. Për pastrimin e ujërave të zeza: 
  2018 2019 2020 

Të hyrat maksimale të 
rregulluara 

 
denar 28.411.843 28.584.162 28.843.062 

Sasia e ujit të pastruar 
 nm3      1.808.744     1.880.652     2.021.181 

Tarifa mesatare den/nm3           15,71           15,20          14,27 
      

Subjektet e interesuara juridike dhe fizike, mendimet dhe propozimet në lidhje me Kërkesën e publikuar mund t’i 
dorëzojnë më së voni deri më datën 24.10.2017, deri në ora 12.00 në Komisionin rregullator për energjetikë, përmes: 
 

- E-mail: erc@erc.org.mk 
- Faks: 02/ 32 33 586 
- Adresa: Rr. Makedonija nr. 25, Pallati Llazar Pop – Trajkov – kati 6, 1000 Shkup 
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Pajisja me
pasaporta të
Shqipërisë,
zvogëlim i

sovranitetit të
Kosovës

Pajisja e qytetarëve të Kosovës me pasa-
porta të Shqipërisë, ashtu siç i kërkoi ditë më
parë presidenti Hashim Thaçi homologut të
tij Ilir Meta, do ta zvogëlonte sovranitetin e
Kosovës, ka deklaruar kështu për një inter-
vistë për gazetën "Zëri" analisti i njohur ame-
rikan për Ballkanin, Daniel Server. Ai në in-
tervistë ka shtuar se pavarësisht një kërkese
të tillë Shqipëria nuk do t'u japë pasaporta
kosovarëve, siç thotë ai, nga frika e kthimit
mbrapa të perspektivës së vet për në Bashki-
min Evropian. Server gjatë kësaj interviste po
ashtu ka folur edhe për kritikat e presiden-
tit të Kosovës Hashim Thaçi ndaj ndërkombë-
tarëve për Gjykatën Speciale. Sipas tij, nëse
UÇK-ja dëshiron të mbahet mend për të mirë
mbështetësit e saj nuk duhet t'i mbrojnë abu-
zimet e të drejtave të njeriut të kryera nga
anëtarët e saj. I pyetur se a do të detyrohet ta
njohë Serbia pavarësinë e Kosovës në këm-
bim të anëtarësimit për në BE, Server ka
thënë se njohja duhet të ndodhë edhe më sh-
pejt. "Ajo nuk duhet të jetë njohje dypalëshe,
por në vend të kësaj mund të vijë në formën
e anëtarësimit në OKB dhe shkëmbimin e
përfaqësuesve diplomatikë të nivelit të amba-
sadorëve", ka thënë mes tjerash Server në in-
tervistën për "Zërin".

Shtetasi turk, Muham-
met Yasir Aydoğmuş, rezul-
ton të ketë kërkuar azil poli-
tik në Shqipëri, ndërsa ai u
lirua nga Gjykata e Shkallës
së Parë Durrës, pavarësisht
kërkesës së Prokurorisë për
mbajtjen në masën "arrest
me burg", për qëllim ek-
stradimi drejt Turqisë.
Kërkesa në fjalë është kon-
firmuar nëpërmjet vendimit
të Gjykatës së Shkallës së
Parë Durrës, marrë më datë
13 tetor, vendim që është
siguruar nga Anadolu
Agency (AA). "Më
dt.13.10.2017 i arrestuari
Muhammet Yasir Aydogmus
rezulton të ketë paraqitur
Kërkesë për azil politik në
Republikën e Shqipërisë dhe
mbrojtje nga shteti shqiptar
pranë D.V.K.M, Durrës,
(Drejtoria Vendore e Kufirit
dhe Migracionit Durrës),
kërkesë e cila është pro-
tokolluar me Nr.03/436
pranë këtij institucioni. Në
kërkesën e tij për azil politik
dhe mbrojtje nga shteti
shqiptar shtetasi Muham-
met Yasir Aydogmus ka
parashtruar se këtë kërkesë
ai e ka paraqitur verbalisht
që në momentin e parë kur
është ndaluar, por nuk ka

dijeni pse nga autoritetet
nuk është proceduar me
shqyrtimin e kësaj kërkese,
arsye për të cilën është de-
tyruar ta paraqesë sërish
me shkrim kërkesën për
azil", thuhet në vendimin e
Gjykatës së Durrësit. Në
vendim theksohet më tej se
"Muhammet Yasir Aydog-
mus nuk ka asnjë rrezik
apo mundësi largimi nga
territori i Republikës së
Shqipërisë. Ai nuk disponon
asnjë dokumentacion me të
cilin të mund të kalojë ku-
firin në kushtet kur pas-
aporta me të cilën tentoi të
kalonte kufirin e dyshuar si
e falsifikuar është

sekuestruar për llogari të
procedimit penal ndaj tij po
ashtu është sekuestruar
edhe çdo dokumentacion
tjetër i disponuar nga ai në
momentin e arrestimit të tij.
Sipas ligjit liria e tij është e
kufizuar dhe ai nuk mund
të largohet nga territori i
RSH (Republikës së
Shqipërisë) të paktën deri
në përfundim të procedurës
për shqyrtimin e kërkesës
së tij për azil nga autoriteti
përkatës, madje gjatë kësaj
periudhe duhet të qëndrojë
brenda një territori e vendi
të caktuar sipas ligjit për
azilin". Kujtojmë se Policia e
Durrësit ndaloi më 8 tetor

(data sipas policisë), shte-
tasin në fjalë së bashku me
bashkëshorten dhe dy fëmi-
jët e tij, në tentativë për të
kaluar kufirin me pasaportë
të falsifikuar. Personi në
fjalë rezulton të jetë i shpal-
lur në kërkim ndërkombë-
tar, i cili kërkohet nga au-
toritetet turke për "lidhje me
organizatë terroriste".
Ndërkohë sipas vendimit të
gjykatës, ai "ka pranuar fak-
tin se ka falsifikuar të 4 pas-
aportat për të gjithë anëtarët
e familjes së tij". Ndaj të ar-
restuarit fillimisht Gjykata
e Rrethit Gjyqësor Durrës
vendosi më 11 tetor masën e
sigurisë “Detyrim paraqitje
dhe lënie garancie pasurore"
për veprat penale "Falsifiki-
mi i letër njoftimeve i pas-
aportave ose i vizave" dhe
"Kalim i paligjshëm i kufirit
shtetëror". Por pas këtij
vendimi, ishte policia e cila
përsëri arreston shtetasin
në fjalë kësaj radhe për
shkak se ai rezultonte i sh-
pallur në kërkim dhe i
kërkuar nga autoritetet
turke për "lidhje me organi-
zatë terroriste". Drejtoria e
Policisë së Durrësit konfir-
moi zyrtarisht se bënë ar-
restimin i përkohshëm i tij,
me qëllim ekstradimin drejt
Turqisë. 

I kërkuari për terrorizëm në
Turqi kërkon azil në Shqipëri

Kërkesa në fjalë nga
Muhammet Yasir Aydogmus
(Muhammet Yasir Aydoğmuş)
është konfirmuar nëpërmjet
vendimit të Gjykatës së
Shkallës së Parë Durrës, marrë
më datë 13 tetor

Publicitet
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Pas rritjeve të njëpasnjëshme në periudhën 2009-2012 dhe arritjes në 25 për qind, shkalla
e personave në këtë kategori në BE vitin e kaluar ra në 23,4 për qind, konkretisht 0,1 pikë
mbi shkallën e vitit 2009 15Globi

Sebastian Kurc (31),
lideri i Partisë Popullore
austriake e cila shpalli fi-
tore në zgjedhje, do të
mund të bëhet lideri më i
ri i vendit në botë. Edhe
pse për momentin në
pushtet janë shumë poli-
tikanë të rinj, pjesa më e
madhe e tyre e kalojnë të
40-tat. Kryeministri i Ir-
landës, Lio Verdeker në
38 vjeç u bë kryeministri
më i ri në historinë e ven-
dit të tij. Në të njëjtën
moshë për kryeministra
ishin të zgjedhur edhe ai

belg Sharl Mishel dhe
ukrainas Volodomir Gro-
jsman. Presidenti francez
Emanuel Makron (39)
është më i riu nga 25 lid-
erët e Francës. 

Luj Napoleon Bona-
parta në vitin 1848 u bë
president në moshën 40
vjeç. Kryeministri hun-
garez Viktor Orban për
herë të parë erdhi në
pushtet në vitin 1998 kur
kishte 35 vjeç. Ndërkohë
e humbi pushtetin dhe
sërish e fitoi. Liderët ak-
tual të Kanadasë dhe

Polonisë, Xhastin Trudo
dhe Andzhej Duda funk-
sionet udhëheqëse i
morën në moshën 43
vjeçe, aq sa kishin edhe
ish-kryeministrat britanik
Toni Bler dhe Dejvid
Kameron kur hyrën në
Dauning strit në vitin
1997 dhe 2010. Pak më
herët, Felipe Gonzales në
vitin 1982 u bë shef i qev-
erisë spanjolle në moshën
40 vjeç, Benazir Buto në
vitin 1988 e mori funk-
sionin e kryeministrit në
Pakistan me 35 vjet të

plota, ndërsa Loran
Fabius kishte 37 vjet kur
në vitin 1984 u bë kryem-
inistër i Francës. Presi-
dentët amerikanë Teorod
Ruzvelt dhe Xhon Kenedi
u zgjodhën kur kishin 42
vjet, gjegjësisht 43 vjet.
Lideri të rinj janë zgjed-
hur edhe në disa vende
jodemokratike. 

Presidenti koreanove-
rior Kim Xhong Un e
trashëgoi babanë e tij në
34 vjeç,ndërsa emiri i
Katarit, Tamim bin
Hamad al Tani erdhi në

krye të vendit të tij më
moshën 37 vjeçare. Ud-
hëheqësi i dikurshëm

Moamer el Gadafi e mori
pushtetin në vitin 1969,
kur kishte 27 vjeç.

Mbi 60 për qind 
e vajzave në

Afganistan nuk
shkojnë në shkollë
Rreth dy të tretat e vajzave në Afganistan nuk

shkojnë në shkollë, theksohet në raportin më të
fundit të Hjuman rajts uoç. Pas rënies nga
pushteti të talebanëve në vitin 2001 dhe fillimi i
përpjekjeve ndërkombëtare për rikuperimin e Af-
ganistanit, arsimi është një nga prioritetet e qev-
erisë afgane dhe donatorëve të saj. Gjatë regjim-
it taleban, shumë pak vajza kanë mundur të
studiojnë. Shumë prej tyre janë arsimuan fshehu-
razi në shkolla të paligjshme. Sipas raportit të
Hjuam Rajts uoç, qeveria afgane dhe donatorët e
saj kanë arritur përparim të dukshëm në përpjek-
jet për arsimimin e vajzave, por megjithatë detyra
nuk është përmbushur deri në fund.  "Pasiguria,
varfëria dhe zhvendosjet janë arsye shumë vajza
të mos shkojnë në shkollë", deklaroi Lizël Gern-
holc, drejtoreshë për çështjet e të drejtave të grave
në këtë organizatë. Në raport shtohet se për shkak
vazhdimit të konfliktit, prindërit nuk munden t'i
lejojnë fëmijët të dalin nga shtëpia. "Familjet nuk
kanë dëshirë t'i dërgojnë vajzat në shkollë në
mjedis të pasigurt", thekson organizata. Pengesë
tjetër për arsimimin e vajzave në Afganistan janë
edhe martesat në moshën fëmijërore, puna e tyre
dhe mungesa e shkollave.

Edhe tri ditë për
Katalonjën

Qeveria e Spanjës i dha edhe tri ditë të tjera
kohë Presidentit të Katalonjës, Puigdemont për
të thënë nëse Katalonja ka shpallur pavarësinë.
Puigdemont ka kërkuar bisedime direkte me
kryeministrin e Spanjës, Rajoy. Zëvendëskryem-
inistrja e Spanjës, Soraya Saenz de Santamaria
e hodhi poshtë të hënën kërkesën e Presidentit
të Katalonjës, Carles Puigdemont për bisedime
të drejtpërdrejta. Ajo i dha një afat tjetër të fun-
dit deri të enjten, për të sqaruar çështjen e
pavarësisë. Saenz de Santamaria u tha përfaqë-
suesve të medieve në Madrid se qeveria qendrore
pati kërkuar deri në orën 10 të së hënës thjesht
një "po" ose "jo" nga Puigdemont-i, për faktin
nëse Katalonja e kishte deklaruar shkëputjen
nga Spanja. Por ai nuk e dha një përgjigje të
tillë. "Nuk ishte shumë e vështirë që të thuash
"po" ose "jo"", tha Saenz de Santamaria. "Nuk
është e vështirë që të kthehesh në arsye në këto
tri ditë të tjera".

Ministri i Bujqësisë të
Norvegjisë ka kritikuar
kolegun e tij suedez, duke
e kërcënuar se ka vendo-

sur në mënyrë të njëan-
shme ndalimin e numrit
të drerëve që mbërrijnë në
brigjet e ngrohta të

Norvegjisë, duke shkatër-
ruar kullotat e tyre. Kaf-
shët janë shumë, aq sa
bllokojnë trafikun e maki-
nave në rrugë, punët pub-
like dhe minierat aty
pranë. Gjithçka, pavarë-
sisht se mes dy vendeve
mike është në fuqi nga viti
1751 një marrëveshje që
parashikon lirinë e kon-
trolluar të kullotjes së kaf-
shëve si dhe zhvendosjen
sezonale të kopeve të dr-
erëve. Në të vërtetë duket
diçka e vogël, por nuk
duhet harruar që rreth dr-

erëve ekziston një ekono-
mi e tërë nga pas dhe për
më shumë, është një pop-
ull i tërë skandinav, Sami,
i cili jeton në ‘pastoral-
izëm’. Norvegjezët kanë
pranuar vendosjen e
numrit të mbërritjes së dr-
erëve, ndërsa suedezët po-
hojnë që Norvegjia “nuk
është e aftë të kuptojë ar-
syet tona”. Qëndrimet e dy
vendeve janë shumë të
largëta dhe bisedimet e
dëshiruara duket se janë
zhytur në “borën” skandi-
nave.

