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 FAQE 11-14

15 DEN

Të dielën votohet në 35 komuna
Shkup, 27 tetor - Rreth 833.710 qytetarë
të Republikës së Maqedonisë të dielën
do të drejtohen përsëri në kutitë e votimit për t’a hedhur votën e tyre për
kryetar të komunave në rrethin e dytë
zgjedhor. Zgjedhjet lokale në rrethin e
dytë do të mbahen në 35 komuna nga

81 sa janë gjithsej në Maqedoni, ndërsa
KSHZ është e organizuar në 1517 vendvotime. Pas shpërndarjes së materialit
zgjedhor më 27 tetor, në Këshillat zgjedhor nga KSHZ kanë njoftuar se
gjithçka është gati teknikisht për tu
mbajtur zgjedhjet në rrethine dytë.

Fushata parazgjedhore për rrethin e
dytë përfundoi të premten në ora 24 ku
pas kësaj ore ka filluar heshtja zgjedhore e cila do të zgjas deri të dielën në
ora 19 kur do të përfundojë votimet,
ndërkaq votimet do të hapen në mëngjesin e së dielës në ora 7...
Faqe 3

 RAJON

Statusi aktual i shqiptarëve në Qytetin e Shkupit

Në 17 sektorë, asnjë
shqiptar udhëheqës
Përderisa flasim për
mënyrë e organizimit të
ndërmarrjeve publike në
kryeqytet, shqiptarët si
etnitet i dytë me numër
më të madh të banorëve
në kryeqendër mund të
lavdërohen vetëm me
drejtim e Ndërmarrjes
Publike “Higjiena
Komunale”. Nga ana
tjetër postet udhëheqëse
të ndërmarrjeve tjera
publike, bordet drejtuese
dhe këshilla mbikëqyrës
pothuajse 99 për qind
drejtohet nga kuadro
tjerë, po vetëm jo
shqiptar
 FAQE 2

Komisioni
Evropian, i
padrejtë me
Kosovën

Kosova është lënë në
izolim, ende nuk ka liberalizim të vizave. Propozimi im është në pajtim të plotë me ligjet e
Kosovës dhe të Shqipërisë. Ata kanë të drejtën e
dyshtetësisë, ashtu siç
kemi edhe ne. Është me
të vërtetë një absurditet
që studentët dhe njerëzit
e biznesit që kanë nevojë
të udhëtojnë...
FAQE 16

 GLOBI

Gjysma e
arabëve nuk
e duan
Trumpin FAQE 17
Bora arrin 70
centimetra
në Brezovicë
FAQE 16
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Përderisa flasim për mënyrë e organizimit të ndërmarrjeve publike në kryeqytet, shqiptarët si etnitet i dytë me numër më të madh të banorëve në kryeqendër mund të
lavdërohen vetëm me drejtim e Ndërmarrjes publike “Higjiena Komunale”
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Mbi
450 mijë
qytetarë janë
të varfër
Shkup, 27 tetor - Në Maqedoni 21.8 për qind apo
450.000 qytetarë janë të
varfër, tregojnë të dhënat
nga Enti Shtetëror i Statistikës për vitin 2016. Nga
numri i përgjithshëm i të
varfërve, 9 për qind janë të
punësuar, ndërsa 7.1 për
qind janë pensionistë.
Sipas të dhënave të publikuara, rritja e shkallës së
varfërisë në krahasim me
vitin e kaluar ka për 0.3
për qind, kur të varfër kanë
qenë 21.5 për qind e popullatës ose 445,200 mijë
qytetarë, ndërsa zvogëlim
në krahasim me vitin 2014
kur 22.1 për qind apo
457.200 qytetarë kanë
qenë varfër. Koeficienti
"Gini", i cili është masë për
mosbarazinë në shpërndarjen e të ardhurave arrin
33.6 për qind. Analizuar
përmes
llojeve
të
amvisërive, shkallë më të
madhe të varfërisë prej
50,6 për qind ka tek
amvisëritë me tre ose më
shumë fëmijë të kujdesur,
ndërsa më të ulët në familjet e vetme me një anëtar të
rritur të moshës mbi 65
vjeçare. Shkalla e varfërisë
së amvisërive të përbëra
nga dy të rritur me dy fëmijë të kujdesur në vitin 2016
është 21.2 për qind. Në
vitin 2016 shkalla e varfërisë tek burrat ka qenë
22.2 për qind, ndërsa tek
gratë 21.5 për qind. Nga të
dhënat statistikore mund
të shihet edhe se shkalla e
varfërisë para transfertave
sociale arrin 41.6 për qind,
para transfertave sociale
me pensione të përfshira
25.7 për qind dhe për
transfertat sociale 21.8 për
qind. Bazë e llogarive të
varfërisë janë të ardhurat,
ndërsa pragu i varfërisë
është definuar në 60 për
qind nga të ardhurat
ekuilavente mediale.

Përderisa flasim për mënyrë e
organizimit të ndërmarrjeve publike
në kryeqytet, shqiptarët si etnitet i
dytë me numër më të madh të
banorëve në kryeqendër mund të
lavdërohen vetëm me drejtim e
Ndërmarrjes Publike “Higjiena
Komunale”. Nga ana tjetër postet
udhëheqëse të ndërmarrjeve tjera
publike, bordet drejtuese dhe
këshilla mbikëqyrës pothuajse 99
për qind drejtohet nga kuadro tjerë,
po vetëm jo shqiptar
Koha

Statusi aktual i shqiptarëve në Qytetin e Shkupit

Në 17 sektorë,
asnjë shqiptar udhëheqës

Omer XHAFERI

Shkup, 27 tetor - Përveç
mungesës së investimeve serioze
kapitale në Komunën e Çairit
dhe të Sarajit, udhëheqja e
kaluar e Qytetit të Shkupit, fare
pak është angazhuar në rritjen
e përfaqësimit të drejtë të shqiptarëve në administratën e
qytetit. Mos respektimin e
parimit të përfaqësimit ligjor të
shqiptarëve në administratën e
Qytetit të Shkupit, më së miri e
dëshmojnë të dhënat zyrtare
nga adresa elektronike e kësaj
njësie të posaçme të vetëqeverisjes lokale. Konform normave
dhe dispozitave ligjore, organizimi i punës në Administratën e
qytetit është i ndarë në 17 sektorë, në të cilën sipas të dhënave
të gazetës KOHA, janë të
angazhuar mbi 420 të punësuar. Ndërkohë, kur jemi te
numri i të punësuarve shqiptarë në këtë administratë, siç
mëson gazeta KOHA, ai nuk e
kalon as 10 përqindëshin nga
kolektivi i përgjithshëm i të
punësuarve, respektivisht prej
34 shqiptarëve të punësuar asnjëri nuk është drejtues sektori.
Diskriminimi i shqiptarëve me

Aktuale

mos-përfaqësimin adekuat në
nivelin vertikal dhe atë horizontal në Qytetin e Shkupit,
paraqet fotografinë më të mirë të
punës së ish kryetarëve të
qytetit, në drejtim të përmbushjes së kërkesave dhe nevojave
të të gjitha komuniteteve që jetojnë në Shkup, me theks të
posaçëm të atij shqiptar. Krahas
menaxhimit me administratën,
detyrë e Këshillit të Qytetit të
Shkupit, është mbikëqyrja dhe
organizimi i strukturave udhëheqëse në shtatë ndërmarrje
publike dhe tetë institucione
kulturore që funksionojnë në
kuadër të qytetit. Gjendja faktike, kur jemi te përfaqësimi i
shqiptarëve, qoftë në ndërmarrjet publike apo në institucionet
kulturore, është në një situatë të
mjerueshme. Përderisa flasim

për mënyrë e organizimit të
ndërmarrjeve publike në kryeqytet, shqiptarët si etnitet i dytë
me numër më të madh të
banorëve në kryeqendër mund
të lavdërohen vetëm me drejtim
e Ndërmarrjes publike “Higjiena
Komunale”. Nga ana tjetër,
postet udhëheqëse të ndërmarrjeve tjera publike, bordet
drejtuese
dhe
këshilla
mbikëqyrës pothuajse 99 për
qind drejtohet nga kuadro tjerë,
po vetëm jo shqiptar. Ngjashëm
si në këtë pjesë të strukturës
organizative të Qytetit të
Shkupit, gjendja e përfaqësimit
të shqiptarëve aspak nuk është
më e mirë te institucionet kulturore. Në mesin këtyre institucioneve mjaftë të rëndësishme
për mbarëvajtjen e jetës kulturore të banorëve të Shkupit,

drejtuesit shqiptarë mund t’i
hasësh vetëm në Qendrën Informative Kulturore. Ndryshe,
udhëheqja e re e Qytetit të
Shkupit, në krye me Petre Shilegovin, pritet që mbledhjen e
parë të Këshilli të qytetit ta caktojë pas përfundimit të raundit
të dytë të zgjedhjeve lokale. Shumicën prej 45 këshilltarëve
(asamblistëve) në zgjedhjet e
mbajtura me 15 tetor e fitoi
LSDM-ja. Përbërja e re e
Këshillit komunal në Shkup, do
të përbëhet nga 21 këshilltarë
nga LSDM-ja, 17 nga VMRODPMNE, 3 këshilltar do të t’i
ketë BDI, 2 Lëvizja Besa dhe nga
1 këshilltar ju ka takuar
Aleancës për Shqiptar dhe Partisë Levica. Sidoqoftë, edhe pse
partitë shqiptar në këtë përbërje të re do të kenë minus dy
këshilltarë (nga 8 që i patën më
herët tash do t’i kenë 6), prapë
se prapë numri i shqiptarëve në
këtë Këshill do të jetë mbi
dhjetë. Për dallim nga listat e
këshilltarëve nga vitet e kaluara, Besim Limani dhe Agon
Saiti, janë këshilltarë shqiptar
në radhët e LSDM-së. Ndërkohë,
për çudi është fakti se në radhët
e VMRO-DPMNE-së, kësaj radhë janë zgjedhur tre këshilltar
shqiptarë, gjegjësisht Muhamed
Ameti, Erxhan Selimi dhe Mirdita Saliu janë këshilltarët shqiptarët nga radhët e opozitës
maqedonase.

Rasti Grujevski dhe Boshkovski,
gjykata penale i kërkon ndihmë PSP-së
Shkup, 27 tetor - Gjykata
Themelore Shkupi 1 të premten
kërkoi nga Prokuroria Speciale
Publike t'ju dorëzojë edhe një
mostër origjinale nga akuzat për
Goran Grujevskin dhe Nikolla
Boshkoskin për kompletimin e
dokumentacionit
për
ek-

stradimin e tyre. Gjykata tani
më i ka akuzat origjinale, por
është e nevojshme edhe një
mostër origjinale, siç sqarojnë
nga PSP-ja, sepse nuk mund në
kërkesën për ekstradim të dërgohen kopje. Nga PSP-ja thonë
se deri te Gjykata Penale në afat

sa më të shkurtër të mundshëm
do të dorëzohen mostra nga aktakuzat.
Grujevski
dhe
Boshkoski akuzohen nga PSP-ja
për përgjime të paligjshme dhe
për shkatërrimin e sistemeve
për përgjimet, raste të njohura si
"Fortesa", "Target" dhe "Fortesa

2". Të dy u arrestuan nga policia
greke në aeroportin në Selanik
më 18 tetor, në tentimin që me
pasaporta të rreme të shkojnë
me aeroplan për në Budapest.
Skandali me përgjimet në Maqedoni filloi në vitin 2015 dhe
shkaktoi krizë politike në vend.

MASH publikon konkurset për nxënësit e shkollave të mesme

Gjithsej 745 bursa në arsimin e mesëm
Nga gjashtë kategoritë e
bursave që sivjet do të ndajë
MASH-i për nxënësit e
shkollave të mesme, pjesa
dërmuese e tyre janë për
mbështetje sociale për
nxënësit e shkollat e mesme
publike dhe private,
konkretisht 400 bursa nga
745 gjithsej
Koha

Laura PAPRANIKU

Shkup, 27 tetor - Ministria
e Arsimit dhe Shkencës do
të ndajë për viti shkollor
2017/2018 të paktën 745
bursa për nxënësit e

shkollave të mesme, sipas
kategorive të ndryshme,
pa llogaritur këtu edhe
mbështetjen financiare që
do t’ju jepet nxënësve, të
cilët gjatë këtij viti shkollor
do të jenë fitues të garave
dhe nivel shtetëror dhe
ndërkombëtarë. Të klasifikuara në gjashtë kategori të ndryshme, pjesën
dërmuese të bursave e
zënë kategoria e nxënësve
me status të rrezikuar social në dispozicion të cilëve
janë vënë 400 nga gjithsej
745 bursat e këtij viti.
Të drejtën për të
konkurruar në konkursin
për dhënien e 400 bursave
për mbështetje sociale për
nxënësit e shkollat e
mesme publike dhe private në Maqedoni, për

vitin
akademik
2017/2018, e kanë të
gjithë ata që ndjekin në
mënyrë të rregullt shkollimin edhe atë duke përfshirë të gjithë nxënësit
nga viti i parë deri vitin e
katërt. Kushti themelor
është mesatarja e notave
jo më e vogël se nota 4, si
dhe të mos ketë përsëritur
asnjëherë ndonjë vit
shkollimi dhe të mos jetë
përfitues i bursave nga institucione ose firma të
tjera. Si për të gjitha kategoritë tjera, edhe këtu
nxënësit duhet të jenë patjetër shtetas të Maqedonisë. Por do të ketë edhe
elementë tjerë plotësues,
të cilat mund të favorizojnë kandidatët për marrjen e këtyre bursave.

Kriteret për dhënien e
bursave, sikurse qëndron
në Konkursin e publikuar
nga MASH-i janë: suksesi
i arritur, gjendja fizike e
familjes së ngushtë të
nxënësit, posedimi i
çmimeve
në
garat
ndërkombëtare
apo
shtetërore të fituara gjatë
dy viteve të fundit shkollor. Një nxënës mund të
fitojë maksimum 100
pikë, edhe atë: 25 pikë nga
suksesi i arritur gjatë
shkollimit, 10 pikë nga shpërblimet e marra, 60 pikë
nga niveli i të ardhurave
mujore dhe vjetore të anëtarëve të ngushtë të familjes dhe 5 pikë nëse janë
fëmijë të prindërve të
vetëm, fëmijë të familjeve
përfituese të ndihmave so-

ciale dhe ku të ardhurat
totale në familje janë deri
në pagën minimale. Aplikimi duhet të bëhet fillimisht në formën elektronike dhe pas saj të
dorëzohen dokumentet jo
më larg se data 5 nëntor.
Deri në këtë afat do të jetë
dorëzimi i dokumenteve
edhe për dy kategoritë
tjera të bursave, pra për
nxënësit e talentuar dhe
për nxënësit jetimë. Për të
parët, sivjet do të ndahen
50 bursa, kurse për të
dytët 80 bursa. Për
nxënësit që do të zbatojnë
plan-programet nga drejtimet e hotelerisë dhe turizmit në Republikën e
Maqedonisë, do të ndahen
15 bursa, kurse afati i
dorëzimit të dokumenteve

do të jetë data 3 nëntor.
Ndërkaq, një Konkurs i
posaçëm është publikuar
për nxënësit me nevoja të
veçanta, të cilët do të ndahen 50 bursa. Edhe në
këtë kategori, krahas
nxënësve të shkollave të
mesme publike, të drejtë
konkurrimi kanë edhe
nxënësit e shkollave private. I njëjti parim vlen
edhe për studentët e talentuar sportiv nga disiplinat e atletikës. Pra, për
nxënës me talent sportiv
nga shkollat e mesme
publike dhe private, për
vitin shkollor 2017/208,
do të ndahen gjithsej 150
bursa. Afati i fundit i
dorëzimit të dokumenteve
për këtë kategori është
data 5 nëntor.

Aktuale
Presidenti grek
provokon sërish

Maqedonia
ka qenë
dhe do të
mbetet greke
Selanik, 27 tetor - Presidenti grek,
Prokopis Pavlipulos, në fjalimin e
tij në Klubin e oficerëve në Selanik
sërish e akuzoi Maqedoninë për
falsifikimin e historisë, për përdorimin e emrit i cili gjoja nuk i
përket edhe për shprehje të tensioneve irredentiste, dhe në këtë
rast nuk la pa përmendur se
Maqedonia ka qenë dhe do të
mbetet greke. Pavlopulos mori
pjesë në dy festa në Selanik, njërën
në kremtimin e mbrojtësit të
qytetit Sh. Dhimitri, ndërsa në
tjetrën për shënimin e përvjetorit
nga çlirimi. Fjalimin në mbrëmjen
solemne në Klubin e oficerëve e
shfrytëzoi që të dërgojë porosi të
ashpra, por edhe më shumë porosi
të njohura deri tek Maqedonia,
Turqia dhe Shqipëria. "I themi
IRJM-së, shtrimë dorën e miqësisë, por nuk ka gjasa të tolerojmë,
kjo është e qartë, dhe ne qartë e
kemi bërë me dije. Nuk është
vetëm falsifikim i historisë, sepse
Maqedonia ishte, është dhe do të
mbetet greke. Këtë e dinë të gjithë.
Jo vetëm që nuk pranojmë falsifikim të historisë, nuk pranojmë
tensione irredentiste të cilat sërish
do ta bënin Ballkanin, fuçi baruti
në Evropë", porositi Pavlopulos.
Presidenti grek tha se Greqia e
mbështet perspektivën evropiane
të të gjitha vendeve të Ballkanit,
por konkretisht, për Maqedoninë,
porositi se duhet ta respektojë të
drejtën evropiane. "Kur ke një
shtet i cili jo vetëm që e falsifikon
historinë, por paraqitet edhe me
emër i cili nuk i përket, kjo shpreh tensione irredentiste. Gjegjësisht në esencë, e konteston statusin kuo të kufijve të Ballkanit,
kryesisht në kufijtë me Greqinë.
Mbani mend se e drejta evropiane,
përjashton çdo lloj të kontestimit
të kufijve dhe konsideron se shteti
i cili madje edhe në mënyrë indirekte përmes shprehjes së irredentizmit i konteston kufijtë, e shkel
legjislacionin evropian, e ndërsa
me të i minon perspektivën evropiane", tha presidenti grek në fjalimin e mbrëmjes solemne në Klubin
e oficerëve në Selanik. Prokopis
Pavopulos, deri më tani disa herë
i dërgon porositë dhe akuzat e njëjta Maqedonisë gjatë fjalimeve
nëpër qytete të ndryshme në Greqi. Herën e fundit, për Maqedoninë, ka folur në mbrëmjen
solemne në nder të presidenti
francez Emanuel Makron, gjatë
vizitës së tij në Athinë, në fillim të
shtatorit.
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Qytetarët, siç theksojnë nga KSHZ, të cilët duan ta realizojnë të drejtën e tyre
zgjedhore në raundin e dytë për zgjedhjen e kryetarit të komunës, duhet menjëherë të nxjerrin letërnjoftim apo dokument udhëtimi të ri
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833.710 mijë qytetarë votojnë në 1517 vendvotime

Të dielën votohet
në 35 komuna
Fushata parazgjedhore për
rrethin e dytë përfundoi të
premten( 27 tetor) në ora 24 ku
pas kësaj ore ka filluar heshtja
zgjedhore e cila do të zgjas deri
të dielën në ora 19 kur do të
përfundojë votimet, ndërkaq
votimet do të hapen në
mëngjesin e së dielës në ora 7
të mëngjesit
Koha

Fatos RUSHITI

Shkup, 27 tetor - Rreth
833.710 qytetarë të Republikës së Maqedonisë të dielën
do të drejtohen përsëri në kutitë e votimit për t’a hedhur
votën e tyre për kryetar të komunave në rrethin e dytë zgjedhor. Zgjedhjet lokale në
rrethin e dytë do të mbahen
në 35 komuna nga 81 sa janë
gjithsej në Maqedoni, ndërsa
KSHZ është e organizuar në
1517 vendvotime. Pas shpërndarjes së materialit zgjedhor
më 27 tetor, në Këshillat zgjedhor nga KSHZ kanë njoftuar se gjithçka është gati
teknikisht për tu mbajtur zgjedhjet në rrethine dytë.
Fushata parazgjedhore për
rrethin e dytë përfundoi të
premten në ora 24 ku pas
kësaj ore ka filluar heshtja zgjedhore e cila do të zgjas deri
të dielën në ora 19 kur do të
përfundojë votimet, ndërkaq
votimet do të hapen në mëngjesin e së dielës në ora 7.
Ndryshe në rrethine parë zgjedhur u zgjodhën 45 kryetar
komunash dhe kryetari për
qytetin e Shkupit. Si në
rrethine parë edhe në të dytin
zgjedhjet lokale do ti vëzhgojë
një numër i madh i
vëzhguesve si brenda vendit
ashtu dhe jashtë edhe 5.101
vëzhgues që kanë marr akreditim nga KSZH. Nga vendor
numër më të madh të
vëzhguesve ka MOST me
2.917 vëzhgues, pastaj Shoqata e Qytetarëve ZHA, “Sinergia” - Shtip 1.829, Civil - Qendra për Liri 207, Instituti për
Strategji Ekonomike dhe Marrëdhënie
Ndërkombëtare
Ohër-Shkup 125. Qendra për
Mirëkuptim
dhe
Bashkëpunim Institucional
Shkup – CRIS Shkup 17 dhe
Qendra e Maqedonisë për Kulturë dhe Zhvillim gjashtë
vëzhgues. Nga të jashtmit
OSBE/ODIHR 289 vëzhgues,
Qendra Studimore Ndërkombëtare për Zgjedhje (IESC) 18,
, Delegacioni i BE-së 23, Ambasada e SHBA-së në Maqedoni. Po ashtu vëzhgues kanë
akredituar Zyra e NATO-s në
Shkup,
ambasadat
e
Shqipërisë, Rusisë, Austrisë,
Francës, Britanisë së Madhe,
Suedisë,
Hungarisë,
Holandës, Italisë, Sllovakisë
në Maqedoni. Komisioni
Shtetëror i Zgjedhjeve i Malit

KSHZ ZHBLLOKOI XHIROLLOGARITË E 10 KOMISIONEVE ZGJEDHORE
Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve (KSHZ) në vigjilje të mbajtjes së rrethit të dytë të zgjedhjeve lokale me
vendim u akordoi gjithsej 538.000 denarë në 10 komisione zgjedhore komunale, të cilat kishin llogari të
bllokuara. Me vendimin e publikuar në ueb faqen e KSHZ-së, këto mjete akordohen për shpenzime vijuese
për zbatim të zgjedhjeve. Paratë sigurohen nga llogaria e rregullt e KSHZ-së për aktivitete zgjedhore. Mjetet
janë akorduar për komisione zgjedhore komunale në Strugë, Tetovë, Bërvenicë, Gradsko, Zërnovcë,
Bogovinë, Karbincë, Dollnen, Nagoriçan i Vjetër dhe Çashkë.

JA KU DO TË GAROJNË BDI ME KOALICIONIN ASH-BESA
Partitë shqiptare do të garojnë në rrethine dytë në këto komuna,
Likovë BDI-BESA, Çair BDI-BESA, Studeniçan PDSH-BESA, Tetovë
BDI-BESA, Tearcë BDI –BESA, Zhelinë BDI-BESA, Bogovinë BDIASH-ët, Vrapçishtë BDI-ASH-ët, Gostivar BDI-ASH-ët, Dibër
BDI-ASH-ët, Strugë BDI-ASH-ët. Në Dollnen kemi kandidatë nga
BDI dhe LSDM.
të Zi, komisionet qendrore zgjedhore të Kosovës dhe Bullgarisë
dhe
Fondacioni
Ndërkombëtar për sisteme zgjedhore (IFES) - Zyra në Republikën e Maqedonisë.
Gjithashtu krahas vëzhguesve
në KSHZ janë akredituar edhe
315 përkthyes. Akreditim në
KSHZ kanë marrë edhe rreth
20 gazetar nga media të njohura jashtë vendit dhe nga
vendet fqinje, Al Xhezira Ballkan, Zëri i Amerikës, Agjencia
për lajme Kosova Press, Agjencia informative ruse, Televizioni shtetëror hungarez,
Asoshieted Pres dhe TV Koha
vizion – Prishtinë. Në raundin
e parë të zgjedhjeve lokale që
u mbajtën më 15 tetor ishin
akredituar 5.011 vendor dhe

373 vëzhgues të huaj si dhe
gjashtë gazetarë të huaj.
Ndryshe nga partitë politike
LSDM dhe VMRO-DPMNE do
të garojnë në 19 komuna, në
Kisella Vodë, Gazi Babë dhe
Butel, Shtip, Vinicë, Demir
Kapi, Makedonska Kamenicë,
Makedonski Brod, Kavadar,
Probishtip, Gradsko, Jegunovc, Rosoman, Nagoriçan i
Vjetër, Çashkë, Mogillë,
Zërnovci, Novaci, ÇeshinovëObeleshevë. Në Shutor Orizar
garojnë kandidatë nga LSDM
dhe Lidhja e romëve, në Bërvenicë kandidat i pavarur nga
radhët e shqiptarëve dhe nga
kandidat nga VMRO. Partitë
shqiptare do të garojnë në
rrethine dytë në këto komuna,
Likovë BDI-BESA, Çair BDI-

BESA, Studeniçan PDSHBESA, Tetovë BDI-BESA,
Tearcë BDI –BESA, Zhelinë
BDI-BESA, Bogovinë BDIASH-ët, Vrapçishtë BDI-ASHët, Gostivar BDI-ASH-ët,
Dibër BDI-ASH-ët, Strugë
BDI-ASH-ët. Në Dollnen kemi
kandidatë nga BDI dhe LSDM.
Të shtunën, një ditë para zgjedhjeve, votojnë të sëmurët
dhe personat me invaliditet të
burgosurit dhe personat në
paraburgim. Këto zgjedhje
janë zgjedhjet e gjashta lokale
në Maqedoni nga pavarësia e
vendi. Kur jemi te tek e drejta
votimit, nga KSHZ kanë njoftuar se qytetarët të cilëve u
ka skaduar letërnjoftimi me s
dy rretheve zgjedhore, mund
të votojnë edhe me dokument
të vlefshëm udhëtimi. Qytetarët, siç theksojnë nga KSHZ,
të cilët duan ta realizojnë të
drejtën e tyre zgjedhore në
raundin e dytë për zgjedhjen e
kryetarit të komunës, duhet
menjëherë të nxjerrin letërnjoftim apo dokument udhëtimi
të ri. Në rrethin e parë jehona
e daljes së votuesve ishte
59.51 %.