Sebastian Kurc, lideri më i ri botëror!

“Luftë” drerësh mes Norvegjisë dhe Suedisë!

Vitin e kaluar, 117.5
milionë persona në
Bashkimin Evropian (BE),
që përkon me 23,4 për qind
të popullsisë së
përgjithshme, janë përbal-
lur me rrezikun e varfërisë
ose përjashtimit social.
Edhe pse zvogëlimi i num-
rit të personave që gjenden
në rrezik nga varfëria ose
përjashtimi social është një
mesin e synimeve
themelore të strategjisë
Evropa 2020, shkalla e per-
sonave të kësaj kategorie
ende ngelet e lartë. Sipas
të dhënave nga Zyra
Evropiane e Statistikave
(Eurostat), vitin e kaluar,
117.5 milionë persona në
BE, që përkon me 23.4 për
qind të popullsisë së
përgjithshme, janë përbal-
lur me rrezikun e varfërisë
ose përjashtimit social. Kjo

gjendje nënkupton se per-
sonat në fjalë plotësojnë
njërin nga tre kriteret për
t'u klasifikuar si të tillë, që
janë të ardhurat nën
nivelin e varfërisë, varfëri
nga aspekti material ose
jetesë në familje me inten-
sitet të ulët pune. Më
shumë se një e treta e pop-
ullsisë në Bullgari, Rumani
dhe Greqi vitin e kaluar
janë përballur me rrezikun
e varfërisë ose përjashtimit
social. Kjo shkallë është
regjistruar në 40 për qind
në Bullgari, 38,8 për qind
në Rumani dhe 35,6 për
qind në Greqi. Ndërkaq,
Çekia është regjistruar si
vendi me shkallën më të
ulët të rrezikut të varfërisë

ose përjashtimit social me
13,3 për qind, kurse pas
saj janë radhitur Finlanda
me 16,6 për qind, Dani-
marka me 16,7 për qind
dhe Holanda me 16,8 për
qind. Shkalla e personave
që jetojnë në rrezik të var-
fërisë dhe përjashtimit so-
cial në Gjermani është
regjistruar në 19,7 për
qind, në Francë 18,2 për
qind, në Itali 28,7 për qind,
në Spanjë 27,9 për qind,
në Britani 22,2 për qind
dhe në Belgjikë 20,7 për
qind. Nëse tre kriteret e
rrezikut të varfërisë dhe
përjashtimit social analizo-
hen veç e veç, 17,2 për qind
e popullsisë së BE-së ka të
ardhura nën nivelin e var-

fërisë. Për sa i përket as-
pektit material, 7,5 për qind
e popullsisë së BE-së nuk
mund t'i plotësojë madje as
nevojat themelore, siç janë
pagesa e faturave, ngrohja e
shtëpisë dhe shkuarja në
pushim javor. Nga ana
tjetër, shkalla e rrezikut të
varfërisë ose përjashtimit
social, që u rrit pas krizës
globale në vitin 2008, së
fundmi ka hyrë në një trend
zvogëlimi. Pas rritjeve të
njëpasnjëshme në periud-
hën 2009-2012 dhe arrit-
jes në 25 për qind, shkalla
e personave në këtë kate-
gori në BE vitin e kaluar ra
në 23,4 për qind,
konkretisht 0,1 pikë mbi
shkallën e vitit 2009.

117.5 milionë evropian
gjenden në rrezik varfërie

Sipas të dhënave nga Zyra
Evropiane e Statistikave
(Eurostat), vitin e kaluar,
117,5 milionë persona në
BE, që përkon me 23,4 për
qind të popullsisë së
përgjithshme, janë
përballur me rrezikun e
varfërisë ose përjashtimit
social
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Partia edukon kuadro të jenë besnik ndaj vendit të tij dhe ndërtimit të socializmit dhe
çdo anëtarë të saj është e obliguar ta mbrojë dhe të luftojë për atë
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Address: Str. 106; No.64/2 1000 Skopje; Macedonia; Tel/fax: **389(0)23215338 E mail: info@elhilal.org

SHPALL:

KONKURS
për bursa studentore për vitin akademik 2017/18

Kriteret të cilat duhet ti plotësojnë kandidatët për këtë konkurs janë:
 Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë.
 Të jetë student i Universiteteve shtetërore në Maqedoni (rastet e specifike do të trajtohen posaçërisht).
 Përparësi do të kenë studentët nga familjet e dëshmorëve, invalidëve dhe veteranëve të luftës, jetimët si dhe studentët e viteve më të

larta akademike.
 Në ndarjen e bursave do të përfshihen studentët nga tërë territori i vendit në bashkëpunim me Degët e El Hilal it.

Dokumentet e nevojshme për konkurrim:
 Çertifikatë e lindjes (fotokopje),
 Vërtetim se është student i rregullt, në vitin 2017/18.
 Biografi e shkurtër për gjendjen ekonomike,
 Kopje të indeksit me nota nga të gjitha vitet si dhe ajo e faqes me fotografin,
 Një fotografi
 Formular (të shkarkohet nga web faqja ose të merret nga zyret e El Hilal it)
 Studentët nga familjet e dëshmorëve, invalidëve dhe veteranëve të luftës, duhet të dorëzojnë vërtetim nga Shoqatat e veteranëve të luftës.
 Studentët jetimë duhet të dorëzojnë Çertifikatë të vdekjes të prindit.

Bursa studentore ndahet vetëm për këtë vit akademik 2017/18.
Të interesuarit dokumentet mund ti paraqesin në selinë e OH El Hilal deri më 30/10/2017) e Hanë, çdo ditë përveç (e shtunë dhe e diell) prej orës

10:00 16:00, në adresën: Rr. 106 (Çarshia e vjetër) nr. 64/2 Shkup.
Kandidatët dokumentet mund t’i dorëzojnë edhe në Degët e OH El Hilal ku banojnë, në tërë territorin e R. Maqedonisë deri në afatin e caktuar.
Dokumentet e pakompletuara dhe jashtë afatit të konkursit nuk do të merren parasysh.

OH EL HILAL

Web: www.elhilal.org dhe në Facebook: https://www.facebook.com/www.elhilal.net

Qerim LITA

Opinioni i gjerë shqip-
tar përmes fejtoneve e
dokumenteve të shumta
të botuara në gazetën
shqiptare KOHA – Shkup,
shumë herë është infor-
muar për procesin e sh-
përnguljes masive të pop-
ullsisë shqiptare nga
trevat verilindore, përkatë-
sisht veriperëndimore të
Maqedonisë së sotme për
në Republikën e Turqisë, i
cili proces filloi në pjesën e
dytë të vitit 1953. Para-
prakisht, udhëheqja ko-
muniste jugosllave, për
bartës të këtij procesi
emëroi duetin e njohur ko-
munist maqedonas, Llazër
Kolishevskin dhe Kërste
Cërvenkovsin, ndërsa RP
të Maqedonisë, si territor
nga ku do të fillonte real-
izimi praktik i tij.  Byroja
Politike e PKM-së, në ja-
nar të vitit 1952, nga rad-
hët e veta formoi një komi-
sion, me detyrë “të kryej
hulumtimin e hollësishëm
të situatës politike të pop-
ullsisë shqiptare”. Për
kryetar të komisionit u
emërua Kërste Cër-
venkovski, ndërsa anëtarë
tjerë ishin: Mito Temenu-
gov, Reis Shaqiri, Boge
Kuzmanoski, Tome Buk-
levski – Maçuli, Gjore
Gjorevski dhe Allojz Pipan.
Komisioni në fjalë, hartoi

planin e punës, për të cilin
u zhvillua një debat i
gjerë. Krahas miratimit të
Analizës, në mbledhje u
sollën edhe disa kon-
kluzione, lidhur me prob-
lemet politike, arsimore,
ekonomike dhe organiza-
tive në territoret e
mësipërme, ku ftoheshin
organizatat partiake dhe
ato masive të rretheve që
të punonin: “..në përm-
bysjen e tendencave na-
cional-shoviniste, si dhe
në vendosjen e punës ak-
tive të luftës kundër ten-
dencave të zhvilluara për
bashkimin e Shqipërisë
nëpërmjet komiteteve

perëndimore.” Kjo, për
kreun e Byrosë Politike,
ishte e domosdoshme,
sepse, siç thuhej në doku-
ment: “Lufta e jonë për
përmbysjen e Shqipërisë
së Enverit tashmë ka
dhënë rezultate të duhura,
mirëpo mungesa e punës
sonë të deritanishme për
çështje tjera, përhap ten-
denca të tilla për
bashkimin e Shqipërisë,
nëpërmjet komiteteve
perëndimore ose për
Shqipërinë e bashkuar pa
Enverin dhe Rusinë”. Për
kreun e PKM-së, gjendja
më kritike ishte në rrethet
e Tetovës, Gostivarit dhe
të Dibrës, ku siç vihej në
dukje: “kohëve të fundit
gjendja në këto rrethe ka
ardhur deri në atë shkallë,

saqë as organizatat parti-
ake, as pushteti ose UDB-
ja, nuk janë të sigurt cilit
t’i besojnë..” dhe se: “e tërë
kjo është zhvilluar në lin-
jën shqiptaro-madhe,
qoftë për çështjen e lid-
hjeve me çetat e armato-
sura nga Shqipëria ose
lidhur me agjenturën e
komiteteve perëndimore
shqiptare, duke shprehur
mosbesim dhe shovinizëm
ndaj pushtetit dhe partisë
sonë.”.

B. Aleksoski në
vazhdim të mbledhjes tha
se për lajmërimin e parul-
lës për Shqipërinë e mad-
he. Kjo është e njëjta, siç
ishte parulla për Bullgar-
inë e Shën Stefanit, cenimi
i vëllazërim bashkimit, sh-
përndarja e shovinizmit

dhe lufta kundër Ju-
gosllavisë socialiste, pas
së cilës fshihet politika e
Bashkimit Sovjetik. Për
shkak se jemi vend social-
ist dhe jemi të vetmit në
botë që e kemi rrugën e
drejtë. Çështja e gjuhës
është shumë e rëndë-
sishme. Duhet seriozisht
të shkojmë kah ajo që
masave t’u ofrojmë gjuhë
të tillë, e cila do të jetë i
kuptueshëm për ta. (men-
dohet për gjuhën letrare
shqipe, që asaj kohe au-
toritetet komuniste ju-
gosllave angazhoheshin që
e njëjta të dallohet nga ajo
në Shqipëri – Q. L.).
Gjithashtu është e rëndë-
sishme edhe çështja e
asimilimit. Duhet të lufto-
jmë kundër dukurisë për
turqizimin apo shqiptariz-
imin, sepse kjo do të ishte
asimilim i dhunshëm. Në
fakt, të gjithë ata janë
mysliman. Flitet për in-
teligjencën (shqiptare – Q.
L.). Edhe këtu nuk kupto-
het drejtë se e njëjta nuk
është e mirë. Edhe e jona
nuk është më e mirë,
vetëm se, dallimi është në
atë se e jona numerikisht
është më e madhe, ndërsa
kjo më e vogël. Ajo kraha-
suar me tonën është
shumë më e prapambetur
në çdo pikëpamje dhe
prandaj duhet që tërë

peshën ta hedhim te in-
teligjenca apo ulematë e
ngjashëm, por të hedhet
në pasivitetin e organi-
zatave partiake. Në tërësi
pajtohem me atë se në
parti të pranohen në
mënyrë më masive anë-
tarë, sidomos nga radhët e
rinisë që ka marrë pjesë
në ndonjë punë aksionare
ose të kthyerit nga Arma-
ta. Mirë është që kursi për
mësues u kthye në
Shkup. Të hapim shkollë
të ulët partiake për shqip-
tarët, ndërsa tonat të
mbyllen. Në shkolla të
futet programi aktiv, mad-
je të mbahen ligjërata
edhe në gjuhën maqe-
donase. Tërë kuadri mësi-
mor të kalojë përmes sem-
inareve e kurseve, për çka
duhet të hapen në Gosti-
var, Tetovë, Dibër,
Kërçovë. Lidhur me për-
punimin e anëtarëve të
partisë nga ana e UDB-ës,
kjo praktikë është e par-
regullt. Partia edukon
kuadro të jenë besnik ndaj
vendit të tij dhe ndërtimit
të socializmit dhe çdo anë-
tarë të saj është e obliguar
ta mbrojë dhe të luftojë
për atë. Ndërsa është
tjetër çështja që UDB të
shfrytëzohet me anëtarët
e PK-së për ndonjë çësht-
je konkrete apo detyrë
konkrete”. (Fund)

Publicitet

Dokumente që hedhin dritë mbi shpërnguljen e shqiptarëve në Republikën e Turqisë (4)

Shkollë partiake për shqiptarët
B. Aleksoski në vazhdim të
mbledhjes tha se për
lajmërimin e parullës për
Shqipërinë e madhe. Kjo është
e njëjta, siç ishte parulla për
Bullgarinë e Shën Stefanit,
cenimi i vëllazërim bashkimit,
shpërndarja e shovinizmit dhe
lufta kundër Jugosllavisë
socialiste, pas së cilës fshihet
politika e Bashkimit Sovjetik.
Për shkak se jemi vend
socialist dhe jemi të vetmit në
botë që e kemi rrugën e drejtë
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Tingujt që dolën fillimisht qetë e më pas do të ngriheshin për të pushtuar dhomën dhe dy trupat e tyre do
ta bënte Murakamin ta dashuronte gjithmonë muzikën

Yoko, ka sy të mëdhenj
kafe, balluket e prera
shkurt mbi ballin e lart
dhe vështrimin e mban
gjithnjë mbi duart e
mbledhura me njëra
tjetrën, teksa I shoqi flet.
Portreti i saj i ngjan një
muzike të trishtuar xhazi.
Haruki Murakami, një nga
shkrimtarët më të njohur
të kohës e takoi atë korri-
doret e Universitetit
“Waseda” në Tokio më
shumë se 30 vite më parë.
Trupi i saj i imët, fustanet
nën gju dhe xhaketa plot
ngjyra e bënë atë, të
shkonte drejt saj. Në
dhomën e vogël të një
shtëpie njëkatëshe, ku
qëndronte gjatë viteve të
Universitetit, ajo e preku
lehtë teksa në magnetofon
vuri një disk.