SOT VOTOJNË 1435 PERSONA TË SËMURË DHE 939 TË BURGOSUR
Komisionet Komunale Zgjedhore (KKZ) në 35 komuna sot (e shtunë) do t'i distribuojnë fletvotimet deri te
1.517 këshilla votuese, të cilat do ta zbatojnë rrethin e dytë të zgjedhjeve lokale 2017 të dielën. Sot të parët
votojnë të sëmurit dhe personat e pafuqishëm, të burgosurit dhe personat në paraburgim. Sipas
informatave të KSHZ-së, në këto 35 komuna ku zbatohet rrethi i dytë i zgjedhjeve për kryetarë të komunave,
për votim janë paraqitur 1.435 persona të sëmurë dhe të pafuqishëm. Të drejtë vote kanë edhe 939 të
burgosur të cilët do të votojnë në 13 institucione ndëshkuese përmirësuese. Duke pasur parasysh se Lista
zgjedhore për këto zgjedhje lokale është mbyllur para mbajtjes së zgjedhjeve, personat që nuk kanë qenë
në certifikatat nga Lista zgjedhore në rrethin e parë më 15 tetor, edhe të shtunën edhe të dielën nuk mund
ta shfrytëzojnë të drejtën për votim.
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Një nga ndryshimet kyçe që parashikohen me ndryshimet ligjore, është t’u jepet
mundësi hotelierëve që të përcaktojnë hapësirë të veçantë për duhanpirësit, ndërsa në
të gjithë pjesët e tjera të përcaktohen si të ndaluara për konsumin e cigareve
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Prokuroria
kërkon nga
10 vite
burg për
hajnat e
"Tutunska
banka"
Shkup, 27 tetor Prokuroria Publike e
Shkupit ka kërkuar të
premten nga Gjykata që
të akuzuarve për vjedhjen në "Tutunska Banka" t'u shqiptohet dënim më i lartë, i cili sipas
Kodit Penal është 10
vjet. Katër të akuzuarit
për vjedhjen sot duhet
të paraqesin fjalët përfundimtare. Ata në
seancën e kaluar gjyqësore e pranuan fajin,
por nuk zbuluan se
çfarë kanë bërë me
paratë e vjedhura.
Prokuroria
Publike
kumtoi se të katërtit u
deklaruan fajtorë dhe se
dhe me paramendim
dhe në më shumë
veprime të ndërlidhura
kohore, duke e shfrytëzuar pozitën e tyre të
punës dhe njohjen e
proceseve të punës në
bankë, në mënyrë të
paligjshme
kanë
përvetësuar para në një
sasi të konsiderueshme
prej 400.000 franga
zvicerane dhe 375.000
euro. Më 10 prill të këtij
viti ata kamë kryer vjedhje të 2.000.000 frangave zvicerane dhe
270.000
euro.
Megjithëse i kanë pranuar plotësisht pohimet e
aktakuzës, të akuzuarit
nuk kanë zbuluar çfarë
kanë bërë me paratë e
vjedhura.
Avokatët kërkuan dënime më të buta, pasi të
akuzuarit e kanë pranuar fajin. E vetmja
rrethanë lehtësuese e
cila mund t'ua zvogëlojë dënimin është ajo që
të akuzuarit deri më
tani nuk janë evidentuar si autorë të veprave
penale.
Prokurori kompetent, i
cili punon me lëndën
deri te Gjykata, ka
dorëzuar edhe propozim akuzues kundër
katër personave të tjerë,
të cilët, si persona
përgjegjës në bankë në
bazë
të
aktit
të
përgjithshëm, me autorizim të veçantë u
janë besuar punë të
caktuara, por ata në
mënyrë
të
papërgjegjshme
kanë
vepruar në kryerjen e
autorizimeve dhe detyrave të tyre dhe me
atë e kanë mundësuar
përvetësim
të
kundërligjshëm të parave në shumën e lartpërmendur. Procedura
kundër këtyre katër
personave
vazhdon
ndaras.

Në të gjitha vendet anëtare të
BE-së politikat kundër
duhanit janë të tilla që
ndalojnë plotësisht konsumin
e duhanit në vende publike,
duke përcaktuar dispozita
rigoroze ligjore për paketimin
e marketingun e cigareve, si
dhe politika dekurajuese për
prodhuesit e duhanit

Koha

Aktuale

Përkushtimi i madh i BE-së në luftën kundër duhanit

Ligje rigoroze antiduhan
anekënd Evropës

Fisnik PASHOLLI

Shkup, 27 tetor - Duhanpirja vret rreth 6 milionë
njerëz çdo vit në botë, prej
të cilëve më shumë se
600.000 janë jo-duhanpirës, të vdekur nga qëndrimi në mjedise me tym
duhani apo nga duhanpirja pasive, tregojnë analizat
e Organizatës Botërore të
Shëndetësisë. Nga ana
tjetër, vetëm në Evropë
për çdo vit vdesin 650 mijë
njerëz nga sëmundjet dhe
komplikimet e shkaktuara
apo të lidhura me cigaret.
Në ndërkohë, në të gjitha
vendet anëtare të BE-së,
politikat kundër duhanit
janë të tilla që ndalojnë
plotësisht konsumin e
duhanit në vende publike,
duke përcaktuar dispozita
rigoroze ligjore për paketimin e marketingun e cigareve, përfshirë këtu edhe
kundër-reklama në sipërfaqe të konsiderueshme të
paketimit. Për më tepër,
për shumë vite me radhë
kompanive prodhuese dhe
shpërndarëse të cigareve,
ju ndalohet të reklamojnë
produktet e tyre në mediat publike. Përkushtimi i
BE-së në luftën kundër
duhanit shkon edhe më
tej, duke ju caktuar
vendeve anëtare kuota të
sipërfaqeve të subvencionuara që mbillen me
duhan si dhe politika
dekurajuese për prodhuesit.

Në vend 700 mijë duhanpirës
Në botë, por edhe në
shtetet evropiane në 1012 vitet e fundit në favor të
mbrojtjes së shëndetit
janë ndërmarrë masa të
shumta, duke filluar nga
shtrenjtimi i cigareve, rritja e tatimit për cigaret,
ndalimi i reklamimit të
cigareve si dhe ligjeve që
ndalojnë pirjen e duhanit
jo vetëm në hapësira publike, por edhe objektet e
ndryshme hotelerie. Ligjet
e tilla antiduhan, me
kalimin e kohës kanë pësuar ndryshime duke u
bërë sa vjen e më rigoroze.
Në Maqedoni, gjysma,
gjegjësisht 45 deri 50 për
qind e popullatës në
Maqedoni janë duhanpirës. Sipas analizave të
Institutit për sëmundje të
mushkërive, në vend janë
regjistruar 700 mijë
duhanpirës që në vit harxhojnë 11 tonë cigare apo
5.5 kilogramë duhan për
kokë banori. Bile, analizat
e tjera tregojnë se qytetarët e Maqedonisë harxhojnë çdo ditë nga 240
mijë euro për cigare apo
80 milionë euro në vit.
Gjithashtu, analizat e Institutit për Shëndet Publik
tregojnë se në vitin 2002
kishim 42 për qind të popullatës duhanpirëse, ndër-

sa tani kemi rritje të kësaj
popullate në 46 për qind.
Pra, të dhënat tregojnë se
përkundër masave rigoroze të Ligjit anti-duhan
që ndalon tërësisht pirjen
e duhanit në objektet
hotelerie, megjithatë në
rritje është numri i
duhanpirësve në Maqedoni. Nga vendosja e rregullave të rrepta të Ligjit
anti-duhan, nuk ka të
dhëna relevante për uljen
e sëmundjeve të shkaktuara nga duhani apo uljen
e numrit të duhanpirësve,
andaj vite me radhë edhe
kërkohet liberalizimi i pirjes së duhanit, së paku në
hapësirat e objekteve
hotelerie.
Në ndërkohë, një grup
deputetësh nga shumica
propozoi ndryshime në
Ligjin antiduhan. Propozimi, sipas tyre, bëhet për
shkak të përkeqësimit të
situatës ekonomike në
shtet si dhe uljes drastike
të punës së objekteve të
ndryshme hotelerie. Sipas
deputetëve, një pjesë e
kafiterive dhe diskotekave
kanë lëshuar nga puna
një pjesë të personelit,
ndërsa sektori i hotelerisë
shënon ulje të punës, prej
bile 75 për qind, sidomos
gjatë periudhës së dimrit
apo edhe vjeshtës kur
kushtet atmosferike nuk
janë të përshtatshme për
punë. Një nga ndryshimet
kyçe që parashikohen me
ndryshimet ligjore, është
t’u jepet mundësi hotelierëve që të përcaktojnë
hapësirë të veçantë për
duhanpirësit, ndërsa në të
gjithë pjesët e tjera të përcaktohen si të ndaluara
për konsumin e cigareve.
Ndryshimet në Ligjin aktual u japin mundësinë
pronarëve për të caktuar
një dhomë të veçantë për
duhanpirësit dhe të gjitha
pjesët e tjera të lokalit të
vendosin etiketa që tregojnë në mënyrë të qartë
ndalimin e pirjes së
duhanit. Në ndërkohë,

sipas Ligjit që ndalon konsumimin e duhanit nëpër
ambientet e mbyllura
hotelerie në Maqedoni,
duhanpirësit për mosrespektim të Ligjit paguajnë
100 euro në vetë vendin e
ngjarjes, ndërsa dënimet
për mosrespektim nga
hotelieret dhe bizneset
janë prej 2.500 deri 4.500
euro, ndërsa për personat
përgjegjës është prej 100
deri 300 euro. Sipas Ligjit
për veprimtarinë hotelierie
është parashikuar edhe
mbyllja e objektit në kohëzgjatje prej 30 ditësh.

Gjobat
Në ndërkohë sipas një
përllogaritje, kosovarët shpenzojnë rreth 2300-2500
cigare për kokë banori në
vit. Kjo shifër është
aproksimative edhe me
vendet tjera të rajonit. Serbia është e para me 2861
cigare për kokë banori;
Bullgaria 2822; Greqia
2795; Rusia 2786; Moldavia 2479; Ukraina
2401; Sllovenia 2369;
Bosnje dhe Hercegovina
2278; Bellorusia 2266;
Mali i Zi 215. Nga muaji
maj i vitit 2013, edhe në
Kosovë ka hyrë zyrtarisht
në fuqi Ligji i ri mbi kontrollin e duhanit, i cili
ndalon rreptësishtë pirjen
e duhanit në zona të
mbyllura si dhe ekspozimin e pakove të duhanit
nëpër të gjitha lokalet
afariste.
Ky
Ligj
parashikon edhe gjoba të
larta për ‘kapadainjtë” që
thyejnë Ligjin. Me këtë
Ligj, në të gjitha vendet
publike të mbyllura, në
vendet e punës dhe mjetet
e transportit publik,
ndalohet pirja e duhanit.
Ndërkaq, personi fizik i cili
shkel Ligjin duke pirë
duhan në vendet publike,
ku është e ndaluar pirja e
duhanit, gjoba do të jetë
50 euro. Nëse një person
nuk vendos shenjën
“Ndalohet pirja e duhanit”,

në hapësirën që ai menaxhon, atëherë për këtë person vlera e gjobës do të
jetë nga 500 deri në 3000
euro.
Ndërkaq, nëse personi
juridik-subjekti afarist,
nuk respekton Ligjin e
duhanit, atëherë ai mund
të dënohet deri në 20 mijë
euro. Me Ligjin e kaluar
që vlente para vitit 2013,
në Kosovë në ambientet
afariste duhani mund të
konsumohej në 30 për
qind të hapësirës së rezervuar për këtë, ndërsa
me Ligjin aktual, pirja e
duhanit ndalohet në qind
për qind të hapësirës.
Duke filluar nga 24 gushti
i vitit 2014, edhe në
Shqipëri në të gjitha ambientet e mbyllura publike,
institucione shtetërore,
biznese private, bare dhe
restorante nuk lejohet
konsumi i duhanit. Por,
një
tjetër
risi
në
ndryshimet e bëra në Ligj
është se konsumi i duhanit nuk lejohet edhe në ambientet e përbashkëta, siç
janë shkallët e pallatit,
apo institucionet si dhe në
ashensorë. Po kështu,
konsumi i duhanit nuk
lejohet edhe në taksi. Nëse
inspektorët sanitare, por
edhe inspektorët e inspektorateve të tjera do të konstatojnë raste të konsumimit të duhanit në
këto ambiente kanë të
drejtën e vendosje së
gjobave.
Qytetari i thjeshtë
mund të dënohet nëse
nuk respekton ligjin me
gjoba deri 5000 lekë apo
afër 2500 denarë. Gjoba
më të forta ka edhe për
pronarin apo administratorin e një lokali, si dhe
për titullarët e institucioneve, apo edhe për administratorët në banesat me
bashkëpronësi të detyrueshme. Gjoba prej
300 000 lekë apo 150 mijë
denarë parashikohet për
një subjekt të tatueshëm,
50 000 lekë apo 25 mijë

denarë mund të dënohet
personi përgjegjës në institucionet publike, 50
000 lekë, administratori
në
banesat
me
bashkëpronësi të detyrueshme dhe 5 000 lekë
mund të dënohet duhanpirësi. Masa e parë për uljen e pirjes së duhanit në
Evropë u vendos në Itali
në vitin 2004, përmes
shtrenjtimit të tyre dhe
shtrenjtimit të tatimeve.
Ndalesa totale për pirjen e cigareve në kafene,
përveç në Maqedoni,
Kosovë, Shqipëri është e
zbatueshme edhe në 14
shtete evropiane. Hapësirë
e veçantë për pirjen e
duhanit parashikohet në
Kroaci, Itali, Francë, Belgjikë, Slloveni, Norvegji
dhe Finlandë.
Ndalesë të tërësishme
në restorante të pirjes së
duhanit, ekziston edhe në
15 shtete si Spanja, Britania e Madhe, Irlanda dhe
Islanda dhe shumica e
shteteve ballkanike. Pirje
në hapësirë të veçantë në
restorant lejohet në Itali,
Francë, Belgjikë, Holandë,
Sllovaki, Suedi dhe Finlandë.
Nga ana tjetër, me
ndryshimet e fundit të
Ligjit
antiduhan
në
Kroaci, që vlejnë nga muaji maj i këtij viti, bile barazohet ndalesa e konsumit
edhe të cigareve të zakonshme dhe atyre elektronike në të gjitha hapësirat
publike. Gjithashtu, përjashtohen nga shitja cigaret pa aromë light, mild
dhe slim. Risi është edhe
dispozita për kafiteritë se
në hapësirat e caktuara
ku lejohet duhanpirja se
në displejin e lokalit
hotelerik, në rast se nuk
ka mjaftueshëm ajër apo
ndryshim të mjaftueshëm
të ajrit do të dalë mesazhi”
Ndalohet duhani për
shkak të prishjes së
aparatit të ventilimit” që
do të mund të shikohet
nga vizitorët e kafiterisë.

Zoran Ilioski nga Koalicioni "SEGA" tha se gjatë përgatitjes së Raportit është ndjekur, siç tha, sjellja e vendimmarrësve dhe krijuesve të politikave në Parlament

Aktuale
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"Megjashi" dhe "Sega" me akuza ndaj punës së Parlamentit

Kronikë

Deputetët i harruan fëmijët

Rrahje para shkollës së tekstilit

Kryetari i "Megjashi"-t, Dragi
Zmijanac, potencoi se në atë
drejtim janë në negociata me
Ministrinë e Arsimit dhe
Shkencës, për ndryshime të
Ligjit për arsim të mesëm me
të cilat, fëmijëve do t'ju
mundësohet të praktikojnë
pjesëmarrje fëmijërore
gjegjësisht rinore
Shkup, 27 tetor - Të drejtat
e fëmijëve në arsim adekuat dhe mbrojtje shëndetësore, mjedis i shëndetshëm
jetësor dhe ajër të pastër,
si dhe të drejtat e trajtimit
human për adoleshentët,
të cilët kanë bërë vepra penale në përgjithësi ishin
temat në të cilat kanë
diskutuar deputetët e
Maqedonisë në tetë muajt e
parë të vitit. Në të
ardhmen, është e nevojshme përveç të drejtave
bazë, theks të vendoset
edhe në të drejtat sekondare ose terciale, si të drejtat e pjesëmarrjes së fëmijëve ose lirisë së shprehjes.
Është e nevojshme edhe
vetëinicitivë më e madhe e
deputetëve, sepse nga ajo
që ata e sjellin si vendim
ligjor varet si do të realizo-

Dy persona kërcënojnë
taksistin

hen ato të drejta. Këto janë
porositë që të premten në
konferencë për shtyp i
dhanë përfaqësuesit e Ambasadës së parë të fëmijëve
në botë "Megjashi" dhe
Koalicioni "SEGA", ndërsa
janë rezultat i Raportit për
përfaqësim për të drejtat e
fëmijëve në punën e Parlamentit të Maqedonisë. Zoran Ilioski nga Koalicioni
"SEGA" tha se gjatë përgatitjes së Raportit është
ndjekur, siç tha, sjellja e
vendimmarrësve dhe krijuesve të politikave në Parlament. Me këtë, tha,
dëshirojmë të ndikojmë që
ata më lart në agjendë për
ta vendosur sjelljen e ligjeve ose akteve të tjera për

avancimin e të drejtave të
fëmijëve. "Punët kryesore
të cilat ndikojnë ndaj fëmijëve dhe të rinjve ndodhin
në bazë të asaj që do ta
sjellë Parlamenti. Qeveria
është zbatues i asaj që do
ta sjellë Parlamenti. Prandaj përpiqemi të kemi
takime të drejtpërdrejta me
deputetët për ta ndryshuar
ndërgjegjësimin
dhe
veprimin tonë", tha Ilieski.
Në përgatitjen e Raportit
janë marrë parasysh konteksti shoqëror dhe politik
në të cilin ka funksionuar
Parlamenti.
"Konteksti
shoqëror dhe mosfunksionimi i Parlamentit
ndikojnë ndaj realizimit të
të drejtave të fëmijëve dhe

USHTARI HULIGAN QË RRAHU DEPUTETËT KTHEHET NGA AFGANISTANI
Ushtari, i cili ishte i involvuar në ngjarjet më 27 prill në Parlament, që brenda një kohe të shkurtër
pas kësaj shkoi në mision në Afganistan, prej së premtes së kaluar u kthye në Maqedoni dhe u
dërguar në bisedë te prokurori. Siç merr vesh MIA nga Ministria e Mbrojtjes, për ushtarin i cili
paraprakisht u evidentua nga policia si pjesëmarrës në ngjarjet e 27 prillit, procedura për kthimin
e tij në Maqedoni ka filluar menjëherë pasi u kuptua se ai u dërgua në mision. Nga Ministria
potencojnë se për ushtarin e kthyer tashmë është hapur procedurë disiplinore, si dhe kanë filluar
procedura edhe për oficerë dhe ushtarë të tjerë të ARM-së, të cilët kanë marrë pjesë në ngjarjet e
pakëndshme në Kuvendin e RM-së më 27 prill.

në atë nëse do të bisedojmë
për të drejtat ekzistenciale
të fëmijëve ose për të drejtat e tjera të cilat janë të
rëndësishme dhe të përfshira me Konventën për
mbrojtjen e të drejtave të
fëmijëve",
tha
Jana
Zenkovska, koordinuese e
projektit nga "Megjashi".
Kryetari i "Megjashi"-t,
Dragi Zmijanac, potencoi
se në atë drejtim janë në
negociata me Ministrinë e
Arsimit dhe Shkencës, për
ndryshime të Ligjit për arsim të mesëm me të cilat,
fëmijëve do t'ju mundësohet të praktikojnë pjesëmarrje fëmijërore gjegjësisht rinore. "Vërejmë se
fëmijët kanë nevojë nëpër
forma të ndryshme në
praktikë ta mbajnë pjesëmarrjen aktive, ta thonë
mendimin e tyre dhe të
mos lejojnë askush në
emër të tyre t'i përfaqësojë dhe të debatojë për të
drejtat e tyre", tha Zmijanac. Përgatitja e Raportit
është në kuadër të projektit "Implementimi i Konventës për mbrojtje të të
drejtave të fëmijëve në
Maqedoni". (A.Xh)

Spasovski në Forumin ministror të BE dhe Ballkanit Perëndimor

Rruga e emigrantëve mund të japë shumë përgjigje
"Rruga e lëvizjes të
emigrantëve nga momenti që
ata hyjnë në vendet tona, dhe
deri te arritja e tyre
përfundimtare në shtetet e
dëshiruara evropianeperëndimore, mund të japë
shumë përgjigje. Përgjigje të
cilat e japin fotografinë e
plotë për rrjetin kriminal",
theksoi ministri Spasovski në
fjalimin e tij në Forumin
ministror të BE dhe Ballkanit
Perëndimor për drejtësi dhe
punë të brendshme që po
mbahet në Sofje
Shkup, 27 tetor - Që shërbimet tona të mund të jenë
më efikase në zbulimin e
grupeve të organizuara
kriminale
të
kontrabandimit të emigrantëve
më i rëndësishëm është
këmbimi i shpejtë dhe i pa-

Një 17 vjeçar nga Tetova dhe një shok i tij 16
vjeçar nga Sedllarca e Epërme, të enjten rreth
orës 11 e 30 minuta, ka denoncuar se para
Shkollës së mesme tekstile fizikisht është sulmuar nga katër persona, prej të cilëve njëri ka
qenë më i madh. Pas një zënke të shkurtër të
16 vjeçarit me njërin prej sulmuesve, ata kanë
filluar që t’i sulmojnë në kokë dhe trup. Pas
sulmit ata janë larguar menjëherë nga vendi i
ngjarjes. Punohet në zbardhjen e plotë të rastit
dhe identifkimin e pjesëmarrësve tjerë në këtë
rrahje.

penguar i informacioneve,
tha ministri i Punëve të
Brendshme,
Oliver
Spasovski në fjalimin e tij
në Forumin ministror të
BE dhe Ballkanit Perëndimor për drejtësi dhe punë
të brendshme që po mbahet në Sofje. Ai theksoi se
ekziston nјë numër i madh
i instrumenteve juridike
dypalëshe dhe ndërkombëtare me të cilat shtetet
tona
obligohen
në
bashkëpunim, pjesëmarrje
në ekipe të përbashkëta
hetimore, patrulla të
përziera të përbashkëta
dhe këmbim të informacioneve. "Apo me fjalë të
tjera, juridikisht është
rregulluar bashkëpunimi
ynë. Ajo që duhet në të
vërtetë ta bëjmë është që
entuziazmin tonë ta drejtojmë drejt bashkëpunimit
të vërtetë policor në bazë
ditore, jo vetëm në nivel rajonal, por edhe me vendet е
destinacionit përfundimtar
të emigrantëve. Rruga e
lëvizjes të emigrantëve nga
momenti që ata hyjnë në

vendet tona, dhe deri te arritja e tyre përfundimtare
në shtetet e dëshiruara
evropiane-perëndimore,
mund të japë shumë
përgjigje. Përgjigje të cilat e
japin fotografinë e plotë për
rrjetin kriminal", theksoi
ministri Spasovski. Ai potencoi
se
kriminelët
vazhdimisht e ndërrojnë
mënyrën e veprimit dhe se
format e reja të kontrabandimit nuk përfshijnë
vetëm kontrabandim të
emigrantëve.
"Ne,
si
shërbime
policore duhet të përshtatemi në modus operandin e ri të kriminelëve. Nevojitet të ristrukturohemi dhe
të jemi më të suksesshëm
në zbulimin e grupeve të
organizuara kriminele të
cilët konform të dhënave të
fundit krahas emigrantëve
kontrabandojnë
edhe
drogë dhe armë", tha ministri Spasovski. Në Forumin ministror të BE-së dhe
të Ballkanit Perëndimor i
cili po mbahet në Sofje
marrin pjesë ministrat e

drejtësisë dhe të punëve të
brendshme të Estonisë,
Bullgarisë dhe Austrisë, të
cilët e përfaqësojnë Treshen e Kryesimit me Këshillin
e BE-së, së bashku me
Komisionin Evropian, të
përfaqësuar nga komisari
evropian për drejtësi, konsumatorë dhe barazi gjinore, dhe komisari evropian për emigrim, punë të
brendshme dhe shtetësi
me kolegët e tyre nga
gjashtë partnerë nga Ballkani Perëndimor. Ministrat e theksuan rëndësinë
kryesore të sundimit të të
drejtës, drejtësinë dhe të
drejtat fundamentale në
lidhje me rajonin e BE-së
dhe bashkëpunimin praktik në fushën e drejtësisë
dhe punëve të brendshme
dhe janë fokusuar në temat: reforma në gjyqësor,
bashkëpunimi gjyqësor,
emigrimi dhe menaxhimi i
kufijve, lufta kundër terrorizmit dhe radikalizimi
dhe luftimin e trafikut të
paligjshëm me armë zjarri. (O.Xh)

58 vjeçari S.J nga Shkupi, të premten 20 minuta pas mesnate, në Stacionin Policor në
Tetovë, ka denoncuar rrezikim të sigurisë që
ndaj tij e kanë kryer dy persona të panjohur.
Dy të panjohurit, sipas policisë, rreth orës 21
e 30 minuta, në lagjen Gjorçe Petrov të
Shkupit, kanë hyrë në veturën e tij Reno
Megan me targa të Shkupit dhe i kanë kërkuar
që t’i sjellë deri në Tetovë i kanë paguar, por
pak kohë më pas, në pikën e pagesës në Gllumovë nga pas i kanë drejtuar armën dhe i
kanë thënë që të bëjë çka i thonë ata, ndërkaq,
që të tre kanë konsumuar edhe alkool. I frikësuar për jetën e tij, ai e ka ndaluar veturën dhe
ka ikur, duke lajmëruar rastin në Policinë e
Tetovës.

Dy aksidente trafiku
Të enjten rreth orës 16 e 20 minuta, në rrugën
regjionale Tetovë-Trebosh, ka ndodhur një aksident trafiku ku janë përfshirë dy automjete.
Sipas policisë bëhet fjalë për veturën e tipit
Opel Astra që e ka drejtuar 34 vjeçari E.A nga
Leshnica e Epërme dhe Golf e drejtuar nga 24
vjeçarja F.J nga Tetova. Në aksident tetovarja
ka marrë lëndime trupore dhe është dërguar në
Spitalin Klinik të Tetovës, ku edhe ka marrë
lëndime trupore. Sipas informacioneve të para
shkak për këtë aksident ka qenë mos mbajtja
e distancës. Një aksident tjetër është regjistruar mbrëmë në autostradën Tetovë-Gostivar,
në afërsi të Sedllarcës së Epërme, kur vetura
e tipit Ford Palio, me targa të Tetovës e drejtuar nga 52 vjeçari K.H nga Tetova, ka goditur
një qen endacak.

Ariu dëmton 16 koshere me
bleta
72 vjeçari nga fshati Skudrinjë i rrethinës së
Gostivarit, ka denoncuar se gjatë këtij muaji,
kafshë e panjohur, ndërkaq dyshohet se është
ari, i ka dëmtuar 16 koshere me bleta.
Kosheret kanë qenë të vendosur në një
hapësira të rrethuar me mburoja prej metali në
afërsi të Urës së Boshkit, ndërsa dëmi është
vlerësuar rreth 100 mijë denarë.

Plaçkitet një kazino në Shkup
Një person i panjohur me kërcënim me pistoletë nga i punësuari në një kazino në Shkup,
mbrëmë, një orë e gjysëm pas mesnate, ka
marrë 130.000 denarë. Pas plaçkitjes së kryer
në kazino, e cila gjendet në bulevardin "11
Tetori" në Shkup, autori ka ikur në drejtim të
panjohur. Nga policia informojnë se po
ndërmerren masa për gjetjen e autorit dhe për
ndriçimin e tërësishëm të rastit.

Nëna ther me thikë ish të
dashurin e vajzës
A.N 42-vjeçare nga Shkupi me thikë i ka
shkaktuar plagë I.I (37) nga fshati Saraj, i cili
paraprakisht ka pasur zënkë verbale me vajzën
e saj K.B, e cila ka qenë paraprakisht në lidhje
dashurie. Ministria e Punëve të Brendshme
informon se sulmi ka ndodhur mbrëmë në
orën 00:15 në rrugën "Nju Delhiska" në Shkup.
I lënduari me automjet është transferuar në
Spitalin e përgjithshëm të qytetit "8-të Shtatori" ku i janë konstatuar lëndime të rënda
trupore. Ekspertizë ka kryer edhe ekipi i SPB
Shkup. Ndërmerren masa për zbardhjen e
rastit.
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Buxheti i vitit 2018 parashikohet të jetë më i lartë sesa ai i tre viteve të
kaluara, ku për shkak të godinës së papërfunduar janë akorduar më pak të
holla nga buxheti i Ministrisë së Kulturës
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OJQ-të të
financohen
nga Qeveria,
por jo të blihen
me para
Shkup, 27 tetor - Të rritet financimi shtetëror i organizatave civile,
të ketë thirrje të hapur me kritere
të qarta dhe komision të pavarur
që do t'i vlerësojë projektet, por
edhe të përcillet përdorimi i parave dhe organizatat civile të japin
llogari për punën e tyre dhe efektet e realizuara në shoqëri. Kjo u
theksua në konferencën e së
premtes "Propozim-model për financim shtetëror të organizatave
civile në Maqedoni", në organizim
të Qendrës për bashkëpunim
ndërkombëtar të Maqedonisë
(QBNM). Sekretari i përgjithshëm
i Qeverisë së Republikës së
Maqedonisë, Dragi Rashkovski
në hapjen e konferencës tha se
organizatat joqeveritare duhet të
financohen nga Qeveria, por nuk
duhet të blihen me paratë. Sipas
Aleksandar Kërzhallovski nga
QBNM, Maqedonia në rrugën
drejt BE-së duhet ta reformojë
sistemin për financim të organizatave civile, që të rritet financimi i shtetit dhe kjo të jetë transparente dhe mbi partiake. Ai
theksoi se vetë propozimi është
hapje e diskutimit se çfarë modeli ai duhet të jetë, i centralizuar
në një agjenci ose i decentralizuar në çdo ministri. Konferenca është pjesë e projektit "Drejt financimit të reformuar shtetëror
të organizatave civile" të zbatuar
nga QBNM në partneritet me
Qendrën sllovene të Organizatave
Joqeveritare (CNVOS), të financuar nga Bashkimi Evropian.