Tingujt që dolën fillim-
isht qetë e më pas do të
ngriheshin për të pushtu-
ar dhomën dhe dy trupat e
tyre do ta bënte Mu-
rakamin ta dashuronte
gjithmonë muzikën. Në
vitin 1971, pas martesës
ata hapën një lokal xhazi
të quajtur “Peter cat” me
paratë që Yoko kishte
trashëguar nga Iiati. Nën
aromën e çajit të kuq, ai
gjente çdo mbrëmje
buzëqeshjen e saj, fshehur
nën fytyrën vezake. Yoko
ka mbetur e njëjtë për të.
Gati gjysmë shekulli në
krah të tij, ajo ka ditur të
ruajë një lloj intimiteti
joshës për çdo lexues që
të romaneve të Haruki Mu-
rakamit. Çdo kritik do të
dojë të dijë diçka më tepër
për gruan që tashmë mbi
të 50-tat, e mban ende
vështrimin ulur përkrah të
shoqit në konferenca
shtypi. Çfarë fshihet pas

portretit të heshtur të
japonezes, që është e para
që lexon veprat e tij, dhe të
cilës shkrimtari I beson aq
shumë. Ajo flet rrallë dhe
atëherë kur ndodh, duket
sikur nuk e thotë atë që
vërtet mendon. “Ndoshta
se Yoko është një person-
azh”, do të shprehej Mu-
rakami në një intervistë
rreth saj. “Ajo kërkon ta
mbajë gjithnjë të fshehur
personin e saj”. Por lexue-
sit që gjejnë gjithnjë
dashuri, dhe skena të gja-
ta seksi në veprat e tij,
kërkojnë të dinë gjithnjë
se si ajo e inspiron atë. Por
e vetmja gjë që gjejnë janë
fotot e saj, shallet gjithnjë
të hedhura mbi qafën e
hollë dhe flokët nën të
njëjtin model…Kur Mu-
rakami u bë një shkrimtar
i madh, ajo u kujdes për
çështjet e biznesit. Yoko
është gjithnjë personi i
parë që lexon librat e tij,
dhe që ai I trembet gjithn-
jë për kritikat. Haruku
Murakami ka lindur më
12 janar të vitit 1949 dhe
është një nga shkrimtarët
më të njohur japonezë të
kohës. Veprat e tij kanë
marrë vlerësime të shum-
ta si çmimin “Franc Kafka”
apo “Jerusalem”. Letërsia
e tij është një rrëfim për
vetminë duke na e dhënë

atë përmes simbolizmit
dhe toneve surreale. Mu-
rakam konsiderohet si një
nga figurat më të rëndë-
sishme të letërsisë post
modernë. “The Guardian”
e quan atë, si një “ndër ro-
mancierët më të mëdhenj
që është gjallë”. Ai lindi në
Japoni gjatë luftës së dytë
botërore.

Babai i tij ishte një prift
budist, ndërsa nëna e bija
e një tregtari nga Osaka.
Që në fëmijëri, ai do të
ndikohej nga kultura
perëndimore kryesisht
letërsia. Ai u rrit duke lex-
uar vepra të shkrimtarëve
të mëdhenj si Kurt Von-
negu, apo Richard Brauti-
gan, si dhe shkrimtarë të
tjerë japonezë me ndikim
nga kultura perëndimore.
Ai studioi drama në Uni-

versitetin “Waseda”, në
Tokio ku takoi dhe gruan e
tij të ardhshme Yoko.
Puna e tij e parë do të ishte
shitës në një dyqan, situ-
atë e cila përshkruhet dhe
në romanin e tij të parë.
Muzika nuk mungon në
romanet e tij. Si dashnor I
muzikës ai tregonte më
vonë se ka shkruar një ro-
man duke u nisur vetëm
nga një titull kënge. Disa
nga veprat e tij kanë tituj
këngësh të njohura të ko-
hës. Një tjetër pasion I tij
është vrapimi. Ai është një
ndër maratonistët më të
njohur. Më 23 korrik 1996
ai përfundoi maratonën e
tij të parë me 100 km rreth
liqenit Saroma në Hokkai-
do , Japoni. Veprën e tij të
parë e shkroi kur ishte 29
vjeç.

Ai tregon se u
frymëzua të shkruante
novelën e tij të parë më
1979 duke parë një lojë
basketbolli. Menjëherë pas
ndeshjes ai e ndjeu se
duhet të shkruante. Për
disa muaj ai do të ecte
rrugëve dhe mbrëmjeve do
të ulej në një bar duke për-
funduar romanin. Ai e për-
fundoi historinë dhe e çoi
në një konkurs letrar ku
mori dhe çmimin e parë.
Suksesi i librit të parë
“Hear the Wind sing” e
inkurajoi atë të vazhdonte
të shkruante. Një vit më
vonë ai shkruan një tjetër
libër, vazhdim i të parit.
Ndërsa në vitin 1982 ai do
të shkruajë pjesën e tretë
të kësaj historie, të cilën e
quajti trilogji. Dhe pse ai i
quan romanet e tij të para
si “të dobëta” përkthimi i
tyre në anglisht do të ishte
një sukses në botën
perëndimore.

Në vitin 1986, ai u
largua nga Japonia dhe
udhëtoi nëpër Evropë, për
të përfunduar në Shtetet
e Bashkuara të Amerikës.
Gjatë këtyre viteve dha
leksione në Universitetin e
Princeton, New Jersey dhe
në Tufts University dhe
shkroi një sërë romanësh
të tjera të suksesshme. Në
vitet 1994-1995 ai shkroi
romanin “The wind - up
bird chronicle” një novelë e
cila fokusohet në tendenca
fantastike por që ka ele-
mentë të dhunës fizike dhe
psikologjike.

Ky roman fitoi çmimin
“Yomiuri” dhe iu dorëzua
prej shkrimtarit nobelist
Kenzaburo Oe. Traumat
kolektive duke marrë
shkas dhe nga vendi i tij
do të bëheshin pjesë e
letërsisë së Murakamit.
Ndërsa ai ishte duke për-
funduar një tjetër roman,
Japonia u trondit nga një
tërmeti Kobe. Kjo ngjarje
do ta frymëzonte atë të
shkruante një sërë
shkrimesh për këtë temë.

Murakami është i njohur
gjithashtu edhe si një
përkthyes. Ai është përk-
thyes i veprave të F. Scott
Fitzgerald, Raymond Carv-
er, Truman Capote, John
Irving, dhe Paul Theroux.
Haruki Murakami është
ndër shkrimtarët japonezë
më të njohur sot në botë
dhe ndër më të rëndësish-
mit e botës letrare, autor i
pothuajse të gjitha
çmimeve prestigjioze le-
trare dhe për disa vite rad-
hazi një ndër pertinentët e
çmimit Nobel në Letërsi.

Kritika e cilëson Mu-
rakamin si ndër mjeshtrit
e rrëfimit sot, autori që
tronditi letërsinë japoneze
dhe për shfaqjen e saj në
botën letrare përmes së
a s h t u q u a j t u r i t
“thjeshtësim i realitetit”,
për çka në krye të debu-
timit të tij u keqkuptua
nga kritika dhe autorët e
tjerë, të cilët sot e kanë id-
hullin e tyre letrar.
Përkundër kanoneve,
diskrecionit, tabuve që sh-
pesh e kornizojnë letërsinë
japoneze, Haruki Muraka-
mi e çliroi prozën e tij,
duke e kthyer atë në një
ndër më të lexuarat në
botë. The Guardian shkru-
an për të “Një dite do të fi-
tojë çmimin Nobel. Botue-
sit e ndjekin nga pas më
kot. Duket sikur secili do
një copë prej Haruki Mu-
rakamit”. Murakami kon-
siderohet si një nga zërat
më origjinalë në letërsinë
botërore. Proza e tij nuk i
përket asnjë lloji, por ka
prurjen e llojit më të mirë
të prozës moderne. Në
vitin 2006 ai ishte I 6-ti
shkrimtar që mori çmimin
“Franc Kafka” nga Repub-
lika Ceke për novelën e tij
“Kafja në breg”.

Në shtator të vitit
2007, ai mori një dekoratë
nga Universiteti i Liege në
qershor të vitit 2008 nga
Universiteti I Princetonit.
Në janar të vitit 2009 ai
mori çmimin “Jerusalemi”
një çmim me të cilën vlerë-
sohen shkrimtarët që janë
marrë me tema të lirisë
njerëzore. Në vitin 2007 ai
u vlerësua me çmimin
“Kiriyma” çmim të cilin e
refuzoi për parime person-
ale. Disa nga veprat e tij
janë ekranizuar.

Panairi më i madh i lib-
rit në botë u mbyll të
dielën, pas një jave në të
cilën politika dhe digjitaliz-
imi ishin në krye të ag-
jendës, transmeton sot
“Koha Ditore” raportimin
e DW. Me Francën si shtet
mysafir, Panairi i Librit në
Frankfurt u hap me fjalime
nga kryeministri francez
Emanuel Macron dhe
kancelarja gjermane, An-
gela Merkel. Më shumë se
130 yje të letërsisë nga
bota frankofone ishin aty
për të diskutuar rreth li-
brave të tyre dhe të drej-
tave për përkthim. Në
mesin e tyre ishin Leila Sli-

mani, Edouard Louis dhe
Michel Houellebecq. Në
mesin e pjesëmarrësve të
shquar nga bota anglisht-
folëse ishin Ken Follett,
Cecilia Ahern dhe Nicholas
Sparks. Dan Brown, leximi
i të cilit u mbajt para një
audience prej më shumë
se 1 mijë e 800 vetash dhe
tërë kohën transmetohej
drejtpërdrejt, udhëhoqi një
mbrëmje aq të madhe, gjë
që asnjëherë më parë nuk
kishte ndodhur në kuadër
të këtij panairi të librit. Au-
torët gjermanë, po ashtu,
ishin të shumtë në numër,
përfshirë këtu fituesin e
“German Book Prize”,
Robert Menasse, alpinisti i
respektuar Reinhold Mess-
ner dhe boksierja Aya Cis-
soko. Në ditën e mbylljes
së panairit, autorja
kanadeze Margaret At-
wood u nderua me çmimin
“Peace Prize” të ndarë nga

“German Book Trade” për
krijimtarinë e saj letrare.
E njohur për
pikëvështrimin e saj të
zymtë që kap çështjet
bashkëkohore, autorja 77-
vjeçare foli për rëndësinë e
shkrimit në një epokë të
rëndësishme historikisht.

“Ne nuk e dimë ku
jemi. Nuk e dimë saktë-
sisht kush jemi”, ka thënë
ajo, duke iu referuar situ-
atës politike në Shtetet e
Bashkuara të Amerikës.
Ajo ka thënë se në të kalu-
arën, veçanërisht gjatë
Luftës së Ftohtë, ShBA-ja
ka simbolizuar lirinë dhe
demokracinë. Që nga ajo
kohë gjërat kanë
ndryshuar dhe skenarë të
tmerrshëm sollën totalita-
rizmin të cilin ajo e
portretizon në romanin e
saj të vitit 1985, “The
Handmaid’s Tale”. Ajo ka
thënë se libri bazohet

shumë në përrallat e
vëllezërve Grimm; në edi-
cionin amerikan, arti i
kopertinave përfshinte dy
gra të veshura ngjashëm
me Kësulëkuqen.

“German Bukk Trade”
ia ka dhënë çmimin për
paqe me arsyetimin se në
jetën e përditshme dhe në
veprat e saj shpalos “hu-
manitetin, drejtësinë dhe
tolerancën”. Megjithatë,
Panairi i Librit në Frank-
furt të Gjermanisë nuk
kaloi pa polemika, pasi
prezente ishin edhe
shtëpitë botuese të krahut
të djathtë, për të cilat ishte
bërë e ditur se do të ishin
aty para se të niste
panairi. Në një vështrim
botuar në gazetën lokale
“Frankfurter Rundschau”,
Danijel Majic kishte
shkruar në muajin shtator
se duke u mundësuar
pjesëmarrjen dhe prezan-

timin e ideve të së
djathtës, kompania e cila
qëndron prapa organizmit
të Panairit të Librit në
Frankfurt po u jep një
platformë neonazistëve.
Pas disa konfrontimeve të
premten, që rezultuan në
dhunë, ngjarja e mbajtur
nga “Antaios Publishers”
të shtunën u përcoll me
protestues të cilët në duar
mbanin pankarta. Ngjarja
që solli politikanin Bjorn
Hocke nga partia e djathtë
ekstreme Alternativa për
Gjermaninë përfundoi
pasi që policia intervenoi
dhe i shpërndau
protestuesit. Teksa
panairit po i vinte fundi,
shteti partner për vitin
2018, Gjeorgjia doli në
qendër të vëmendjes. Në
konferencën për media,
ministri i Kulturës së Gje-
orgjisë, Mikheil Giorgadze,
foli për gëzimin e shtetit

të tij dhe nderin që i është
bërë pasi që ajo datë
përkonte me qindvjeçarin
e pavarësisë. Drejtori
ekzekutiv i Panairit të Lib-
rit në Frankfurt, Jurgen
Boos, bëri të ditur se alfa-
beti i pazakontë në gjuhën
gjeorgjiane – 33 shkronja
të shkruara me mjeshtëri,
të cilat janë shpallur si
kulturë botërore nga UN-
ESCO-ja – do të mundë të
jenë pjesë e fokusit për
vitin 2018. “Ne duam të
bëjmë ‘Gerorgia-Made by
Characters’ festival të
letërsisë, kulturës dhe
kreativitetit gjeorgjian”, ka
thënë ai. “Gjeorgjia shikon
në traditën letrare të më
shumë se 15 shekujve më
parë dhe në historinë që
ndryshon. Kjo trashëgimi
kulturore edhe sot vazh-
don të influencojë dhe
frymëzojë autorë të
ndryshëm”, ka shtuar ai.