Te të punësuarit që do të
marrin paga mujore më pak
se rroga mesatare në
Maqedoni, nuk do të ketë
rritje të tatimit personal
dhe mbetet i njëjtë, 10 për
qind e vlerës së rrogës
bruto. Tatim personal prej
18 për qind do të paguajnë
të gjithë ata punëtorë që
marrin rroga më të larta se
rroga mesatare në
Maqedoni
Koha

I ndarë mes dy institucioneve të
qëndrimit provizor, Qendrës teatrore
për fëmijë dhe Teatrit të Komedisë
repertori dhe përgatitja e shfaqjeve
edhe këtë vit po kalon e ndikuar nga
kombinimi i orareve me trupa të tjera
teatrore, por edhe nga kufizimet
hapësinore për shfaqjen e reprizave.
Në mungesë të godinës,
rikonstruktimi i së cilës vazhdon të
jetë në proces e që mund të
përfundojë vitin e ardhshëm, Teatri
Shqiptar ka qenë aktiv në
prezantimet nëpër festivale teatrore
brenda dhe jashtë vendit

Mbyllet edhe një sezon jashtë objektit

Teatri Shqiptar bën gati
projektin e fundit

Evis HALILI

Koha

Shkup, 27 tetor - Në dhjetor - në
Teatrin Shqiptar të Shkupit do
të shfaqet premiera e fundit për
këtë vit. Shfaqja do të vihet në
skenë nga regjisori Qëndrim Rijani dhe ky është projekti i tretë
që po përgatitet nga ky institucion si pjesë e programit vjetor.
I ndarë mes dy institucioneve të
qëndrimit provizor, Qendrës
teatrore për fëmijë dhe Teatrit
të Komedisë - repertori dhe përgatitja e shfaqjeve edhe këtë vit
po kalon e ndikuar nga kombinimi i orareve me trupa të
tjera teatrore, por edhe nga kufizimet hapësinore për shfaqjen e reprizave. Në mungesë të
godinës, rikonstruktimi i së
cilës vazhdon të jetë në proces
që mund të përfundojë vitin e
ardhshëm, Teatri Shqiptar ka
qenë aktiv në prezantimet
nëpër festivale teatrore brenda
dhe jashtë vendit. Nga repertori
që do të shfaqet për publikun
vendas gjatë këtyre muajve “G”, “Shfaqja që shkon mbrapsht” dhe “Darka e thërrimeve”,
do të mund të ndiqen në skenat
e Teatrit të Komedisë dhe në
Qendrën teatrore për fëmijë në

Çarshi. “Si në përgatitjen e
shfaqjeve, ashtu edhe për
shfaqjen e tyre, reprizat
vazhdimisht kemi probleme, si
për oraret, hapësirat... Për
shembull, reprizat për shfaqjen ‘G’, të cilën nuk mund ta
vëmë dot në skenë ashtu si do
të dëshironim. Repertori për
shfaqjen e pjesëve teatrale
është i kufizuar nga shumë
faktorë, ndërkohë që këtë periudhë tranzitore, deri në përfundimin e objektit e kemi
shfrytëzuar për një pjesëmarrje
në të gjitha festivalet që janë
mbajtur”, thonë nga drejtoria e
Teatrit. Dy pjesëmarrjet e radhës janë ato në Festivalin e
Komedisë në Preshevë me
pjesën “Shfaqja që shkon
mbrapsht”, si edhe në edicionin
e parë të Festivalit të teatrit
“Otello” që do të mbahet në

Gostivar. Gjatë këtij muaji,
Teatri Shqiptar ishte pjesëmarrës në Festivalin Ndërkombëtar
të Teatrit “Prishtina International Theater Festival” me
“Darka e Thërrimeve”, me regji
nga Refet Abazi, ndërsa me
shfaqjen “G” u prezantua në
festivalin në Ferizaj dy ditë më
parë. Pjesëmarrja në festivale
ka sjellë edhe një sërë
çmimesh. Përveç shfaqjes “G”
me regji nga Sulejman Rushiti,
premiera e së cilës ishte në
muajin korrik, po ashtu një
tjetër projekt i suksesshëm ka
qenë “Shfaqja që shkon mbrapsht”, (premiera në muajin
mars) me regji nga regjisori
kosovar Agon Myftari. Jo vetëm
që është pritur mirë nga publiku vendas, por edhe në festivalet jashtë vendit. Në muajin
shtator në festivalin e komedisë

në Korçë “Koko Fest” Teatri
Shqiptar mori katër çmime me
këtë shfaqje që u vlerësua si
“shfaqja më e mirë”. Me shfaqjen “Makbethi”, Teatri Shqiptar u prezantua në Festivalin e
Teatrove në Antali (Turqi), ku
shfaqja me regji të regjisores
bullgare Diana Dobreva u prit
jashtëzakonisht mirë nga publiku dhe kritika.
Buxheti i vitit 2018
parashikohet të jetë më i lartë
sesa ai i tre viteve të kaluara,
ku për shkak të godinës së papërfunduar janë akorduar më
pak të holla nga buxheti i Ministrisë së Kulturës. Sipas paralajmërimeve nga ky institucion
pritet që Teatri i rikonstruktuar
të
inaugurohet
vitin
e
ardhshëm dhe së bashku me
të edhe një buxhet me “vëllim”
tjetër nga ai i viteve më parë.

Rriten çmimet e prodhimeve industriale
Shkup, 27 tetor - Çmimet shitëse të prodhuesve të prodhimeve
industriale në tregun e brendshëm në shtator të këtij viti janë
më të larta për 0.2 për qind më
shumë në nivel mujor, respektivisht për 0,6 për qind në nivel

vjetor, publikoi Enti Shtetëror
për Statistikë. Në shtator 2017,
në krahasim me gushtin 2017,
çmimet shitëse të prodhuesve të
prodhimeve industriale në tregun e brendshëm janë më të
larta në grupet Prodhime jo të

përhershme për konsum të
gjerë për 0.4 për qind dhe Energji për 0.2 për qind. Në shtator 2017, në krahasim me shtatorin 2016, çmimet shitëse të
prodhuesve të prodhimeve industriale në tregun e brend-

shëm janë më të larta në grupet
Prodhime kapitale për 3.1 për
qind, prodhime intermediare,
përveç energjisë për 0.2 për
qind dhe Prodhime jo të përhershme për konsum të gjerë për
1.5 për qind.

Nga janari i vitit 2018 ndryshon përqindja e tatimit personal

Një e treta e rrogës bruto, për shtetin

Zejnulla VESELI

Shkup, 27 tetor - Qeveria e
Maqedonisë, ditë më parë
paralajmëroi ndryshime të
politikave tatimore që do
të zbatohen nga fillimi i vitit të ardhshëm si dhe
zbatimin e tatimit progresiv nga viti 2019. Nga janari i vitit 2018, të punësuarit që do të marrin

Aktuale

rroga më të larta se rroga
mesatare në Maqedoni, do
të paguajnë tatim personal më të lartë. Deri më tani
nga rroga bruto e një të
punësuari në Maqedoni,
27 për qind janë ndarë për
kontribute sociale. Për
fondin pensional nga bruto rroga janë ndarë 18 për

qind, për sigurim shëndetësor 7.3 për qind, kontribute shtesë për sëmundje profesionale 0.5
për qind, për kontribute
për të papunët 1.2 për
qind. Nga pjesa tjetër e
rrogës së mbetur përllogaritet tatimi personal, i cili
për momentin është 10

për qind. Nëse e marrim
parasysh rrogën mesatare, e cila sipas Entit
Shtetëror të Statistikave
për muajin shtator ka
qenë 33.675 denarë,
atëherë del se për një
punëtor
punëdhënësi
paguan kontribute sociale
në vlerë prej 27 për qind
ose 9.092 denarë dhe
tatim personal prej 1713
denarë, që i bie një i punësuar pas gjitha këtyre
kontributeve të ketë rrogë
neto në vlerë prej 22.870
denarë apo në arkën
shtetërore nga rroga bruto
e një të punësuari, inkason një të tretën apo mbi
11,000 mijë denarë.
Mirëpo, sipas programit
qeveritar, një i punësuar
nga viti 2018 do të duhet
të paguan plus tatime,
sidomos për tatimin per-

sonal. Tatimi personal
plus sipas programit
qeveritar do të duhet të
paguajnë të gjithë të punësuarit, që do të marrin rroga të larta, gjegjësisht tatimi personal do të llogaritet
sipas dy shkallëve, njëra
do të jetë 10 për qind, siç
ka qenë deri më tani dhe
tjetra shkallë do të jetë 18
për qind. Tatim personal
prej 18 për qind do të
paguajnë të gjithë ata
punëtorë që marrin rroga
më të larta. Sa i përket
ndryshimeve të tatimeve,
Qeveria nuk do të
ndryshon përqindjen e
Tatimit të Vlerës së Shtuar (TVSH) dhe mbetet ajo
që është 18 për qind.
Gjithashtu Qeveria e
Maqedonisë ka paralajmëruar se nga fillimi i viti
të ardhshëm do të fillojë

me realizimin e paralajmëruar se qytetarëve do
t’ju kthehen e 15 për qind
nga TVSH-ja e paguar
brenda një viti. Mirëpo,
për fillim do të ndodhë
vetëm në disa komuna të
mëdha si pilot projekt.
Nuk do të ketë ndryshim
edhe për tatimin e pronave, i cili po ashtu mbetet
në nivelin e njëjtë, që do të
thotë se nëse ke vetëm një
banesë apo shtëpi, tatimi
vjetor do të jetë 0,05 për
qind. Por, nëse qytetari ka
shtëpi të dytë apo banesë,
atëherë për këtë do të
duhet të paguajë 0.1 për
qind tatim vjetor dhe nëse
posedon
shtëpi
apo
banesë tjetër, atëherë tatimi vjetor i pronës do të
duhet të paguan 0.15 nga
vlera e përgjithshme e
pronave.

Në këto aksione janë zbuluar 44 shtetase të huaja, prej të cilëve 22 nga Shqipëria, 16 nga
Serbia, 5 nga Kosova dhe një nga Bullgaria. Po ashtu në këto kontrolle janë ndaluar edhe 30
shtetase të Maqedonisë

Aktuale

Shtetaset e huaja në shënjestër

Koha

Urim HASIPI

Tetovë, 27 tetor - Gjatë nëntë muajve të kaluar në
kuadër të aktiviteteve të policisë për të zbuluar dhe
ndaluar shtetas të huaj,
veçanërisht
të
gjinisë
femërore që punojnë në
lokale nate, për të cilët
dyshohet se mund të jenë të
përfshira në tregti të palejuar me njerëz apo prostitucion, janë realizuar 16 aksione, edhe atë 8 në Tetovë
dhe po kaq në Gostivar.
Në këto aksione janë
zbuluar 44 shtetase të huaja, prej të cilëve 22 nga
Shqipëria, 16 nga Serbia, 5
nga Kosova dhe një nga Bullgaria. Po ashtu në këto kontrolle janë ndaluar edhe 30
shtetase të Maqedonisë.
Sipas policisë, pjesa më e
madhe e shtetasve të huaja,
kanë keqpërdorur qëndrimin
turistik në Maqedoni dhe

kanë vepruar në kundërshtim me rregullat për qëndrim, duke punuar pa u
paraqitur në institucionet
përkatëse si këngëtare apo
valltare, por edhe si kamariere. Të gjithë këta shtetase të huaja janë dërguar
në njësinë për kriminalitet
ndërkufitar, migracion, të
huaj dhe riatdhesim dhe më
pas janë nxjerrë para
gjykatave të Tetovës dhe
Gostivarit. Ato janë depërtuar për në shtetet e tyre amë,
ndërsa u janë shqiptuar
edhe ndalesa për hyrje në
Maqedoni në kohëzgjatje prej
3 deri në 5 vjet.
Nga Sektori për Punë të
Brendshme në Tetovë,
njoftojnë se dukshëm është
ulur numri i shtetasve të
huaj që qëndrojnë në rajonin
e Pollogut. Krahas kësaj, emigrantët nga Shqipëria, të

cilët punojnë në rajonin e
Pollogut për të kryer punë të
ndryshme, si në ndërtimtari
po ashtu edhe në bujqësi,
janë gjithnjë cak i aksioneve
të policisë. Kryesisht këta
emigrant ekonomik qëndrojnë në rajonin e Xhepçishtit,
Reçicës dhe Zhelinës, prej
nga edhe angazhohen nga
banorët vendor për punë të
ndryshme. Megjithatë, gjatë
gjithë kohës ata janë në sy të
policisë, e cila edhe këtë vit
ka vijuar aksionet për kapjen dhe depërtimin e tyre. Në
shumicën e rasteve bëhet
fjalë për persona, të cilët ilegalisht ose me dokumente
udhëtimi, kanë hyrë në
Maqedoni dhe më pas kanë
punuar si punëtorë nëpër
fshatra, para së gjithash
janë angazhuar si punëtorë
në ndërtimtari ose në kryerjen e punëve në bujqësi.

Viteve të fundit, në rajonet e Maqedonisë Perëndimore ka tendencë të rritjes
së këtyre punëtorëve dhe
kalimeve ilegale dhe kjo
është pasojë e krizës në të
cilën ndodhet Greqia, ku
shumica e qytetarëve të
Shqipërisë kanë punuar dhe
tashmë destinacion për këta
punëtorë është Maqedonia
dhe Kosova. Kryesisht këta
emigrantë
ekonomik,
frekuentojnë fshatrat ku më
shumë banorët lokal merren
me bujqësi. Gjatë vitit të
kaluar, nga Maqedonia ishin
depërtuar mbi 100 shtetas
të huaj, të cilët ishin kapur
në Maqedoni, duke punuar
në mënyrë ilegale. Nga Sektori për Punë të Brendshme
në Tetovë, njoftojnë se shtetasit nga Shqipëria më shpesh kanë punuar nëpër
fshatra dhe nuk kanë qenë
të lajmëruar askund. Zakonisht, sipas policisë, këta
shtetas të Shqipërisë kanë
qëndruar nëpër shtëpi të pabanuara, nëpër ferma dhe
objekte ndihmëse.
“Mëditjet e tyre janë më
të ulëta nga ato reale dhe
për këtë shkak ata janë më
shumë të kërkuar për të kryer punë në ndërtimtari, bujqësi dhe punë të tjera fizike.
Karakteristike është se viteve
të fundit këta persona janë
hasur edhe në vjedhje të rënda në rajonin e Pollogut”,
thotë zëdhënësi i SPB-së në
Tetovë, Marjan Josifovski.

LSM assesi të drejtohet, përçahet para Kongresit
Shkup, 27 tetor - Në Lidhjen e
Sindikatave të Maqedonisë sërish ka
përçarje para Kongresit të ardhshëm të
jashtëzakonshëm të caktuar për më 11
nëntor, kur duhet të zgjidhet kryetari i
ri i LSM-së. Kryetari i AOGJSH, Pece
Grujovski, i cili pati kandidaturë për
kryetar të LSM-së, akuzon se në LSM
po bëhen manipulime me qëllim të
Kongresit të ardhshëm që vetëm u.d.
kryetari Darko Dimovski të jetë kandidat për kryetar, përderisa disa nga
sindikatat degë të cilat i japin
mbështetje Dimovskit, thonë se gjithçka është legjitime dhe se Dimovski i
përmbush kriteret për kandidat të

Sektori për siguri në
komunikacionin rrugor pranë
SPB Shkup gjatë shtatë ditëve
të fundit pas kontrolleve të
zbatuara ndaj pjesëmarrësve
në komunikacion ka zbuluar
një numër të madh të
kundërvajtjeve, me ç'rast janë
sanksionuar një numër i madh
prej tyre
Shkup, 27 tetor - Në periudhën nga data 20 deri
më 26 tetor të këtij viti në
rajonin e Qytetit të
Shkupit, Sektori për
ekspertizë të aksidenteve
ka kryer inspektim në
gjithsej 73 aksidente. Në
periudhën
raportuese
kanë ndodhur gjashtë aksidente me lëndime të rënda trupore, në të cilat
gjashtë persona kanë
marrë lëndime të rënda.

mundshëm për kryetar. Grujovski tw
premten në konferencë për shtyp
deklaroi se u.d. kryetari Dimovski nuk
lejon të ketë kandidatë të tjerë të
mundshëm për kryetar në Kongresin e
jashtëzakonshëm dhe se në mbledhjen
e fundit të Kryesisë së LSM-së janë
shkelur kriteret për propozim të kandidatëve të mundshëm për kryetar. Disa
nga sindikatat degë të cilat e mbështesin kandidaturën e Dimovskit sot i
hodhën poshtë akuzat nga Grujovski si
gënjeshtra dhe theksuan se gjithçka
është legjitime rreth kandidaturës së
Dimovskit. Ata pohojnë se Dimovski
ka mbështetje prej 12 sindikatave degë,

ndërsa Grujovski nga pesë. Në Kryesinë
e LSM-së ishin parashtruar tre kandidatura për kryetar - të Dimovskit, të
Grujovskit dhe të kryetarit të
Sindikatës policore të Maqedonisë, Aco
Antovski. Sipas Kryesisë së LSM-së,
vetëm kandidati Darko Dimovski i ka
përmbushur kriteret për kandidat për
kryetar të LSM-së. Propozimi që Dimovski të jetë kandidat për kryetar të
LSM-së do të parashtrohet në Këshillin
e LSM-së i cili do të mbajë mbledhje më
3 nëntor, ndërsa më 11 nëntor në Kongresin e jashtëzakonshëm do të dihet se
kush do të jetë kryetari i ardhshëm i
LSM-së.

Shkup, 27 tetor - Gjatë natës së enjte, në
Spitalin e përgjithshëm në Gostivar, ndihmë mjekësore kanë kërkuar edhe 60 persona me simptoma të diarresë dhe lodhjes.
Nga masat epidemiologjike dhe masat e
tjera të zbatuara, me siguri mund të konstatohet se nuk ekziston ndërlidhje për
konsumimin e ushqimit nga një objekt i
njëjtë, kumtoi Ministria e Shëndetësisë.
Nga Qendra për shëndet publik në Gostivar
dhe Inspektorati shtetëror sanitar dhe
shëndetësor janë në terren dhe po e ndjekin
situatën. Në vijim është bashkëpunimi pas
çka institucionet kompetente do të dalin me
kumtesë. Nga të dhënat dhe informacionet
të cilat do t'i marrin nga QSHP rajonal,
nëse ka nevojë ISHSSH do të japë vendim
me masa konkrete, qëndron në kumtesë.
Në katër ditët e fundit mbi njëmijë persona
me temperaturë të lartë trupore, plogështi
dhe dhimbje barku kanë kërkuar ndihmë
mjekësore në sektorin infektiv në Spitalin e
përgjithshëm "Ferid Murad" në Gostivar.

Konferencë shkencore

Pikëtakimet
dhe divergjencat
në Ballkan
Tetovë, 27 tetor - Fakulteti Filozofik pranë
Universitetit të Tetovës në bashkëpunim me
Forumin e shërbimit civil paqësor, ZFD nga
Gjermania, për të pestën herë me radhë
kanë organizuar konferencën ndërkombëtare shkencore me temë “Pikëtakimet dhe
divergjencat në Ballkan”, ku marrin pjesë
studiues nga vendi dhe rajoni. Punimet e
kësaj konference shkencore i shpalli të hapura rektori i Universitetit të Tetovës, Vullnet Ameti. Rektori i Universitetit të Tiranës,
pjesëmarrës në këtë konferencë shkencore
në fjalën e tij para të pranishmëve theksoi se
këto aktivitete shkencore në të ardhmen të
shtrihen në nivel të bashkëpunimit mes institucioneve arsimore, shkencore shqipfolëse. Rreth organizimit të konferencës së
pestë shkencore ndërkombëtare të Fakultetit filozofik më detajisht para të pranishmëve foli dekani i këtij fakulteti, Fatbi Osmani. Para të pranishmëve, fjalë rasti mbajti
edhe përfaqësuesja e Forumit të shërbimit
civil paqësor, Nora Maliqi. Ndryshe, punimet
shkencore të prezantuara në konferencën e
pestë ndërkombëtare shkencore me temë “
Pikëtakimet dhe divergjencat në Ballkan”
do të publikohen edhe në numrin e radhës
të revistës “Filozofika”. (u.h.)

Shkupi në një javë

Për gjashtë ditë, 73 aksidente!

Njëzetë e shtatë aksidente
janë
me
pasojë
të
lëndimeve të lehta trupore, ndërsa në to lëndime
të lehta trupore kanë marrë 43 persona. Në 40 aksidente është shkaktuar
vetëm dëm material. Sek-

tori për siguri në komunikacionin rrugor pranë
SPB Shkup gjatë shtatë
ditëve të fundit pas kontrolleve të zbatuara ndaj
pjesëmarrësve në komunikacion ka zbuluar një
numër të madh të kundër-

vajtjeve, me ç'rast janë
sanksionuar një numër i
madh prej tyre. Në kontekst të masave të ndërmarra
represive
për
kundërvajtjet e bëra në
komunikacion theksohen
disa për të cilat mendohet
se janë të rrezikshme për
sigurinë e pjesëmarrësve
në komunikacion, midis të
cilëve janë 29 shoferë të
cilët janë sanksionuar për
mosrespektimin e kufizimit të shpejtësisë së lëvizjes,
22 shoferë e kanë drejtuar
automjetin nën ndikimin e
alkoolit, 70 persona e
kanë drejtuar automjetin
para se ta marrin të
drejtën e drejtimit të automjetit motorik, si dhe 13
shoferë të cilët kanë kalu-
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Edhe 60 persona
kërkojnë ndihmë
mjekësore në Gostivar

Kapen 44 femra në lokale nate
Nga Sektori për Punë të
Brendshme në Tetovë, njoftojnë
se dukshëm është ulur numri i
shtetasve të huaj që qëndrojnë
në rajonin e Pollogut. Nga Sektori
për Punë të Brendshme në
Tetovë, njoftojnë se shtetasit nga
Shqipëria më shpesh kanë punuar
nëpër fshatra dhe nuk kanë qenë
të lajmëruar askund

Koha
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ar në dritën e kuqe të semaforit. Me automjetin
special karrotrec gjatë
shtatë ditëve të fundit janë
larguar 326 automjete.
Javën që kaloi, Sektori për
parandalim në kuadër të
aksionit edukativ-në trafik
"T'i mbrojmë fëmijë në komunikacion" zbatoi punëtori edukative me nxënësit
e klasës së dytë dhe të
katërt në SHF 11 Tetori" e
cila gjendet në rajonin e
komunës Qendër. Nga
policia rrugore paralajmërojnë se në ditët e
fundjavës fillimisht do të
punohet në zbulimin dhe
sanksionimin e kundërvajtjeve më të rënda të cilat
sipas statistikës janë të
rrezikshme dhe arsyeja

më e shpeshtë për aksidente, si drejtimi i automjetit nën ndikimin e
alkoolit, për vozitje të shpejtë, mos dhënie përparësi të lëvizjes, kalim në
dritën e kuqe të semaforit
dhe kundërvajtje tjera nga
shoferët dhe këmbësorët.
Duke e pasur parasysh
periudhën që po vjen,
kushtet e motit, reshjet e
shiut, mjegulla dhe rrugët
e lagështa të cilat
paraqesin pengesë për
zhvillim normal dhe të sigurt të komunikacionit nga
policia rrugore rekomandojnë deri te shoferët për
lëvizje të përshtatshme të
automjeteve
sipas
kushteve në rrugë, të
mbajnë
distancë
të
mjaftueshme midis automjeteve dhe të vozitin
me kujdes dhe për sigurinë e tyre personale dhe
për sigurinë e pjesëmarrësve të tjerë në komunikacion. (O.Xh)

Koha
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Në 29 korrik të 1914 nisi Lufta e Parë Botërore. Mjekët nuk i mjekonin dot të plagosurit dhe
Maria pati një ide brilante, krijoi makina të lëvizshme me rreze rëntgen (X) të aftë të arrinin
deri në fushëbetejë dhe të ndihmonin kirurgët me radiografi dhe të vepronin më shpejt
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Në fokus

Profil: Maria Kyri

Mendja brilante e një femre…
Kënga e
sllavizuar e
Ohrit për
Skënderbeun
Derisa vitet e pushtimit osman në
Ballkan po rëndonin si zgjedhë e
padurueshme, edhe tek fqinjët sllavë
Skënderbeu pati shëmbëllesën e tij si
një luftëtar i madh
Qysh në të gjallë të tij, Skënderbeu kishte krijuar aureolën e tij
legjendare te malësorë e fshatarë
që shihnin në të personin e një liberatori të madh. Kujtimi i tij u përjetësua në qindra gojëdhëna e krijime poetike, madje edhe në dhera
të huaja ku mërguan mijëra arbëreshë. Derisa vitet e pushtimit
osman në Ballkan po rëndonin si
zgjedhë e padurueshme, edhe tek
fqinjët sllavë Skënderbeu pati
shëmbëllesën e tij si një luftëtar i
madh. Këngët me origjinë popullore tek sllavët e Maqedonisë, që
kishin për protagonist Skënderbeun, u mblodhën nga vëllezërit Miladinov.
Njëra prej tyre quhet “Poplenal
mi Skenderbeg Jovče pole Bitolsko” (Ma pushtoi Skënderbeu
Jovçe-polen e Manastirit) e endur
në 25 vargje. Kënga tjetër e mbledhur nga Shapkarevi quhet “Skenderbej i morne Bitolsko” (Skënderbeu dhe vasha e Manastirit),
me 21 vargje. Në vitin 1894, shtatë
këngë të zonave ku kishte simbiozë
shqiptaro-sllave i botoi P.
Draganovi, të cilat u volën kryesisht nga folklori i Dibrës dhe Galiçnikut.
Studiuesi serb Tihomir Gjorgjeviç ka vërtetuar të kënduarit popullor shqiptar për Skënderbeun në
rrethinat e Ohrit, gjë që nxit idenë
se ato duhet të jenë krijuar në një
mjedis mbizotërues shqiptar karshi
atij sllav, ose prej shqiptarësh të
sllavizuar.
Përveç tyre, dy këngë të tjera të
tilla u mblodhën ndër sllavët e
fshatit Stebllevë të Gollobërdos në
Shqipëri “Se ožena mascek Skenderbeg/Od dvanest godini” (U
martua
Skënderbeu
i
vogël/dymbëdhjetë vjeç) në 30
vargje, dhe “Posakal Skenderbeg/Enu mumiče kaceku” (Ka
kërkuar Skënderbeu/ Një vajzë të
vogël) në 12 vargje. Një tjetër këngë
me syzhe të ngjashëm e shënoi më
1954 Petro Janura në rrethinat e
Ohrit, e cila është si vijon:
Sakal Skenderbeg,
Junakinja momiče.
Sakal Skenderbeg,
Ubavo da mu peja
Merakot da mu projde,
Srceto da mu greva.
Sakal Skenderbeg,
Ubavo momiče…
Ka kërkuar Skënderbeu,
Vashë trimëreshë,
Ka kërkuar Skënderbeu,
Bukur t’i këndojë,
Meraku t’i kalojë.
Zemrën t’ia ngrohë.
Ka kërkuar Skënderbeu,
Vashë të bukur…
(Konica.al)

Për vështirësitë e saj është
shprehur: ”Më shumë se njëherë
më ka rënë të fikët nga uria.” Pas
tri vitesh, në moshën 27 vjeçare,
filloi karrierën e saj shkencore. U
kontaktua nga një kompani
industriale për të studiuar efektet
magnetike të hekurit