Librat, autorët dhe polemikat e Panairit të Frankfurtit
Teksa panairit po i vinte
fundi, shteti partner për
vitin 2018, Gjeorgjia doli
në qendër të vëmendjes

Yoko, gruaja e xhazit
Yoko ka mbetur e njëjtë për
të. Gati gjysmë shekulli në
krah të tij, ajo ka ditur të
ruajë një lloj intimiteti joshës
për çdo lexues që të romaneve
të Haruki Murakamit. Çdo
kritik do të dojë të dijë diçka
më tepër për gruan që tashmë
mbi të 50-tat, e mban ende
vështrimin ulur përkrah të
shoqit në konferenca shtypi
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Kompania e internetit Yahoo, tha të martën se të gjitha tre miliardë llogaritë e saj
kanë pësuar nga vjedhja në sistemin e të dhënave në vitin 2013, që është tre herë më
shumë nga që u deklarua fillimisht

Samsung ka disa nga
telefonat më të mirë pre-
mium në treg, Galaxy S8,
Galaxy S8+ dhe Galaxy
Note8. Nga ana tjetër, Ap-
ple sapo ka sjellë në treg
modelet e reja iPhone 8
dhe iPhone 8+, ndërkohë
që pritet edhe iPhone X.
Aktualisht, Samsung
është kompania e vetme,

e cila është e aftë për
prodhimin e ekraneve
OLED, NAND flash dhe
DRAM në sasi të
mjaftueshme, të cilat për
Apple janë të nevojshme
që të fillojë me shitjen ma-
sive të iPhone X. Kjo
mund t’i sjellë profit të
madh kompanisë jugko-
reane, ndërsa Wall Street

Journal raporton se
porositë e mëdha do të
ndikojnë dukshëm në për-
mirësimin e afarizmit të
divizioneve të Samsungut,
të cilat prodhojnë kompo-
nentë, që në fund do të
kapë shumën prej rreth
35% të të hyrave të
përgjithshme të Samsung.
Kompania analitike Coun-

terpoint sugjeron se Ap-
ple do të prodhojë rreth
130 milionë modele
iPhone X në 20 muajt e
parë pas debutimit të pa-
jisjes. Nëse Samsung fi-
ton rreth 110 dollarë në
pjesët e siguruara për
iPhone, kjo kompanisë do
t’i sigurojë fitime në vlerë
14,3 miliardë dollarë. E

njëjta kompani vlerëson
se Samsung në modelin
Galaxy S8 mund të fitojë
10,1 miliardë dollarë në

20 muaj e ardhshëm,
gjatë së cilës pritet të
shiten rreth 50 milionë
telefona Galaxy S8.

Samsung fiton më shumë të hyra nga
iPhone X se nga Galaxy S8

Shkencëtarët në Uni-
versitetin e Mançesterit
kanë krijuar robotin e
parë molekular në botë që
është në gjendje të kryejë
detyra themelore duke
përfshirë ndërtimin e
molekulave të tjera. Ro-
botët e vegjël, që janë një
milionth e një milimetri në
madhësi, mund të pro-
gramohen për të lëvizur
dhe për të ndërtuar
ngarkesa molekulare,
duke përdorur një krah të
vogël robotik. Çdo robot
individual është i aftë të
manipulojë një molekulë
të vetme dhe përbëhet prej

vetëm 150 atomeve të kar-
bonit, hidrogjenit, oksig-
jenit dhe azotit. Për ta
vënë këtë përmasë në
kontekst, një miliardë mil-

iardë prej këtyre robotëve
të grumbulluar në majë të
njëri-tjetrit do të ishin
akoma në të njëjtën mad-
hësi si një kokërr e vetme

e kripës. Robotët veprojnë
duke kryer reaksione
kimike në zgjidhje të
veçanta të cilat pastaj
mund të kontrollohen dhe
programohen nga
shkencëtarët për të kryer
detyrat themelore. Në të
ardhmen robotët e tillë
mund të përdoren për qël-
lime mjekësore, procese të
përparuara të prodhimit
dhe madje edhe ndërtimin
e fabrikave molekulare
dhe linjave të montimit.
Hulumtimi është pub-
likuar në revistën shken-
core Nature të enjten më
28 shtator.

Porsche krijon
modelin më të

fuqishëm 
wagon hibrid me

680 kuaj fuqi

Porsche më i fuqishëm i prodhuar për rrugë
normale është bërë hibrid. Vetura është e mod-
elit Panamera Turbo S E-Hybrid i cili ka 680
kuaj fuqi. Porsche 911 GT 2 RS realisht është
më i shpejtë se ky model, por që është prodhuar
në sasi të limituar e që të gjithë janë shitur dhe
nuk është hibrid. 

Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid mund
të porositet tani ndërsa do të fillojë dorëzimin e
tyre në pranverën e ardhshme. Motorin e ka
4.0 litërsh twin-turbocharged V8 së bashku me
një motor elektrik në kombinim. Shpejtësinë
nga 0 në 100 kilometra në orë e arri për 3.2
sekonda para se ta arrij shpejtësinë maksimale
prej 308 kilometra në orë. Panamera Turbo S E-
Hybrid çmimin fillestar e ka 160 mijë euro.

Kompania e internetit
Yahoo, tha të martën se të
gjitha tre miliardë llogaritë
e saj kanë pësuar nga vjed-
hja në sistemin e të dhë-
nave në vitin 2013, që
është tre herë më shumë
nga që u deklarua fillim-
isht. Në një deklaratë të
Yahoo-s, e cila tashmë
është blerë nga gjiganti
teknologjik “Verizon”,
thuhet se të gjitha adresat
e Yahoo-s janë prekur nga
vjedhja e të dhënave që
ndodhi në gusht të vitit
2013, që është ndryshe
nga deklarata e dhënë në
dhjetor 2016, ku thuhej se
janë prekur mbi një mil-
iard llogari. "Pas blerjes së

Yahoo-s nga Verizon dhe
gjatë procesit të integrimit,
kompania fitoi informata të
reja dhe tani pas një hetimi
të kryer me ndihmën e
ekspertëve të jashtëm, be-
son se të gjitha llogaritë e
përdoruesve të Yahoo-s
janë prekur nga vjedhja e
gushtit 2013", thuhet në

deklaratë. Yahoo njofton se
tashmë ka filluar dërgimin
e njoftimeve në adresat e
përdoruesve të prekur,
pasi hetimi i kryer ka nx-
jerrë në dritë se gjatë vjed-
hjes të të dhënave nuk
është vjedhur fjalëkalimi
në formë të shkronjave, të
dhënat nga kartelat

bankare ose të dhëna tjera
bankare. Në qershor të
këtij viti Yahoo i shiti kom-
panisë Verizon për 4.48
miliardë dollarë pjesën më
të madhe të bizneseve të
saj, përveç aksioneve në
“Alibaba Group” dhe “Ya-
hoo Japan” të cilat tashmë
quhen Altaba.

Shkencëtarët krijojnë robotin molekular

YAHOO, tre miliardë llogari 
janë vjedhur në 2013

Deklarata e fundit është
ndryshe nga deklarata e
dhënë në dhjetor 2016, ku
thuhej se janë prekur mbi
një miliard llogari

Google bën një hap të ri
drejt redaktorëve dhe i jep
fund politikës “First Click
Free”, që të jepte mundësinë
të lexoje tre lajme falas para
se të paguaje, duke inaugu-
ruar kështu “Flexible Sam-
pling”. Lajmi bëhet i ditur
nga vetë kompania, duke

theksuar se në bazë të kësaj
rregullore të re do të jenë
redaktorët që do të vendosin
në mënyrë autonome sa
sasi duan të japin falas në
dispozicion të lexuesve para
se të aktivizojnë “Paywall”.
Vendimi për të kaluar në
“provën fleksibile” vjen pas

një periudhe kërkimi dhe
eksperimentimi me New
York Times dhe Financial
Times. Pikërisht nga këto dy
të përditshme vijnë komen-
tet e para pozitive. “Jemi
dhe të inkurajuar nga dë-
shira e Google për të pasur
parasysh mënyra të tjera

për të mbështetur modele
biznesni në abonim dhe
jemi të lumtur të vazhdojmë
të bashkëpunojmë me ta
për të ndërtuar zgjidhje inte-
ligjente për problemin”,
thotë Kinsey Wilson, këshil-
ltar i Mark Thompson, kreut
të New York Times.

Google i jep fund “First Click Free”
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Kishte dëshirë të madhe të demonstronte vlerat e tij për të shkuar sa më lart. Dinte vetëm të punonte. Dukej
sikur jetonte në qendrën stërvitore të Lacios. Vinte i pari në stërvitje, ndërsa pas disa kohësh i dhamë
çelësat që të stërvitej vetëm. Stërvitej me mua disa orë paradite dhe nuk shkonte në shkollë si të tjerët. 19Sport

“Thomasi paraqitej në
qendrën stërvitore edhe
më herët sesa maga-
zinierët e klubit. Shpesh e
shihja të priste përpara
kangjellave sa të vinte
dikush të hapte dyert. Çdo
ditë e njëjta rutinë,
palestër, stërvitje, drekë.
Më pas, përsëri palestër,
darkë dhe gjumë shumë
herët”, nis kështu rrëfimi i
Kristian Ferrantes, trajneri
i parë i portierit shqiptar
në kohët e ekipit të të rin-
jve të Lacios, që stërvit
Strakoshën për dy vjet.
Ende pa mbushur 17 vjeç,
i transferuar nga një ambi-
ent modest si Panioniosi
në një botë krejt të re si
kryeqyteti italian. Përkrah-
ja e familjes, këshillat e
babait dhe Igli Tares ishin
të vetmet mbështetje për
një adoleshent në ndjekje
të ëndrrës së madhe. Fer-
rante, teksa flet për 22-
vjeçarin e Lacios, sqaron:
“Në 20:00 flinte dhe po aq
herët zgjohej në mëngjes.
Në orën 9 ishte në fushë
përpara të gjithëve.
Adoleshenca e lënë mën-
janë dhe një djalosh kor-

rekt në marrëdhënie me
shokët dhe stafin. Edhe
kur mblidheshim për dar-
ka gjithmonë vinte me kë-
naqësi, por largohej po
herët sepse duhej të
stërvitej”.

Karakter dhe mendësi
– Kërkues ndaj vetes dhe
maniak i detajeve,
Strakosha, ende pjesë e të
rinjve, i kishte idetë e qar-
ta. Që në moshën 5-
vjeçare ka nisur të punojë
për të arritur aty ku është,
gjithmonë në kërkim të
përmirësimit. Në lidhje me

provimin e parë të
Strakoshës, Ferrante
rrëfen kujtimet e tij: “Kur e
kam parë për herë të parë,
mbaj mend një djalosh
fizik, por që kishte shumë
vështirësi nga pikëpamja
teknike dhe motive. Drej-
tori sportiv Tare e donte si
djalin e tij dhe më kërkoi
ta shihja me vëmendje,
pasi ishte mik i të atit”.
Thomasi ishte i vetëm për-
ballë vështirësive, por kjo
nuk e ndaloi, sidomos në
muajt e parë në Romë kur
shumicën e kohës ishte

vetëm. Koha nxori në pah
vlerat e djaloshit shqiptar
të lindur në Greqi, ku i ati
bënte karrierë si portier.
Siç sqaron Ferrante:
“Skepticizmi ishte i madh,
por ai sot është kryevepra
e portierëve të Lacios dhe
Inzagit. Prova e arritjes së
tij duhet të kërkohet në
minutën e 97 të sfidës Ju-
ventus-Lacio”.

Te yjet përmes
vështirësive – “Ndodhi
pikërisht kështu. Vetëmo-
himi i tij bëri diferencën,
por në fillim ishte shumë e
vështirë. Në fundin e peri-
udhës së provës fola me
Taren dhe vendosëm që ta
mbanim në ekip, pavarë-
sisht se kishim portierë të
niveleve të larta. Ishte një
punëtor i madh dhe kjo gjë
më bindi që ta merrja.
Kishte dëshirë të madhe të
demonstronte vlerat e tij
për të shkuar sa më lart.
Dinte vetëm të punonte.
Dukej sikur jetonte në
qendrën stërvitore të La-
cios. Vinte i pari në stërvit-
je, ndërsa pas disa kohësh
i dhamë çelësat që të
stërvitej vetëm. Stërvitej
me mua disa orë paradite

dhe nuk shkonte në shkol-
lë si të tjerët. Pastaj pas
stërvitjes thoshte sërish të
njëjtën gjë me shokët e tij.
Vazhdojmë mister,
stërvitemi sërish. Punonte
nga 8 orë në ditë, sepse
kishte shumë dëshirë për
t’u përmirësuar”, tregon
Kristian Ferrante. Debuti-
mi nuk po vinte ende. “Në
vitin e parë kishte
vështirësi dhe nuk luajti
për 4-5 muaj. Pastaj e ak-
tivizuam për të kuptuar
edhe përmirësimin e tij.
Ishte një lojtar që u kush-
tonte rëndësi detajeve.
Shkonte në shtrat shumë
shpejt, sepse të nesërmen
ishte stërvitja”, vazhdon ai.
Ëndrrat kushtojnë shtren-
jtë. Sa shumë rrugë për të
bërë deri te titulli i parë
me Bolinin në vitin 2013,
apo deri te Kupa e Italisë
me Inzagin. “Kujtoj debu-
timin e tij me ekipin e të
rinjve. Sa shumë skeptikë
kishte përreth. Por, ai tani
ishte rritur dhe kishte
shumë besim në vetvete.
Qante në gabimet e para
që bënte dhe i përjetonte
shumë keq. Çështje karak-
teri”, vijon rrëfimi i portier-

it italian. Për të kaluar te
penalltia që i priti Dibalës.
“E kishte studiuar se si do
të godiste.