Maria Salomea Sklodowska lindi në Varshavë në 7 nëntor 1867. Ishte vajza e pestë e
çiftit Vladislav dhe Bronislava
Bogusca. E humbi të ëmën në
moshën 10 vjeç dhe pak më
vonë motrën e saj Sofia nga
tifoja. Të dy këto drama si dhe
gjendja e popullit polak e
larguan nga feja katolike dhe e
orientuan drejt ateizmit. Më
vonë do ta paguante shtrenjtë
këtë lloj bindjeje. I provoi të
gjitha në Paris, udhëtoi, studioi
dhe punoi gjatë kohës që jetonte me të motrën. Nuk kishte
mundësi të paguante shkollën
universitare dhe për një vit e
gjysmë kurseu para përmes
punëve të ndryshme, deri kur
më në fund mbërrin para dyerve të universitetit në 1891.
Asgjë nuk ishte e thjeshtë. Jetonte me të motrën, derisa
mori me qira një papafingo në
lagjen latine. Në auditor ishte
një nga 27 femrat mes 749
meshkujve studentë dhe për
më tepër nuk fliste aq mirë
frëngjisht. Nga ana tjetër njohuritë e saj mbi matematikën
dhe fizikën ishin shumë larg
njohurive të shokëve të saj.
Nuk u dorëzua. Studionte
ditën, punonte natën, arriti
deri aty sa aktronte në një
teatër amator. Për vështirësitë
e saj është shprehur: ”Më
shumë se njëherë më ka rënë
të fikët nga uria.” Pas tri
vitesh, në moshën 27 vjeçare,
filloi karrierën e saj shkencore.
U kontaktua nga një kompani
industriale për të studiuar
efektet magnetike të hekurit.
Akoma shumë larg nga
zbulimet që do ta ngrinin lart
emrin e saj. Në atë vit, 1894
njohu një farë Pierre Kyri, mësues në shkollën e lartë të
fizikës dhe kimisë industriale.
Mes tyre lindi menjëherë një
ndjenjë. Ai ishte 35 vjeç, kishte
një emër në fizikë dhe i propozoi të ndanin laboratorin së
bashku. Marie, emri i së cilës
tashmë ishte kthyer në Maria,
nuk pranoi. Këmbëngulte të

kthehej në atdhe. Pierr i betohet se do ta ndiqte edhe nëse
do t’i duhej të jepte mësime
frëngjishteje për t’u ushqyer.
Ajo u kthye e vetme në Poloni.
Atje u ndie e humbur sepse
universiteti i Krakovias e refuzoi me motivin se ishte një
femër. Në ato ditë të errëta
mori një letër nga Pierri: “Do të
ishte diçka e çmuar, diçka që
nuk guxoj të pres, nëse do të
mund të kalonim jetën tonë
afër njëri-tjetrit, të hipnotizuar
nga ëndrrat tona, ëndrra jote
patriotike dhe ëndrra jonë humanitare, ëndrra jonë shkencore.” Atëherë ajo mori
vendimin për t’u kthyer në
Paris. Ata u martuan në 26 korrik të 1895. Një martesë e
thatë me të afërm të ngushtë,
pak miq që u dhuruan para në
vend të dhuratave, ajo veshur
me një fustan blu të errët,
ndoshta
e
tillë
ishte
jeta…Punonte në një zgëq që
nuk ishte as laborator, i marrë me qira ishte një sallë e
vjetër universiteti, ku kryheshin diseksionet (prerjet), i
paventiluar dhe me lagështirë.
Këmbëngulja dhe pasioni i saj
ishin të pathyeshëm, derisa në
vitin 1898 publikuan një artikull që njoftonte mbi ekzistencën e një elementi kimik
(metal i rëndë radioaktiv). E
quajtën Polonium si homazh
për atdheun e saj dhe numri
atomik i tij ishte 84, masa
atomike ishte 210 dhe simboli
Po.
Karakteristika e këtij elementi nëpër manuale është si
citohet: Poloniumi i zbuluar
nga Mari Kyri është i vetmi izotop ekzistues në natyrë. Në 26
dhjetor çifti dha lajmin se
kishin zbuluar një element të

dytë që e emërtuan Radium
(nga fjalori latinisht rayo) dhe
që këtej lindi fjala radioaktivitet që do të shënjonte për
mirë a për keq modernizmin.
Që nga ajo ditë e 1898 – 1902
bashkë ose veç, ata publikuan
32 punë shkencore të nivelit
të lartë. “Tek një njeri i ekspozuar ndaj radiumit qelizat e
sëmura që formojnë tumoret
shkatërrohen më shpejt se ato
të shëndetshmet.” Jetët e tyre
ndryshuan. Që nga 1900 Mari
ishte gruaja e parë në katedrën e shkollës superiore normale dhe Pierr vazhdonte në
universitet në Paris. Në vitin
1903, ajo mbrojti tezën dhe
mori doktoraturën. Nga martesa lindën dy vajza Irene dhe
Eve Denise, së bashku me to
erdhën edhe çmimet. Në fund
të vitit 1903 Marie, Pierre dhe
Henri Becquerel fitojnë çmimin
Nobel në fizikë, por Akademia
e Shkencave suedeze ia mohon kontributin Marisë sepse
ishte një femër. Pierr refuzoi
ta merrte çmimin nëse nuk ia
njihnin kontributin Marisë.
Ata fituan dhe kështu morën
15 mijë dollarë. Por.. dita e 19
prillit të vitit 1906 ishte ditë
me shi në Paris. Pierr shtypet
nga një karrocë në rrugën
Dauphine
de
Saint–Germain–des–Prés. Pëson frakturë në kokë dhe nuk
i shpëton vdekjes. Ishte vetëm
46 vjeç. Maria vazhdon me
punën e palodhur. Merr katedrën e të shoqit në Sorbonë
dhe në vitin 1911 fiton çmimin
e dytë Nobel në kimi për punën
e saj mbi poloniumin dhe radiumin. Ajo solli ndër të parët
studime për trajtimin e kancerit me izotope radioaktive. Kohë
të këqija do të vinin më pas.

Shtypi ultra i djathtë, besimi
hebraik e urrenin se ishte e
huaj dhe çifute gjë që nuk
ishte e vërtetë. E akuzuan
edhe për adulteri. Kjo e fundit
u bazua mbi një lidhje të
shkurtër dashurie mes saj dhe
një nxënësi të Pierrit, Paul
Langevin. Ajo ishte vejushë tek
të 40-at, ai ishte i martuar dhe
i ndarë dy muaj para episodit
dhe për më tepër 5 vjet më i
vogël se ajo. Lidhja zgjati një
vit, por mjaftoi për ta quajtur
prishëse martesash, çifute dhe
të huaj.
Në 29 korrik të 1914 nisi
Lufta e Parë Botërore. Mjekët
nuk i mjekonin dot të plagosurit dhe Maria pati një ide
brilante, krijoi makina të
lëvizshme me rreze rëntgen (X)
të aftë të arrinin deri në fushëbetejë dhe të ndihmonin
kirurgët me radiografi dhe të
vepronin më shpejt. Ajo vetë i
dizenjoi makinat dhe automjetet për t’i transportuar këto
makina. Ishte ndër të para gra
me patentë makine. Në zhargonin popullor këto makina
quheshin “le petit curie”, por
që u shpëtuan jetën një milion
ushtarëve. Në vitin 1915 shpiku kanjulat me emetim radiumi, një gaz pa ngjyrë që e
emërtoi Radon i përdorur për
të sterilizuar indet e infektuara. Ajo i injoroi efektet e këtyre elementeve, i manipulonte
me dorë, pa doreza, mbante
tubat në çantë, derisa më në
fund ky zakon i shkaktoi anemi aplazike. Vdes në 4 korrik
në vitin 1934 në sanatoriumin
Sancellemoz, Passy në moshën
66 vjeçare. E varrosën bashkë
me të shoqin dhe vetëm në
vitin 1995 u çuan në Panteonin e Parisit. Ajo ishte
anëtare nderi e 10 akademive
dhe bartëse e shumë titujve
dhe medaljeve të arta. Dy presidentët amerikanë Harding dhe
Hoover e nderuan me nga një
gram radium, vlera e të cilit
ishte 100 mijë dollarë. Dokumentet e saj ruhen në kasaforta prej plumbi dhe ata që duan
t’i shqyrtojnë duhet të veshin
veshje të posaçme. Kyritë nuk
i patentuan kurrë zbulimet e
tyre, refuzuan të gjitha mirënjohjet deri edhe Legjionin e
Nderit. Në vitin 2009 revista
“New Scientist” e zgjodhi si
gruaja më frymëzuese e
shkencës. Një stacion metroje
në Paris mban emrin e saj, një
krater hënor si dhe një asteroid. Emri i një polakeje që i
binte të fikët nga uria… / f.a. /
Bota.al

Partizania që “çmendi” majorin britanik gjatë luftës
Gjatë luftës në Shqipëri
morën pjesë dhjetëra oficerë
britanik të cilët kishin për detyrë të ndihmon grupet guerrile për të luftuar gjermanët.
Mes tyre kishte edhe personalitete të veçantë. Një prej tyre
ishte edhe Bill Tillman, i cili
shërbeu në Shqipëri kryesisht
1 vit në jug të vendit. Ai do të
vendosej në fshatin Sheper të
Gjirokastrës.
Por Tillman nuk ishte si
gjithë të tjerët. Ai zgjodhi
Shqipërinë për të shërbyer, për
shkak se ishte vend malor dhe
Tillman ishte një alpinist dhe
eksplorues i rrallë. Banorët tregojnë se çdo mëngjes herët ai i

ngjitej malit në këmbë dhe
kthehej, dhe kjo i habiste
shqiptarët për ecjen kot të majorit britanik. Por, qëllimi i tij
ishte mbajtja e trupit në formë.
Bill Tillman konsiderohet si eksploratori më i madh i shekullit të kaluar dhe për të janë
shkruar mjaft libra dhe dokumentarë.
Ai vdiq në moshë të thyer
në një barkë në mes të oqeanit ku për fatin e tij nuk u mor
vesh kurrë. Një vdekje tipike
për shpirtin e tij eksplorator
që nuk ka majë të botës pa u
ngjitur dhe oqean pa kaluar.
Sot në fshatin Sheper të
Gjirokastrës, shkolla fillore e

fshatit mban emrin e Till Tillmanit.
Por gjatë qëndrimit në
Shqipëri, Tillman ka lënë raporte dhe fotografi mjaft
mbresëlënëse. Në disa mes tyre
dallohet një vajzë partizane, e
cila luftonte në Brigadën e dytë
në zonën e jugut, kryesisht në
Gjirokastër. Ajo është fotografuar disa herë nga Tillman,
diçka që ai nuk e ka bërë me
askënd tjetër. Vajza e hijshme
shqiptare, edhe me pse me
këpucë të shqyera dhe pallto
burrash, duket se ka lënë
mbresa të veçanta tek Majori
britanik Tillman. Emri i vajzës
partizane nuk behët i ditur dhe

Tillman nuk do e shënonte emrin e saj në fotografitë që i ka
bërë. Edhe pse mes luftës dhe
e shkujdesur, sharmi i saj
është vërtet mbresëlënës.(E.K.)

Koha

Disa incidente dhe operacione luftarake të tjera u kryen mbi Shqipëri
në vitet 60-70, për të cilët nuk dihet shumë
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Koha kur avionët e Enverit
luftonin me botën
Kur Enver Hoxha
merrte titullin
“Hero i Popujve
Jugosllavë”

Në 21 korrik 1967 një incident
i rëndë ndodhi mbi hapësirën
ajrore shqiptare. Një avion
jugosllav i tipit F-84
“Thunderjet”, i armatosur
me raketa të padrejtuara dhe
bomba, shkeli hapësirën
ajrore të Shqipërisë në afërsi
të Dibrës duke fluturuar në
drejtimin PeshkopiMartanesh-Tiranë
Xhildinho OZUNI
Njësitë fluturuese të
FASH panë aksionin e parë
luftarak të tyre në vitin
1957. Pikërisht, më 23 dhjetor të 1957, një avion
luftarak amerikan i tipit T33 shkeli hapësirën ajrore
shqiptare. Dy avionë të tipit MiG-15 u ngritën nga
baza ajrore e Kuçovës, të pilotuar nga Anastas Ngjela
dhe Mahmut Hysa. Avioni
Amerikan u rrethua dhe u
detyrua të ulet në pistën e
pambaruar të aeroportit të
Rinasit. Avioni u sekuestrua
dhe piloti amerikan u kap
rob. Piloti amerikan u lirua
më 11 janar 1958, ndërsa
avioni u vendos në muzeun
e kështjellës së Gjirokastrës,
ku ndodhet edhe sot. Më 31
dhjetor të 1957, vetëm disa
ditë më vonë nga ky incident, një avion tjetër i huaj
shkeli hapësirën ajrore
Shqiptare. Ky ishte një
avion transporti i tipit DC-7
i Independent Air Travel që
po fluturonte nga Gjermania
drejt Singaporit. Dy avionë
të tipit MiG-15 u lëshuan
për ta kapur. Transportuesi
u rrethua dhe u detyrua të
ulej në aeroportin e
Kuçovës. Të 5 pilotët dhe
avioni civil u liruan më pas

më 4 janar 1958 mbasi u
vendos që ishte vetëm një
gabim navigacioni. Më 31
dhjetor 1958, një avion
tjetër i huaj u kap nga
avionët reaktivë të bazës së
Kuçovës. Ky ishte një C-54D
“Skymaster” që përdorej nga
CIA për të transportuar
armë në Indonezi. Avioni u
detyrua të ulej në bazën e
Kuçovës, dhe më pas pilotët
dhe avioni u liruan për t’u
kthyer në Angli. Një fitore e
rëndësishme kjo e FASH. Në
21 korrik 1967 një incident
i
rëndë
ndodhi
mbi
hapësirën ajrore shqiptare.
Një avion jugosllav i tipit F84 “Thunderjet”, i armatosur me raketa të padrejtuara dhe bomba, shkeli
hapësirën
ajrore
të
Shqipërisë në afërsi të Dibrës duke fluturuar në drejtimin Peshkopi-MartaneshTiranë.
Avioni jugosllav me
numër regjistrimi 11 ishte i
dislokuar në aerodromin
ushtarak të Zemunit, rreth
15–20 km në veri-perëndim
të Beogradit. Avioni pilotohej nga Boizhdar Vojeviç
dhe detyra e tij ishte të fluturonte për në aerodromin
ushtarak të Kumanovës,
Maqedoni, ku do të merrte
pjesë në stërvitje. Shërbimet

e radarit nuk arritën të diktonin shkeljen e hapësirës
ajrore të Shqipërisë, për
shkak se avioni jugosllav
fluturonte ulët duke ndjekur relievin. Avioni u diktua vetëm kur ai iu afrua
bazës së Forcave Ajrore në
Rinas. Pilotë të gatshëm
ishin Koço Biku dhe Roland
Sofroni. 3 avionë reaktivë të
tipit MiG-19, të komanduar
nga pilotët Koço Biku, Mahmut Hysa dhe Gëzdar Veipi,
u ngritën nga baza ajrore e
Rinasit për të interceptuar
avionin jugosllav. Avioni jugosllav u rrethua dhe u detyrua të ulej në aerodromin
e Rinasit. Mbas uljes, piloti
jugosllav deklaroi se ai
kishte humbur orientimin
gjatë fluturimit. Avioni dhe
piloti u kthyen në Jugosllavi, mbas një marrëveshjeje mes Shqipërisë
dhe Jugosllavisë.
Disa incidente dhe operacione luftarake të tjera u
kryen mbi Shqipëri në vitet
60-70, për të cilët nuk dihet
shumë. Në vitet 60, dy
avionë të Forcave Ajrore Italiane të tipit F-84 “Thunderjet” u ulën në bazën ajrore
të Rinasit në rrethana të
panjohura (sipas një versioni tjetër, flitet vetëm për
një F-84 Italian që u ul në