Përulësia? Meritë e
familjes së tij dhe babait
Foto. Mund të ishte një
pengesë për rritjen e tij,
por rezultoi një pikë e
fortë. Tani është një lojtar
i kompletuar. Inzagi ishte i
zoti që e bëri lider, ndërsa
ai e pagoi besimin e tra-
jnerit. Kur luajti me Saler-
nitanën pati disa vështirësi
për t’u ambientuar, por
tani u rikthye Thomasi që
njohim. Ai i turpshmi…
Është një njeri që ka nevo-
jë për kohë për t’u ambien-
tuar gradualisht dhe për
t’u bërë lojtar i madh. Tare
e njeh mirë dhe prandaj e
ingranoi ngadalë në ekipin
e parë. Forca e tij është
qetësia. Mjafton të shihni
pritjen që i bëri Higuainit”,
tha Ferrante. Kristian qesh
dhe kujton vitet dhe ko-
hën kur e stërviste dhe
tani është në kërkim të
“Strakoshave” të tjerë, por
Thomasi i tij mbetet unik.
“Për të isha si një baba.
Paradite punonim vetëm.
Unë dhe ai. Kam ruajtur
raport të shkëlqyer me atë,
si një djalë me babanë.
Është një shembull për të
gjithë”, përfundoi ai. Ta
mendosh që pesë vite më
parë ishte thjesht për
provë, larg familjes së tij.
Hiqte dorë nga darkat me
shokët, sepse në mëngjes
duhet të stërvitej. Sot
është titullar dhe po shijon
momentin… Ndoshta sot,
mund të vijë edhe më vonë
se magazinierët.

Shkup, 17 tetor – Përfaqë-
suesja më e mirë e Maqe-
donisë më 11 nëntor edhe
zyrtarisht do të zhvillojë
ndeshje miqësore kundër

përfaqësueses së Norvegjisë
në arenën “Filipi i dytë” në
Shkup.  Përgjedhësi Igor
Angellovski në këtë mënyrë
do të shfrytëzojë terminin e

lirë për të testuar, ndërsa
kundërshtari do të jetë për-
faqësuesja e cila aktualisht
në renditjen e FIFA-s gjen-
det në pozitën e 58. Derisa,
me një rezultat pozitiv,
Maqedonia përsëri do të
mund të depërtojë në ren-
ditjen botërore.  Ndryshe,
kundër përfaqësueses së
Norvegjisë verdhekuqtë
kanë luajtur tre përballje.
Dy herë u takuan në kuali-
fikimet për KB 2010, kur
Maqedonia në Shkup luajti
pa gola, ndërsa në Oslo u
mund me rezultatin 1-2.
Ndërkohë, ndeshja e tretë
në vitin 2013 në Oslo
kuadër të ndeshjes miqë-
sore, ku Maqedonia humbi
me 2:1. (B.K.)

Demiri: Kërkojmë
pikët e para në

Liga Evropë
Shkup, 17 tetor - Skuadra e Var-
darit në mënyrën më të keqe e ka
nisur fazën e garave në grupe në
kuadër të Liga Evropës. Pas dy
raundeve të kaluara në këtë fazë
të garave, kampioni aktual i ven-
dit është një nga skuadrat më të
dobëta evropiane. Në këtë garë
bëjnë pjesë 48 skuadra, ndërsa
Vardari pas dy ndeshjeve nuk ka
asnjë pikë të fituara dhe një golav-
erazh negativ 1:8. “Tash na pret
ndeshja me Real Sosiedadin. E
dimë se një kundërshtar që bën
pjesë në një nga kampionatet më
të forta në Evropë në Ligën e
Spanjës. Ne me vet kualifikimin
në Liga Evropë, jemi të kënaqur,
por duam që të lëmë shenjë në
Evropë. Duam që mos të përfun-
dojmë pa ndonjë pikë ose pa
ndonjë fitore në grupe”, tha për
“Alsat-M” transmeton gazeta
KOHA, Besir Demiri futbollist i
Vardarit. Ndryshe, stafi teknik
dhe futbollistët e skuadrës së Var-
darit, shpresojnë se të enjten do të
braktisin shoqërinë e skuadrave
pa pikë të fituara. Aliyar Aghayev
nga Azerbajxhani është gjyqtari
kryesor që UEFA ka ngarkuar për
të drejtuar takimin e ditës së en-
jte, Vardari – Real Sosiedad që do
nis në ora 19:00. 

Në “Elbasan Arena”, të enjten Skënderbeu
do të synojë të marrë fitoren e parë në grupin
B të Liga Evropës në një ndeshje shumë të
ndierë për të gjithë shqiptarët pasi përballë,
korçarëve do të jetë një skuadër serbe. Por
misioni nuk do të jetë aspak i lehtë për for-
macionin e Ilir Dajës. Edhe pse Skënderbeu
e ka treguar shpeshherë që forca e vërtetë e
kësaj skuadre bazohet te grupi dhe jo tek in-
dividët e veçantë, mungesat e dy lojtarëve tit-
ullarë siç janë sulmuesi i krahut Enis
Gavazaj dhe mesfushori i talentuar nga Mali
Bakary Nimaga pritet të peshojnë.  Të dy lo-
jtarët janë të dëmtuar ashtu si edhe sulmue-
si çek Martin Nespor i cili ka udhëtuar drejt
Gjermanisë për të zhvilluar disa seanca ter-
apie. Ndërkohë, presidenti Ardjan Takaj ka
konfirmuar se edhe në këtë sfidë shpërblimi

nuk ndryshon. Në rast fitoreje ndaj serbëve
në xhepat e futbollistëve të Skënderbeut do
të përfundojnë 100 mijë euro, ndërsa në rast
barazimi shpërblimi do të jetë 50 mijë euro.

Dëmtim i
Kukelit nuk
është serioz

Burim Kukeli pësoi një dëm-
tim përpara ndeshjes së
Shqipërisë me Italinë. Në stërvit-
jet e zhvilluara në Durrës, mes-
fushori kuqezi mori një goditje në
gju dhe gjatë kësaj kohe zhvilloi
rezonancën për të kuptuar
shkallën e dëmtimit dhe kohën e
rikuperimit. Duket se nuk është
asgjë e rëndë dhe lojtari do të rik-
thehet javën e ardhshme për të
qenë në dispozicion të trajnerit.
Nga rezonanca e kryer u mësua
se goditja e marrë kishte shkak-
tuar një dëmtim të vogël të liga-
mentit të gjurit, por asgjë serioze
për ta mbajtur për një kohë të
gjatë jashtë fushave të lojës.
Sipas rezonancës, gazeta ka më-
suar se shqiptarit i është shkak-
tuar pak gjakderdhje në liga-
mente, e cila e mbajti jashtë
fushës së lojës që para ndeshjes
kundër Italisë. Kukeli i humbi dy
sfidat e fundit të Shqipërisë, atë
ndaj Spanjës për shkak të kar-
tonëve dhe ndaj Italisë për dëm-
timin si dhe ndeshjen e djeshme
të Sionit.

Trajneri i parë i Strakoshës Kristian Ferrantes me rrwfim interesant

Shkonte në stërvitje përpara të
gjithëve, qante kur bënte gabim

Ende pa mbushur 17 vjeç, i
transferuar nga një ambient
modest si Panioniosi në një
botë krejt të re si kryeqyteti
italian. Përkrahja e familjes,
këshillat e babait dhe Igli
Tares ishin të vetmet
mbështetje për një
adoleshent në ndjekje të
ëndrrës së madhe

Maqedonia më 11 shtator kundër Norvegjisë

Kryetari i Skënderbeut Takaj motivon lojtarët e tij 

100 mijë euro shpërblim 
për fitoren ndaj Partizanit
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Urgjentisht shitet shtëpi në rr. Pere Toshev nr. 30 - Xhon Kenedi, Shkup  me
sipërfaqe prej 140 m2 oborr dhe 116m2 objekt banimi. 

Kontakt telefoni 072/643 093

U R G J E N T I S H T
Shitet shtëpi në lagjen Serava-Shkup në rr. “7 korriku” nr. 8 afër spitalit

gjinekologjik, shtëpia është e ndërtimit të ri me dokumentacion të
kompletuar. Kontakt tel. 070-775-703; 071 372 221

                        
 

                   Rr. Makedonija nr. 25, Pallati Llazar Pop – Trajkov – kati 6  1000 Shkup, Republika e Maqedonisë  
                        Qendra 02 3233-580  Faks: 02 2556 004 / 02 3233-586   www.erc.org.mk   e-mail: erc@erc.org.mk 

KOMISIONI RREGULLATOR PËR ENERGJETIKË I 
REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 

Në bazë të nenit 10 paragrafi 3 nga Rregullorja për mënyrën dhe procedurën e vërtetimit të tarifës për shërbime 
ujësjellësi dhe të tarifës rregullatore për shërbime ujësjellësi ("Gazeta zyrtare e RM" nr.63/17), Komisioni Rregullator 
për energjetikë i Republikës së Maqedonisë  në vijim publikon 
 

NJOFTIM 
 

 Njoftohen të gjithë personat e interesuar juridik dhe fizik se  NPPK USLLUGA Berovë,  me datë 15.09.2017 deri 
te Komisioni Rregullator për energjetikë i Republikës së Maqedonisë  dorëzoi Kërkesë për përcaktimin e tarifës për 
furnizimin me ujë pijshëm apo furnizim me ujë për periudhën e rregulluar 2018-2020, të regjistruar në arkivin e 
Komisionit rregullator nën numrin UP1 nr.08-122/17 të datës 15.09.2017, Kërkesë për përcaktimin e tarifës për 
grumbullimin dhe largimin e ujërave të zeza urbane të regjistruar në arkivin e Komisionit rregullator nën numrin UP1 
nr.08-123/17 të datës 15.09.2017 dhe Kërkesë për përcaktimin e tarifës për pastrimin e ujërave të zeza të regjistruar 
në arkivin e Komisionit rregullator nën numrin UP1 nr..08-122-1/17 të datës 15.09.2017.  

Me Kërkesat e dorëzuara, NPPK USLLUGA Berovë kërkon të hyrat maksimale të rregulluara për çdo vit të 
periudhës së rregulluar dhe tarifave përkatëse për çdo shërbim të ujit të arrijnë:  

 
1. Për furnizimin me ujë pijshëm apo furnizim me ujë: 

  2018 2019 2020 
Të hyrat maksimale të 

rregulluara 
 

denar 
 

18.686.882 
 

  20.121.190 
 

21.612.348 

Sasia e porositur e ujit nm3  458.746 
 

 488.951 
 

 489.833 
Tarifa mesatare den/nm3 39,86 39,89 42,42 

2. Për grumbullimin dhe largimin e ujërave të zeza urbane: 
  2018 2019 2020 

Të hyrat maksimale të 
rregulluara 

 
denar 2.559.079 

 
2.869.412 

 

 
3.199.405 

Sasia e grumbulluar dhe larguar 
e ujërave të zeza urbane  nm3  299.544  

349.568 
 

 350.195 
Tarifa mesatare den/nm3 7,99 7,45 8,12 

3. Për pastrimin e ujërave të zeza: 
  2018 2019 2020 

Të hyrat maksimale të 
rregulluara 

 
denar    4.046.158   4.585.405  4.803.933 

Sasia e ujit të pastruar 
 nm3       299.544      349.568      350.195 

Tarifa mesatare den/nm3            13,50           13,09          13,61 
      

Subjektet e interesuara juridike dhe fizike, mendimet dhe propozimet në lidhje me Kërkesën e publikuar mund t’i 
dorëzojnë më së voni deri më datën 24.10.2017, deri në ora 12.00 në Komisionin rregullator për energjetikë, përmes: 
 

- E-mail: erc@erc.org.mk 
- Faks: 02/ 32 33 586 
- Adresa: Rr. Makedonija nr. 25, Pallati Llazar Pop – Trajkov – kati 6, 1000 Shkup 

 
 
Shkup, 18.10.2017                                                           

   KOMISIONI RREGULLATOR 
 PËR ENERGJETIKË I 

REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 
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                        Qendra 02 3233-580  Faks: 02 2556 004 / 02 3233-586   www.erc.org.mk   e-mail: erc@erc.org.mk 

KOMISIONI RREGULLATOR PËR ENERGJETIKË I 
REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 

 

Në bazë të nenit 10 paragrafi 3 nga Rregullorja për mënyrën dhe procedurën e vërtetimit të tarifës për 
shërbime ujësjellësi dhe të tarifës rregullatore për shërbime ujësjellësi ("Gazeta zyrtare e RM" nr.63/17), 
Komisioni Rregullator për energjetikë i Republikës së Maqedonisë  në vijim publikon 
 

NJOFTIM 
 

 Njoftohen të gjithë personat e interesuar juridik dhe fizik se  NKP NISKOGRADBA Manastir, me 
datë 15.09.2017 deri te Komisioni Rregullator për energjetikë i Republikës së Maqedonisë  dorëzoi 
Kërkesë për përcaktimin e tarifës për grumbullimin dhe largimin e ujërave të zeza urbane të 
regjistruar në arkivin e Komisionit rregullator nën numrin UP1 nr.08-139/17 të datës 15.09. dhe  
Kërkesë për përcaktimin e tarifës për pastrimin e ujërave të zeza të regjistruar në arkivin e 
Komisionit rregullator nën numrin UP1 nr..08-140/17 të datës 15.09.2017.   
 për periudhën e rregulluar 2018-2020.  

Me Kërkesat e dorëzuara, NKP NISKOGRADBA Manastir kërkon të hyrat maksimale të 
rregulluara për çdo vit të periudhës së rregulluar dhe tarifave përkatëse për çdo shërbim të ujit të 
arrijnë:  

 
1. Për grumbullimin dhe largimin e ujërave të zeza urbane: 

  2018 2019 2020 
Të hyrat maksimale të 

rregulluara 
 

denar 89.347.387 
 

95.151.148 
 

 
101.237.379 

Sasia e grumbulluar dhe larguar 
e ujërave të zeza urbane  nm3  5.207.105  

5.214.805 
 

 5.222.521 
Tarifa mesatare den/nm3 15,37 16,26 17,22 

2. Për pastrimin e ujërave të zeza: 
  2018 2019 2020 

Të hyrat maksimale të 
rregulluara 

 
denar     243.234        249.609     257.467 

Sasia e ujit të pastruar 
 nm3        36.087         36.153       36.220 

Tarifa mesatare den/nm3            6,69           6,85          7,06 
      

Subjektet e interesuara juridike dhe fizike, mendimet dhe propozimet në lidhje me Kërkesën e publikuar 
mund t’i dorëzojnë më së voni deri më datën 24.10.2017, deri në ora 12.00 në Komisionin rregullator për 
energjetikë, përmes: 
 

- E-mail: erc@erc.org.mk 
- Faks: 02/ 32 33 586 
- Adresa: Rr. Makedonija nr. 25, Pallati Llazar Pop – Trajkov – kati 6, 1000 Shkup 

 
 
Shkup, 18.10.2017                                                           

   KOMISIONI RREGULLATOR 
 PËR ENERGJETIKË I 

REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 

 Në bazë të nenit 17 paragrafi 1 nga Rregullores për mënyrën e realizimit të ekskursioneve për nxënës 
dhe aktiviteteve të tjera të lira për nxënësit të shkollave fillore nr. 07-9992/2 të sjellë më 05.06.2014 nga MASH, 
Shkolla fillore "Shën Klimenti Ohrit" Butel Shkup, shpall 

 
SHPALLJE PUBLIKE 

për grumbullimin e ofertave 
 
 

 SH.F."Shën Klimenti Ohrit" Butel, Shkup, rr."Prizrenska" p.n. tel 2621-433, faks 2621-433, organizon 
ekskursione dhe aktivitete tjera të lira të nxënësve, për nxënësit në vitin shkollor 2017/18, në pajtim me 
Programin për aktivitete e përmendura edhe atë:  
 - piknik vjeshtor dhe pranveror njëditor për nxënësit e klasës së I deri në klasën e IX; 
- ekskursionit njëditor për nxënësit e klasë së III; 
- mësim në natyrë për nxënësit e klasë së V; 
- ekskursion dyditor mësimor për nxënësit e klasë së VI; 
- ekskursion treditor mësimor për nxënësit e klasë së IX; 
- pushim veror për nxënësit prej klasës IV deri në klasën IX; 
- pushim dimëror për nxënësit prej klasës IV deri në klasën IX; 
- transport për aktivitete tjera të lira të nxënësve. 
Kushtet minimale të cilat duhet ti plotësojë ofertuesi janë:  
- Të jetë i regjistruar në pajtim me dispozitat pozitive në Republikën e Maqedonisë për kryerje të veprimtarisë 
përkatëse turistike. 
- Realizim të suksesshëm të së paku 3 ekskursioneve për nxënës dhe aktivitete tjera të lira në 3 vitet e fundit. 
-Të plotësojë kushtet për transport të grupeve të fëmijëve në pajtim me Ligjin për siguri në komunikacionin 
rrugor dhe Rregulloren për kërkesa të posaçme teknike të makinave me të cilat transportohen grupet e fëmijëve. 
Kriteri për dhënien e kontratës për realizimin e ekskursioneve dhe aktiviteteve tjera të lira është çmimi më i ulët. 
Në ditën e nënshkrimit të kontratës, ofertuesi i zgjedhur sjell garancion bankar për realizim cilësor të 
ekskursioneve dhe aktiviteteve tjera të lira për nxënës në lartësi prej 5% nga vlera e kontratës. 
Ftohen të gjithë ofertuesit e interesuar të dorëzojnë oferta në pajtim me dokumentacionin i cili mund të merret në 
shkollë çdo ditë pune prej orës 8,00 deri në ora 14,00. 
 Të gjithë ofertuesit e interesuar të dorëzojnë ofertat e tyre në ekzemplar origjinal, të nënshkruara dhe 
verifikuara nga personi përgjegjës i ofertuesit me dokumentacion përcjellës të nënshkruar dhe verifikuar nga ana 
e organit kontraktues, në zarf të mbyllur me shenjë MOS E HAP lartë në skajin e djathtë, deri te komisioni për 
organizimin e ekskursioneve dhe aktiviteteve tjera të lira për nxënës në adresën SH.F."Shën Klimenti Ohrit" 
Butel, Shkup, rr."Prizrenska" p.n. apo në arkivin e shkollës. Oferta e ofertuesit e cila nuk i plotëson kriteret 
minimale do të refuzohet nga ana e komisionit.  
Shpallja zgjat 5 (pesë) ditë pune. Ofertat që do të arrijnë më vonë nga termini i përcaktuar nuk do të shqyrtohen.  
 

    SH.F."Shën Klimenti Ohrit" Butel 
Komisioni për ekskursione për nxënës dhe aktivitete tjera 
të lira për nxënës 
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Sot për sot është e vështirë të flasësh për këtë gjë, por nëse do të kisha një
mundësi që të rikthehesha të luaja në San Paolo, do ta bëja këtë gjë. Lidhja mes
meje dhe këtij klubi është e fortë

Vetëm disa ditë pas frymëzim-
it të rikthimit të shkëlqyeshëm të
Barcelonës kundër PSZH-së në
Ligën e Kampionëve, Nejmar
tronditi shokët e ekipit të Brazilit,
Markuinjos dhe Tiago Silva, pasi
u tha atyre se ishte i hapur për
një lëvizje te gjigandët parisienë.
Nejmar shënoi dy herë në fitoren
6-1 ndaj PSZH-së më 9 mars,
duke përfshirë një goditje të
shkëlqyeshme të lirë, që çoi në
kthesën dramatike e të vonshme
në “Camp Nou”, për të nënshkru-
ar një fitore totale 6-5. Por ajo që
ishte performanca e tij më e mirë
me fanellën e Barcelonës doli,
gjithashtu, të ishte fillimi i fundit
të kohës së tij në klubin kata-
lanas. Në vend të brazilianit,
imazhi dhe portreti ishin të Li-
onel Messit, që festonte me tifozët
pas njërit nga golat. Edhe pse Ne-
jmar në të vërtetë kishte dalë
jashtë skuadrës së tij argjenti-
nase, kjo ishte fotografia që për-
fundoi, duke u bërë virale, dhe
Barça e përdori atë në një “bill-
board” të madh jashtë stadiumit
të saj me titullin: “Historia ndodh
këtu!” Nejmar humbi ndeshjen e
ardhshme të Barcelonës, një
humbje 2-1 ndaj Deportivo La
Korunja, me një lëndim të lehtë,
duke u rikthyer për 90 minuta në
fitoren 4-2 kundrejt Valencias.
Dhe pas kësaj, ai u lidh me
Brazilin për kualifikueset e Kupës
së Botës kundër Uruguait dhe
Paraguait. Pikërisht atëherë, ai
hodhi “bombën”. “Tregojini
Sheikut se jam në dispozicion,” –
u tha shokëve të kombëtares,
Markuinjos dhe Tiago Silva, në
lidhje me pronarin e PSZH-së,
Nasser Al-Khelaifi. Natyrisht, të
dy u tronditën nga ajo që kishin
dëgjuar, por ata ranë dakord ta

transmetojnë mesazhin tek
pronari i klubit. Reagimi pas fi-
tores 6-1 ndaj PSZH-së kishte
treguar se, pavarësisht çfarëdo
gjëje që bëri dhe do të bënte Nej-
mar, Barcelona do të ishte ekipi i
Messit. Edhe pse ai kishte
deklaruar në mbërritje, në vitin
2013, se ai ishte “këtu për të
ndihmuar sulmuesin argjenti-
nas”. Braziliani besonte se meri-
ton shumë më tepër kredi sesa
ajo që kishte marrë për famën e
famshme “remuntada”. Më vonë,
pasi PSZH-ja filloi të punojë pra-
pa skenave për nënshkrimin e
brazilianit, mesfushori i Santos,
Lukas Lima, njoftoi në qershor
se ai do të bashkohej me
Barcelonën në vitin 2018 dhe
babai i Nejmar Sr. do të merrte
një tarifë të madhe për ndërm-
jetësimin e marrëveshjes.
Megjithatë, Santos kërcënoi të de-
noncojë Barcelonën në FIFA për
thyerjen e rregullave të trans-
ferimit dhe klubi katalanas u
tërhoq nga marrëveshja, në
mënyrë që të shmangte sank-
sionet e mundshme. 

Babai i Nejmar ishte i zemëru-
ar dhe marrëdhëniet në mes të
sulmuesit brazilian dhe bordit
drejtues Blaugrana kurrë nuk do
të ishin të njëjta përsëri. Në çdo
rast, mendja e Nejmar punonte
për largimin nga “Camp Nou”.
Vetëm disa ditë më vonë, 25-

vjeçari u tha shokëve të tij të ekip-
it (në dasmën e Messit me An-
tonela Roccuzzo, në Rosario) se ai
do të largohet për t’u bashkuar
me PSZH-në më vonë, gjatë verës. 

Raportet e largimit të mund-
shëm të Nejmar më pas u
shfaqën në korrik, por
zëvendëspresidenti i Barcelonës,
Jordi Mestre, tha: “Ai është duke
qëndruar, 200 për qind”. Dhe,
pasi braziliani luajti në një fitore
parasezonale ndaj Juventusit,
Xherard Pike postoi një foto me
shokun e ekipit dhe një titull, ku
lexohej: “Ai po qëndron”. Natyr-
isht, ai nuk qëndroi dhe transfer-
imi te PSZH u konfirmua më 2
gusht. 

Deri atëherë, bordi i
Barcelonës ishte jashtëzakonisht
i zemëruar me mënyrën se si një
lojtar, për të cilin kishin bërë një
përpjekje të jashtëzakonshme për
të nënshkruar në vitin 2013 , një
futbollist që e kishin rezervuar si
një zëvendësim afatgjatë për
Messin, të largohej në atë
mënyrë. 

Dhe kishte edhe më shumë
pasoja për t’u ndjekur, sepse jo
vetëm që Nejmar kishte lënë më
pak se një vit pas nënshkrimit të
një kontrate të re fitimtare me
klubin katalanas, por ai dhe
babai i tij i thanë gjithashtu pres-
identit Josep Maria Bartomeu se
kishin ndërmend të merrnin 26

milionë euro bonus të holla
besnikërie si pjesë e asaj mar-
rëveshjeje. 

Barça, megjithatë, nuk e
kishte atë dhe e la çështjen në
dorë të një noteri. Lojtari ka pos-
tuar një mesazh emocional në
“Instagram”, pas largimit të tij
nga Barcelona, duke falënderuar
shokët e skuadrës, me lavdërim
të veçantë për miqtë Messi dhe
Luis Suarez, së bashku me tifozët
dhe duke thënë se Blaugrana do
të jetë gjithnjë në zemrën e tij.
Nuk kishte asnjë dashuri të tillë
për ata më të mëdhenjtë në
“Camp Nou”, megjithatë, pas
paraqitjes së tij të rëndësishme
me PSZH-në, në fitoren 6-2
kundër Tulus, Nejmar tha: “Unë
kam qenë shumë i lumtur në
Barcelonë, por jo me bordin
drejtues. Jam shumë i trishtuar
me bordin e Barcelonës, ata nuk
janë njerëz që duhet të jenë atje.
Barça meriton shumë më tepër
dhe të gjithë e dinë”. 

Paratë ka të ngjarë të jenë mo-
tivimi kryesor pas këtyre fjalëve,
megjithatë, edhe më parë, këtë
muaj, “AS” raportoi se ekipi ligjor
i Nejmar ishte përpjekur të bindte
UEFA-n për ta pezulluar
Barcelonën nga Liga e Kampi-
onëve për shkak të refuzimit të
katalanasve për të paguar
bonusin e tij prej 26 milionë eu-
rosh. Këto raporte janë konfir-
muar edhe nga burime të organ-
it qeverisës të futbollit evropian. 

Javën e kaluar, njerëzit e Ne-
jmar u takuan me Barçën në
gjyq, për të rënë dakord për një
zgjidhje, pasi lojtari e paditi klu-
bin e tij të mëparshëm për mo-
splotësimin e bonusit kontraktu-
al. Megjithatë, asnjë marrëveshje
nuk u arrit mes dy palëve dhe
“Mundo Deportivo” raportoi se
sulmuesi dhe babai i tij anuluan
anëtarësimin në klubin kata-
lanas, duke shkëputur më tej lid-
hjet me ekipin, që ishte një shtëpi
e lumtur për lojtarin midis vitit
2013 dhe 2017. Tani nuk ka
kthim prapa. Marrëdhënia është
toksike dhe duket sikur po keqë-
sohet, ndërsa tifozët janë kthyer
kundër ish-heroit të tyre, pas
vendimit të tij për t’u larguar drejt
PSZH-së dhe përpjekjes për të
pezulluar Barçën nga Liga e Kam-
pionëve.

Barcelona tashmë
është duke punuar për
nënshkrimet e merkatos
së dimrit. Udhëtimi i
Robert Fernandez dhe Ur-
bano Ortega në Gjermani i
përgjigjet pikërisht in-
teresimit të klubit kata-
lanas për përforcime. Dy
anëtarët e sekretariatit
teknik kanë marrë pjesë
drejtpërdrejt në ndeshjen
Leverkusen -Volfsburg
dhe mbajtën shënim për
njërin prej lojtarëve që
shfaqet në listën e objekti-
vave të Barcelonës në
muajin janar, të talentuar-
in Julian Brandt, mes-
fushorin 21-vjeçar të
ngritur në karrierë te

Volfsburgu dhe i transfer-
uar te Leverkusen për
350.000 euro, tre vjet e
gjysmë më parë, falë in-
sistimit të Rudi Feler.
Ndërkombëtari i Gjerman-
isë (nuk luajti në “Euro
2016”, por u shpall kam-

pioni i verës në Kupën e
Konfederatave) ka një
klauzolë daljeje thuajse
prej 40 milionë eurosh. 

Sezonin e kaluar, faqja
zyrtare e Bundesligës i
kushtoi një artikull të
bukur, në të cilin e ven-

dosi atë si kandidat i
ardhshëm për “Topin e
Artë”. Mirëpo, Bajern Mu-
nih ka negociata shumë
të avancuara për të nën-
shkruar me të në sezonin
e ardhshëm, kështu që
Barça tashmë e di se nuk
do të ketë asgjë të lehtë.
Në kërkim të lojtarëve, të
cilët plotësojnë profilin e
skuadrës katalanase,
Barcelona, gjithashtu,
thekson praninë e një
tjetër të riu gjerman,
Maks Mejer, pjesë e
Shalke 04, 22 vjeç dhe
nën kontratë deri në vitin
2018. Ai nuk ka ndonjë
klauzolë të veçantë për t’u
larguar nga klubi i tij. Të

dy, Brandt dhe Mejer, i
përgjigjen interesit të
Barçës, përmbushin atë
që ajo kërkon. Klubi kata-
lanas ka studiuar tash-
më mjediset e tyre per-
sonale dhe profesionale
dhe të dy e kanë kaluar
filtrin e parë. Përveç
kësaj, të dy mund të lua-
jnë në Çampions nga ja-
nari, pasi nuk e kontesto-
jnë garën e madhe
kontinentale me ekipet e
tyre. Megjithatë, Barça
mban në fokus edhe
njeriun e golave të
shkëlqyeshëm, Filipe
Kutinjo. Braziliani i Liver-
pul nuk është larg nga
largimi, por shifrat në të

cilat operacioni do të
lëvizë (rreth 130 milionë
euro) bëjnë që Barcelona
të kërkojë alternativa
shumë më të volitshme.
Në këtë kuptim, merkato
gjermane ofron plane me
të vërtetë interesante, me
një profil të ngjashëm me
atë të Kutinjos, ndonëse
logjikisht, me një çmim
shumë më të volitshëm.
Prioriteti i Barçës është
përforcimi i linjës sul-
muese të ekipit, siç ishte
tashmë në tregun e verës.
Blaugranat nuk janë
duke kërkuar për një
qendërsulmues, por një
lojtar që di se si të lëvizë
në mes të linjave.

Kin vlen më
shumë se
Nejmar

Klubi i Totenhemit
deklaron se Harri Kin është
më i shtrenjtë se Nejmar,
por “SunSport” e ka lexuar
këtë përgjigje si një qën-
drim të prerë ndaj çdo
oferte për golashënuesin e
tij. Ish-sulmuesi i
Barcelonas Nejmar u ble
për 222 milionë euro nga
PSZH duke thyer rekordin
e transferimeve, por
Sparsat mendojnë se Kin
vlen më shumë 200 milionë
sterlina. Sipas raportimeve
në median britanike presi-
denti Daniel Levy i ka
thënë “ndërmjetësve” se
Kin është vlerësuar më
shumë se sa shifra që
PSZH pagoi për Nejmar
këtë verë, duke lënë të
kuptohet se nuk ka ndër-
mend të shesë yllin e tij.
Real Madrid-i është
skuadra që së fundi ka sh-
prehur interes për Kin i cili
ka shënuar 11 gola në
gjashtë ndeshjet e tij të
fundit me fanellën e
Sparsave në të gjitha kom-
peticionet. Por numri 1 i
Totenhemit Levi nuk dësh-
iron të dëgjojë asnjë ofertë
për Kin. Sparsat janë
gjithashtu hermetikë edhe
ndaj ofertave për yjet e tjerë
të skuadrës si “playmak-
er”-i Dele Alli, apo Erik
Daier që ka shpërthyer nën
drejtimin e Mauricio
Poketinos. Pra rekordin e
transferimeve e mban Nej-
mar që kaloi nga Barcelona
te PSZH për 198 milionë
sterlina. Pas tij në Paris
mbërriti blerja e dytë më e
shtrenjtë në historinë e fut-
bollit Kylian Mbappe për
162 milionë sterlina. Të
dyja këto transferime
arkivuan shitjen e Pol Pog-
ba te Mançester Junajted
nga Juventusi për 89 mil-
ionë sterlina në verën e
2016-ës.

Brandt, Mejer e Kutinjo, tre emrat që kërkohen nga Barcelona

Paratë, tradhtia dhe dashuria e humbur 

Divorci i hidhur publik 
mes Nejmarit dhe Barcelonës

Bordi i Barcelonës ishte
jashtëzakonisht i zemëruar me
mënyrën se si një lojtar, për të cilin
kishin bërë një përpjekje të
jashtëzakonshme për të nënshkruar
në vitin 2013 , një futbollist që e
kishin rezervuar si një zëvendësim
afatgjatë për Messin, të largohej në
atë mënyrë
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Ai pati një sezon të mahnitshëm dhe, gjithashtu, i realizoi golat e tij kundër ekipeve më pres-
tigjioze

Disfata nga Lacio të shtunën
në kampionatin italian, bëri që
skuadra e Masimiliano Alegrit të
kritikohet shumë për lojën në
fushë, por edhe për zgjedhjet të
cilat i bëri vet trajneri Alegri.
Tani, kundër Sportingut, tra-
jneri Alegri pritet bashkë me
futbollistët pritet të rikthejnë at-
mosferën në ekip, në ndeshjen e
cila është jashtëzakonisht e
rëndësishme për ata.  Në për-
jashtim të Barcelonës e cila ka
gjashtë pikë dhe sonte pret
Olimpiakosit në “Nou Camp”
dhe ku nuk pritet të ndodhë be-
fasi, Juve dhe Sportingu pritet
që në përballjen mes tyre të zg-
jedhin enigmën se cila nga ata
do të zen vendin e dytë. Edhe
skuadra italiane por edhe ajo
portugeze kanë nga tre pikë në
dy përballjet e para, derisa
sonte pritet një “luftë” e madhe
ku roli i favoritit padyshim se i
takon “zonjës së vjetër” për ar-
sye se luan para publikut të saj
të zjarrtë. Siç thamë Barcelona
në “Nou Camp” pret
Olimpiakosin, dhe me një fitore
eventuale do të sigurojë pozitën
e parë në Grupin D. 

Përballja tjetër që pa dyshim
është derbi, do të zhvillohet në
kuadër të Grupit C, ku lideri
aktual Çellsi do të pret në
“Stamford Bridge” skuadrën e
Romës, e cila ka dy pikë më pak
se blutë nga Londra. Në këtë
ndeshje të dyja skuadrat vijnë
nga një javë e keqe në kampi-
onatet respektive, pasi që të
dyja pësuan disfata. Çellsi u
mund nga Kristall Pallas, de-
risa Roma në teren vendas u

mposht nga
Napoli. Realisht
për djemtë e tra-
jnerit Antonio
Konte edhe rezul-
tati i barabartë do
të ishte i mirë, por
jo edhe për
Romën, pasi
Atletiko Madridi e
cila ka vetëm një
pikë, do të përbal-
let me Karabakun
e shqiptarit Ansi
Agolli. Me fitore
eventuale skuadra
nga Madridi do të ketë katër
pikë dhe kështu do të rikthehet
në lojë për dy pozitat e para. 

Në Grupin B, spikat përball-
ja mes Bajern Munihut dhe
Seltikut. Për skuadrën bavareze

do të debutojë tra-
jneri Hejneks, i cili
erdh në vend të
Karlo Ançelotit,
pasi ky i fundit u
shkarkua nga
posti i trajnerit pas
disfatës nga Paris
Sen Zhermeni në
kuadër të xhiros
së dytë.  Të dyja
skuadrat kanë nga
tre pikë dhe një fi-
tore eventuale e
cilës do skuadër,
do ti rruante

gjasat për pozitën e dytë, pasi
sipas gjitha gjasave pozita e
parë do të jetë e rezervuar për
skuadrën parisienë, e cila ka
gjashtë pikë, ndërsa sonte në
“Constant Vanden Stock “ do të

sfidohet nga Anderlehti, e cila
nuk ka grumbulluar asnjë pikë.
Ndërkohë, ndeshja e fundit e
cila konsiderohet derbi do të
zhvillohet në Moskë, ku CSKA
do të pret Bazelin Taulant
Xhakës. Të dyja skuadrat kanë
nga tre pikë dhe pritet të zhvil-
lohet një betejë e madhe. Në
ndeshjen tjetër, Benfika do të
pret Mançester Junajtedin, në
tentim për të fituar pikët e parë,
kundrejt skuadrës angleze e cila
kryeson grupin me gjashtë pikë
dhe është favorite e parë për
pozitën e parë në Grupin A. Të
gjitha ndeshjet e xhiros së tretë
në Ligën e kampionëve, do të
zhvillohen në ora 20.45, në për-
jashtim të përballjes mes
Karabakut dhe Atletiko Madrid-
it, e cila fillon në ora 18.00. 

Françesko Toti ka
thënë se Kristiano Ronal-
do meriton të fitojë
çmimin e lojtarit më të
mirë të FIFA-s për
meshkuj, përpara Lionel
Messit dhe Nejmar. Ish-
futbollisti i Romës dhe
Italisë i përshkruan të tre
ata si “alienë të futbollit”,
por thotë se ylli portugez,
i cili është fituesi në fuqi
i “Topit të Artë”, duhet ta
rifitojë çmimin si lojtar i
shquar i kësaj loje gjatë
12 muajve të fundit. Tot-
ti thotë se faktori vendim-
tar ishte aftësia e Ronal-

dos për të udhëhequr
Real Madridin në lavdinë

e brendshme (La Liga)
dhe atë evropiane (Çam-

pions). “Ne po flasim për
tre alienë të futbollit, – i
tha ai “FIFA.com”. – Men-
doj se, në fund, Ronaldo
është përpara të tjerëve.
Ai pati një sezon të mah-
nitshëm dhe, gjithashtu, i
realizoi golat e tij kundër
ekipeve më prestigjioze”,
u shpreh Totti. Në të
vërtetë, ai ka mbështetur
Zinedin Zidanin për ta
bërë atë një Real Madrid të
dyfishtë në ceremoni,
duke tërhequr çmimin e
trajnerit më të mirë të
FIFA-s, përpara Antonio
Konte dhe Massimiliano

Alegri. “Mendoj se Zidan
është favoriti për të njëjtat
arsye, si Kristiano Ronal-
do. Ai fitoi gjithçka në se-
zonin e fundit”, – shpjegoi
Totti, megjithëse tha se
bashkatdhetarët e tij
kishin bërë “punë të
jashtëzakonshme” te Çell-
si dhe Juventus. Ndërko-
hë, ai e sheh çmimin e
portierit më të mirë të
FIFA-s si një “shkëmbim
zjarri” midis Xhanluigji
Bufon dhe Kejlor Navas,
edhe pse beson se
bashkatdhetari i tij e meri-
ton atë. “Portierët kanë një

ndikim të madh në lojë,
megjithëse nuk njihen sa
duhet. Ndikimi i tyre në
rezultatin përfundimtar të
ekipit është gjithmonë
vendimtar, – vuri në duk-
je Totti. – Mendoj se Bufon
ka një shans shumë të
mirë për ta fituar atë
çmim. Ai ka qenë më i miri
në mënyrë individuale, por
edhe skuadra e tij arriti
në finalen e Ligës së Kam-
pionëve, njësoj si Kejlor
Navas. Në fund, mendoj se
të dy do të konkurrojnë
për të”, përfundoi ish-fut-
bollisti i Romës. 

Boateng:
Ançeloti më

bëri të
mendoja

largimin nga
Bajerni

Zherom Boateng është sër-
ish i lumtur te Bajerni, atje ku
është rikthyer trajneri Jupp
Hejnkes. Ndryshe nga sezoni i
kaluar, kur Karlo Ançeloti nuk
e aktivizonte shumë, tani e
tutje ai do të ketë shansin të
tregojë vlerat e tij si titullar. Në
një intervistë për revistën
“Kicker”, 29-vjeçari ka zbuluar
se verën e kaluar mendoi
largimin nga rekordmenët.
“Pata një bisedë me drejtuesit
në verë. Doja të dija se çfarë
isha unë për klubin. U thashë
se po mendohesha për të
ardhmen, sepse me trajnerin
Ançeloti po luaja pak. Ai nuk
më shihte si titullar, ndoshta
prej dëmtimeve”, tregon
Boateng. Është e vërtetë që
dëmtimet në shpatullë dhe në
kofshë e kanë ngadalësuar
kampionin e botës. Akoma
nuk mund të thuhet se ai
është 100 për qind gati për
lojë, edhe pse Don Jupp nuk e
diskuton për 11-shin titullar.
Gjithsesi, ai e admiron 72-
vjeçarin.  “Nuk ka shumë tra-
jnerë që dinë se si të merren
me lojtarët. Mënyra se si sillet,
stërvitja, motivimi, gjithçka. Ai
ka njohuri të jashtëzakon-
shme për futbollin, është hu-
man dhe i prekshëm. Me të
mund të flasësh për gjithçka.
Kjo vlen sa ari, sepse mund të
shprehesh kur ke ndonjë
problem”, – ka shtuar
Boateng.

Totti tregon se kush e meriton “Topin e Artë”

Ronaldo është përpara Mesit dhe Nejmarit

Liga e Kampionëve, Grupi A, B, C dhe D

Juve, Roma, Bajerni e Bazeli,
pa të drejtë për gabim

Do të vazhdojnë sonte ethet e
Ligës së kampionëve, ndërsa në
program do të jenë ndeshjet e
Grupit A, B, C dhe D, ku edhe do
të kompletohet xhiroja e tretë.
Ndryshe, do të zhvillohen disa
ndeshje interesante, si ajo mes
CSKA – Bazelit, Bajernit me
Seltikun, Çellsi dhe Romës si dhe
Juventusit me Sporting Lisbonën 

DYSHET:  
Grupi A  
Benfika  - Mançester J 
CSKA Moskë  - Bazel 
Grupi B  
Anderleht – PSZH 
Bajern M. - Seltik 
Grupi C  
Karabag  - Atletiko M. 
Çellsi - Roma 
Grupi D  
Barcelona – Olimpiakos 
Juventus - Sporting  
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Yjet do t'ju favorizojnë shumë, duke ju dhuruar
shanse të mira, që bëni mirë të përfitoni. Në sek-
torin profesional shkon gjithçka mirë, vetëm se
duhet që të shmangni të merrni përsipër gjëra që

nuk janë në kompetencën tuaj. Në sektorin e ndjenjave, do të
jeni me fat, sidomos në qoftë se jeni singëll.

Shpresat tuaja gjatë kësaj periudhe do të jenë më
të mëdha në krahasim me atë që ju ofron realiteti i
fakteve. Natyrisht, asnjëherë mos braktisni ëndrrat
tuaja, por gjithsesi të ndryshoni diçka në mendimet
tuaja nuk do të jetë keq, sepse në këtë mënyrë do

të shmangni të mbeteni të zhgënjyer. Përpiquni të jeni pozitiv
dhe gjërat do të shkojnë më së miri.

(20/III-20/IV) DASHI

DEMI 

Forca e komunikimit tuaj do t'ju lejojë të arrini avantazhe
në studim dhe punë. Nuk do të mungojnë mundësitë
për të përfunduar biznese fitimprurëse, si dhe për të
vënë në jetë ide e projekte të reja, të cilat do të favorizo-

hen nga Hëna te shenja e Binjakëve. Në mbrëmje do të kaloni
momente të bukura me partnerin e me miqtë tuaj më të ngushtë.

(21/V-20/VI)BINJAKËT

Ditë e rëndësishme për të sistemuar financat tuaja
dhe për të përfituar nga një rast i rëndësishëm që do
t'ju paraqitet në sektorin profesional. Hëna në shen-
jën tuaj do t'ju ndihmojë të gjeni qëndrueshmëri
ekonomike. Pjesa e dytë e ditës do të jetë e favor-

shme për të marrë vendime të rëndësishme ose për të lidhur
kontakte të reja pune, që mund të jenë produktive në të ardhmen.

(21/VI-22/VII)GAFORRJA

Në këtë periudhë, do të punoni me zell të
madh, kështu që nuk do të mungojë mirënjo-
hja e superiorëve tuaj ndaj punës që do të
zhvilloni me profesionalizëm. Një mbrëmje e

këndshme paraqitet për të gjithë ju, dilni me miqtë tuaj
dhe argëtohuni sa të mundni.

(23/VII-22/VIII)LUANI

Dita e sotme do të jetë ideale për të rigjetur bes-
imin në aftësitë tuaja dhe për të propozuar ide dhe
nisma të reja, si në sektorin kulturor dhe në atë
social. Afërdita në kundërshtim me shenjën tuaj do

të sjellë ndonjë keqkuptim të vogël në marrëdhënien me part-
nerin. Me kalimin e ditëve, çdo gjë do të rregullohet.

(23/VIII-22/IX)VIRGJËRESHA

Përveçse do të jeni shumë të kërkuar, sot do të
merrni ftesa edhe nga persona që sapo i keni njo-
hur. Një miqësi mund të transformohet në një
ndjenjë më të thellë, por mundohuni të mos i

shpejtoni gjërat. Jepini jetë një projekti të destinuar për të
pasur sukses. 

(23/IX-22/X)PESHORJA

Çdo lloj gjëje që keni ndër mend të bëni, sot reali-
zojeni me qetësi dhe mos synoni objektiva të
pamundur, këtë jua sugjeron Hëna në shenjë. Mos
ndërmerrni takime pune ose provime të vështira
studimi, sepse rrezikoni të bëni gafa. Në qoftë se

mundeni, kushtojini pak vëmendje aspektit fizik, ndiqni një dietë
të ekuilibruar dhe ndryshoni paraqitjen tuaj.

(22/X-21/XII)AKREPI

Është një ditë me fat nga ana astrologjike për sa i
përket dashurisë dhe argëtimit. Kjo ditë do të jetë
gjithashtu pozitive për sa i përket punës, studimit
dhe jetës private. Parashikime interesante për ata

që janë singëll. Gjatë këtyre ditëve, mund të lindë një ndjenjë e
madhe për dikë që do t'ju mbajë pa gjumë.

(22/XI-21/XII)SHIGJETARI

Përfitoni nga kjo periudhë e mirë për të riorganizuar
jetën tuaj profesionale, private e sociale. Yjet janë
të favorshëm mbi gjithçka që ka të bëjë me udhë-
timet, kontaktet e punës, studimin dhe marrëdhëni-

et publike. Situata sentimentale paraqitet e mirë, ndoshta
shumë e qetë për një tip të shkathët si ju.

(22/XII-20/I)BRICJAPI

Hëna do të jetë në kundërshtim me shenjën tuaj.
Në punë shmangni të ndiqni rrugë të shkurtra për
të përshpejtuar gjërat, sepse si nxitimi ose një
lëvizje e gabuar mund të komprometojë çdo gjë.

Në sektorin e ndjenjave mos i jepni shkas njeriut të zemrës që
të shqetësohet për sjelljen tuaj dhe gjithçka do të shkojë mirë.

(20/I-19/II)UJORI

Përplasja midis Hënës dhe Afërditës do t'ju
bëjë të jeni dyshues e malinkonik. Do ta keni
të vështirë të ruani qetësinë dhe të largoni
çaste nervozizmi që do t'i shkarkoni te famil-

jarët tuaj. Ka ardhur koha t'i jepni një shtytje të mëte-
jshme situatës suaj sentimentale.

(20/II-19/III)PESHQIT

(21/IV-20/V)

ZGJIDHJET: R, NATA, ARAD, VV, V, PRAGA, ANON, STIKS, ITAK, B, ALLANA, BARBAROSA, ALO, ME 

VEST, MARTINA, IR, DIODA, ATI, IA, GOTIK, K, SHTRON, ISKO.

Shumë i lehtë: 927853614, 456179832, 138624957, 569382741, 784561329, 312947568, 

871435296, 645298173, 293716485. Mesatar: 197258634, 268943715, 453176928, 

749315286, 816729453, 325684179, 632591847, 974832561, 581467392.

Mensur
Mamuti

MBIEMRI 
I TENISTES 

ÇEKO-AMERIKANE 
NË FOTO

QË U TAKON 
ARVANITËVE,

ARVANITE

TENISTJA AGNJESH-
KA, TRAJNERE E 
SË CILËS ËSHTË 

TENISTJA  NË FOTO
----------------------------

TANTALI
R

PJESA E ERRËT 
E 24 ORËVE

QYTET 
NË RUMANI

VALENTIN 
VEIZAJ

----------------------------
QYTETI I LINDJES 

SË TENISTES 
NË FOTO

VOLTI
---------------------------

PJESËTARËT 
E MBRETËRISË 

NIGERIANE, 
GOKANA

P
MERR ANËN

-----------------------------
ISH GRUP
AMERIKAN
(VITET ‘80)

S

PARTI POLITIKE 
SRILANKANE

(ILLANKAI TAMIL 
ARASU KACHCHI)

KOHA
LLOJ KËNGE 
LIRIKO-EPIKE

----------------------------
LOJË SHOQËRORE 

ME 9 GURËZ
B

KITARISTI 
IRLANDEZ, 
GALLAGER

BELGJIKA

KËNGËTARJA 
KANADEZE, 

MAJLLS
----------------------------

NISESHTE

ADMIRALI OSMAN,
HAJREDIN PASHA

VESHJE 
E SIPËRME 
E TRASHË

THIRRJE
TELEFONIKE

AKTORE 
AMERIKANE

-----------------------------
SHTET AFRIKAN

(REPUBLIKA 
TOGOLEZE)

EMRI I TENISTES 
ÇEKO-AMERIKANE 

NË FOTO

IRIDIUMI
---------------------------

BOSHT

KOHA
LLAMBA 

ELEKTRONIKE 
ME DY ELEKTRODA
-----------------------------

I DIKURSHËM

KALI I SHALËS
----------------------------

2 ROMAK

ISMAIL
ARSLLANI

QË I TAKON NJË 
STILI ARTISTIK 
TË SHEK. XII

----------------------------
REOMIRI

KELVINI

PËRGATIT 
SHTRATIN 

PËR TË FJETUR

FUTBOLLIST 
SPANJOLL

(FRANCISCO 
ROMÁN  ALARCÓN 

SUÁREZ)

 18 tetor 1956
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Koha
E MËRKURË
18 TETOR |2017| Mozaik

SI DALLOHET NJË I DEHUR?
O babi, po si mund të dallohet, a kuptohet kur dikush
është i dehur?”
I ati: “Shiko, atje janë dy karrige. Nëse dikush është i
dehur, sheh katër!”.
Djali: “Çfarë thua ore babi!?… Aty është vetëm një
karrige!”.

BARSOLETA

802 - Dëbohet Perandoresha Irena e Bizantit.
1517 - Lutheri jep 95 teza në Kishën Witten-
berg - Reformacioni protestant.
1541 - Michelangelo Buonarroti përfundon
pikturën e tij “Dita e Gjykimit” në Kishën e 16.
1888 - John Boyd Dunlop patenton gomat
pneumatike të biçikletës.
1892 - Arthur Conan Doyle boton veprën
“Aventurat e Sherlok Holms”.
1905 - Demonstratat e mëdha revolucionare
për amnisti në Sent Petersburg.
1914 - Britania e Madhe dhe Franca i sh-
pallin luftë Turqisë.
1920 - Romania përvetëson Besarabinë.
1922 - Benito Mussolini (Il Duce) bëhet
kryeministër i Italisë.
1932 - Bie qeveria e Venizelos në Greqi.
1941 - Përfundojnë punimet në Mount Rush-
more.
1956 - Britania dhe Franca fillojnë të bom-
bardojnë Egjiptin për të rihapur Kanalin e
Suezit.

KALENDARI HISTORIK
18 tetor

Në vitin 1386 një derr në
Francë u ekzekutua me varje
publike për vrasjen e një
fëmije.

Kush di të lëpijë - di të kafshojë!
(Blasie Pascal)

THËNIA E DITËS

Disa njerëz përjetojnë të njëjtin
eksitim kur mendojnë për
ushqimin, sikurse iu ndodh
me seksin.

Pas epokës së errët mesjetare, filloi Rilindja.
Njerëzit filluan të flasin, të besojnë dhe mendo-
jnë lirshëm. Çdo gjë kishte marrë
frymëzim dhe kishte lulëzuar,
siç kishte lulëzuar Arti edhe
Letërsia. Francesko Petrarka
- Rilindës Italian, shkroi
veprën e tij me titull: "Në të
gjallë të zonjës Laura dhe në të
vdekur të zonjës Laura". Përmes
kësaj vepre, autori shprehu dashurinë për va-
jzën e ëndrrave të tij - Laura, e cila nuk ekzis-
toi asnjëherë.

A E DINI SE...
Shkrimtari turk dhe

nobelisti Orhan Pamuk
deklaroi se për shkak të
ndodhive politike për të
tanimë është e pamundur
të jetojë në qytetin e
lindjes Stamboll, njofton
Si-En-En Turk, duke tran-
smetuar deklaratë të tij
dhënë për gazetën italiane
"Stampa". "E shkatërruan
Stambollin tim", thekson
Pamuk në shënimin letrar
për gazetën. Pamuk flet
për ndryshimet negative
në qytet gjatë 15 viteve të
kaluara. "Tanimë është e
gabueshme nga aspekti
politik madje edhe të tre-

gosh nostalgji", shton Pa-
muk. Sipas tij, Stambolli
është më i pasur, por qytet

më pak i lirë. Pamuk prej
para pak kohësh jeton në
Nju-Jork dhe ligjëron në

Universitetin e Kolumbi-
së. "Politikisht më nuk
mund të jetoj këtu", thek-
son Pamuk. Ai shton se
është shndërruar në shk-
rimtar politik, duke vërej-
tur se ka filluar t'ua ketë
lakmi autorëve perëndi-
mor. "Ardhmëria e Turqia
është Perëndimi", është
kategorik Pamuk, i cili
thotë se është rritur me
bindje të tillë. "Fitova ar-
sim perëndimor, liberal,
sekular. Sot në Stamboll
nuk ka liri të shprehjes
dhe kjo më shqetëson, më
pikëllon dhe më pengon",
thekson Pamuk.

Kopshtari amerikan
Christopher Qualley nga
Minnesota ka arritur të
hyjë në librin e rekordeve
“Guinness” me karotën
më të madhe në botë. Me
10.16 kilogramë, zyrtari-
sht ai hyri në librin e
rekordeve për karotën më
të rëndë në botë. Ai ka
thënë se ky ishte edhe qël-
limi i tij, përcjell al-
binfo.ch. “Ky ishte qëllimi
im. Mendoj se të gjithë që
rrisin fruta dhe perime gji-
gante mendojnë se si të

vendosin rekord botëror
dhe isha me fat që unë e
realizova dëshirën time”,
ka thënë. Qualley ka tre-
guar se edhe pse fitoi
rekordin nuk e ka ngrënë
karotën pas çmimit. “Kam
mundur ta haja, por e
ripërpunova në shpresën
se do të kem sërish karro-
ta të tilla”, ka shtuar
Qualley. Rekordi botëror
për karotën më të rëndë
në botë ishte 9.1 kilo-
gramë i vendosur më 12
shtator të vitit 2014.

Apple është gati ti thotë lamtumirë
përgjithmonë Touch ID, sistemi i njohjes
së gjurmëve digjitale që shërben për të zh-
bllokuar një iPhone. Sipas një shkrimi të
KGI Securities, Ming- Chi Kuo, që zakon-
isht është shumë i informuar për kolosin
Kupertino, nga viti i ardhshëm ka
mundësi që iPhone të kalojnë në Face ID,
sistemi i njohjes së fytyrës që do të jetë tek
iPhone X në fillim të nëntorit. Kështu bën
të ditur 9to5Mac. Apple, sipas analistit,
mund të mbështetet tërësisht në sistemin
e njohjes tre dimensionale të fytyrës, 3D
sensing. Për kompaninë kjo do të jetë një
avantazh përballë të tjerëve përsa i përket
konkurrencës. Prova e tregut është afër:
iPhone X, që do të ketë njohjen e fytyrës në
vend të Touch ID, vjen në duart e kon-
sumatorëve më 3 nëntor.

Nuk mundem më të jetoj në Stamboll!

Thyhet rekordi i karotës më të madhe

Apple i jep lamtumirën Touch ID