Rinas). Në vitet ’70, një
avion i vogël civil grek u kap
mbi Vlorë nga një MiG-15.
Ai u detyrua të ulej në
pistën ajrore të Vlorës, ku
piloti, një shtetas grek, u arrestua.
Gjithashtu, në fund të
viteve 70 një avion Shqiptar
i
tipit
MiG-21F-13
gabimisht shkeli hapësirën
ajrore jugosllave gjatë një
stërvitjeje. Avioni Shqiptar, i
pilotuar nga Luto Sadikaj,
u kap nga 2 avionë jugosllavë të tipit MiG-21.
Avioni Shqiptar u rrethua
dhe u detyrua të ulej në një
aerodrom në Kosovë.
Por, piloti shqiptar, në
momentin kur avioni bëri
kontakt me pistën e aerodromit, e futi në forsazh
avionin dhe u ngrit përsëri,
duke lënë prapa dy avionët
Jugosllavë që tashmë kishin
hapur parashutat e frenimit. Luto Sadikaj iu drejtua
Shqipërisë me shpejtësi të
madhe dhe u kthye në atdhe. Fatkeqësisht, Sadikaj
vdiq në një aksident me po
të njëjtin avion, në vitin
1982. Që nga viti 1948,
njësitë KA dhe ajrore të
FASH kanë arritur 8-9 fitore
kundër avionëve të huaj mbi
hapësirën Shqiptare pa pësuar humbje.

Në një artikull të publikuar Kastriot
Dervishi vazhdon të sjellë materiale për diktatorin që hedhin dritë mbi shumë anë të tij
që shpjegojnë edhe pasojat që pati sidomos
Kosova nga veprime apo mosveprime të parisë
shqiptare të pas çlirimit. Bëhet fjalë për një
artikull të gazetës “Bashkimi” 28 qershor
1946.
Më 23 qershor – 2 korrik 1946, kryeministri i Shqipërisë Enver Hoxha vizitoi
anekënd Jugosllavinë me përjashtim të trevave shqiptare. Pasi ç’nuk tha për “miqësinë
e përjetshme” të “popujve vëllezër”, më 27
qershor 1946 presidenti i Presidiumit të
Asamblesë Popullor të Republikës Federative
Popullore të Jugosllavisë, Ivan Ribar, i dorëzoi urdhrin e Heroit të Popujve Jugosllavë. I
dekoruari, i prekur thellë për nderin e madh
që iu bë, në formën e betimit deklaroi në këtë
ceremoni:
“Jam i gëzuar dhe i lumtur që po marr nga
Presidiumi i Asamblesë Popullore të Jugosllavisë dekoratën më të madhe të popujve
të Jugosllavinë, urdhrin e Heroit të Popujve.
Jam i gëzuar se dekorata që më jepet është e
të gjithë popullit shqiptar, i cili pa rezerva dhe
pa kompromis u hodh në luftën e madhe antifashiste përkrah të gjithë popujve liridashës
duke mos kursyer edhe jetën. Në çastet më të
vështira vendi ynë ka gjetur mbështetjen më
të madhe te Jugosllavia dhe populli ynë ka
patur te popujt e Jugosllavisë, miqtë dhe
aleatët më besnikë. Kjo miqësi dhe ky vëllazërim që është vaditur me gjakun e martirëve tanë, le të forcohet edhe më tepër mbasi
vetëm me këtë mënyrë do të sigurohet një jetë
më e mirë për popujt tanë, do të sigurohet
paqja në Ballkan dhe do forcohet demokracia.
Dekorata që po marr, Urdhri i Heroit të Popullit, do ta mbaj me krenari pse ajo simbolizon vuajtjet dhe luftën e madhe që popujt e
Jugosllavisë kanë bërë për lirinë e tyre dhe
për gjithë popujt liridashës”. Me atë çfarë i
bëri popullit shqiptar, ai e meritoi plotësisht
dekorimin si hero i popujve jugosllavë”, përfundon komentin e tij Dervishi.

Qyteti në Shqipëri i populluar nga shqiptarët e Kosovës
përtej legjendës, popullimi
masiv i Mirditës ndodh në
vitin 1432. Ishte pikërisht ai
vit kur Gjon Kastrioti, i ati i
Skënderbeut vdes dhe rajonet
që ishin nën sundimin e tij,
sipas “Histori e Shqypnis” e
Dom Ndoc Nikës, i marrin
osmanët
Andreas DUSHI
Gjatë pushtimeve të
njëpasnjëshme, trojet arbërore
kanë
njohur
largime dhe ardhje masive, herë si pasojë e një
pushtuesi, herë si pasojë e
një tjetri. Karakteristikë të
tillë ka pasur edhe pushtimi i stërgjatë prej 500

vjetësh nga Perandoria
Osmane. Gjatë kësaj periudhe, si kemi shkruar
edhe më parë, një pjesë e
banorëve të trojeve arbërore janë larguar drejt

Evropës
Perëndimore,
ndërsa të tjerë drejt asaj
lindore. Por, gjithsesi kjo
nuk do të thotë se ato troje u shpopulluan.
Disa nga hapësirat e

lira u zunë nga të tjerë
popuj duke krijuar pakica
etnike, ndërsa disa të tjera
u shfaqën si vendbanim
më i volitshëm për banorët
që jetonin në skajet e ven-

dit. Një prej këtyre
vendeve, sipas historianit
dhe shkrimtarit Dom Ndoc
Nikaj, ishte edhe Mirdita.
Legjenda për Mirditën,
tashmë të njohur, e botuar në “Doke e zakone
shqiptare” të mbledhura
nga Atë Donat Kurti (Botim Françeskan) thotë se
ishin tre vëllezër dhe i ati,
pasi i ndau krahinat ku ai
sundonte, u vendos para
dy objekte: Një shalë dhe
një shoshë. Vëllai i madh
merr shalën dhe krahina e
tij do të merrte emrin
Shalë. Vëllai tjetër merr
shoshën dhe krahina e tij
do të merrte emrin
Shoshë. Ndërsa për vëllain
e vogël nuk mbetet asgjë,
prandaj ai thotë “E mirë
dita kjoft për mue!” e
kështu, krahina ku ai

shkon merr emrin Mirditë.
Por, përtej legjendës, popullimi masiv i Mirditës
ndodh në vitin 1432. Ishte
pikërisht ai vit kur Gjon
Kastrioti, i ati i Skënderbeut vdes dhe rajonet që
ishin nën sundimin e tij,
sipas “Histori e Shqypnis”
e Dom Ndoc Nikës, i marrin osmanët. Bashkë me
to vijnë nga Gjakova edhe
një grup njerëzish të cilët
vendosen në Mirditë.
Ai e vërteton këtë duke
paraqitur një shkrim të
gjetur në shtëpinë e
Prenk Bibdodës i cili ishte
princ i Mirditës. Shkrimi
është një dokument i
lëshuar nga Kadiu i
Zadrimës, i cili lejon prijësin e mirditasve të zënë
vend në atë territor ku
akoma edhe sot janë.
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Kosova nuk është shtet
evropian në shëndetësi,
është shtet darwinist.

Një pension për Haxhi Zekën

Veton SURROI

1.
Haxhi Zeka dhe Otto
von Bismarcku kanë
vepruar pothuaj në të
njëjtën kohë.
Haxhi Zeka u përpoq,
pa sukses, me i bashku
tokat
shqiptare,
në
kryengritje pas kryengritjeje, me Lidhje të Prizrenit e me Lidhje të Pejës. Kur
qe rrethuar, ushtrisë
otomane i tha se i dorëzohet vetëm Sulltanit. U nis
për në Stamboll, i përcjellë prej një grusht trimash,
u kthye pas dy vjetësh "vetizolimi", krisi pushkë andej e këndej dhe në fund u
vra në Çarshi për, siç
thuhet, zënkë mes fisesh.
Otto von Bismarcku
bashkoi shtetet gjermane
dhe u bë "kancelari i
hekurt" i Perandorisë
Gjermane. Po ashtu u bë,
aksidentalisht, edhe babai
i njërit koncept të shtetit

Duke parë pas në kohë
ngjitjen madhështore të
Kinës që nga fundi i viteve
1970, vazhdimësia e
strategjive dhe politikave
kombëtare të zhvillimit, të
hartuara nga një udhëheqje
e fortë dhe efektive, kanë
luajtur një rol të
rëndësishëm

që, në shekullin XX dhe
XXI, lidhet (gabimisht) më
shumë
me
socialdemokratët e socialistët sesa me ideologjinë
konservatore në të cilën ai
besonte.
Në vitet shtatëdhjetë të
shekullit XIX, duke parë
se po forcoheshin socialdemokracia dhe socialistët (të cilët i konsideronte si "armiq të
Rajhut"), Bismarcku vendosi në shtet reforma
rrënjësore që do të krijonin sistemin e parë të
arsimit pa pagesë për të
gjithë, të sigurimit shëndetësor dhe atij pensional.
Dhjetë vjet më pas, një
bashkëbiseduesi
amerikan do t'ia shpjegojë
arsyet:"Ideja ime ishte ta
korruptoja klasën punëtore, apo ta them, që t'i
përfitoja për anën time, që
ta kundronin shtetin si
një institucion për të
mirën e tyre dhe të interesuar në mirëqenien e
tyre".
Kështu u lind ai që në
gjermanisht quhet "sozialstat" (shteti social) e në
anglisht "welfare state"
(shteti i mirëqenies), me
ngjashmëri me njërin apo
tjetrin emërtim në gjuhët e
ndryshme evropiane.

2.
Për shumë kë në
Amerikë, Afrikë dhe Azi
ekziston një emërtim
tjetër, popullor, për këtë
lloj shteti. E quajnë shtet
evropian. Emërtimi ka
marrë dimensionin e vet,
të kuptueshëm, automatik
nga përditshmëria, ngase
pas Luftës së Dytë
Botërore shteti social apo
i mirëqenies është bërë
normë për çdo shtet
evropian. Prej Estonisë e
deri në Portugali, prej Irlandës e deri në Bullgari,
është e nënkuptueshme
që çdo qytetar të ketë qasje në arsim cilësor falas,
mbrojtje shëndetësore dhe
skemë pensionale (e forma të tjera të mbrojtjes sociale). Dhe, një koncept i
këtillë nuk është i kufizuar në shtetet e BE-së:
shteti social qe pjesë e
rëndësishme e Bllokut lindor dhe u trashëgua
gjithandej edhe pas shembjes së komunizmit.
Shteti social, apo i
mirëqenies, nuk vihet në
pyetje as nga e djathta e
as nga e majta, nuk është
produkt i asnjërës ideologji. Është shndërruar
në normë. Të thuash se
një shtet ka sigurim social

apo sistem të mbrojtjes
shëndetësore për të gjithë
është si të thuash se ai
shtet ka polici, gjykata e
administratë shtetërore.
Dhe debati në këto
shtete, mes së majtës dhe
së djathtës, zhvillohet
kryesisht se si të bëhet më
i efektshëm sistemi i
"shtetit social" me paratë
që janë në dispozicion.

3.
Në
Kosovë
është
dashur që prej 1 janarit të
vitit 2005 të hynte në fuqi
Ligji për sigurime shëndetësore, një domosdoshmëri e konceptit të shtetit
evropian. Ligji ende nuk
zbatohet më 2017 dhe ka
gjasa të mira që të mos
zbatohet as vitin e
ardhshëm.Konceptualisht
, arsyeja mund të kuptohet në mbledhjen e Kuvendit të Kosovës që mbahet sot. Për shumicën e
popullatës debati rreth
rishikimit të buxhetit
mund të tingëllojë si diçka
që nuk nxit emocione, por
ndoshta do të ishte emocional po të kundrohej në
një kontekst tjetër, për
shembull, si një takim
mes Haxhi Zekës dhe Otto
von Bismarckut.

4.
Kosova vazhdon të mos
e përmbushë identitetin
bazik të shtetit evropian,
atë të shtetit social. Në as-

pektin institucional prioriteti i saj (siç shihet simbolikisht sot) është një grup
shoqëror i cili identifikohet
apo vetidentifikohet me
kryengritje. Prej vitit 1999
bëhet procesi i akomodimit të atyre që identifikohen
apo vetidentifikohen me
kryengritje: me poste
shtetërore, poste profesori
universiteti,
borde
drejtuese, tenderë të
parasë publike, gurëthyes
dhe brinjëthyes... Tash
edhe me pensione veteranësh në listat që rriten
mesatarisht gati 10 për
qind në vit. Nëse vazhdohet
kështu, pension për pension, ndoshta do t'i mbërrijë radha edhe Haxhi Zekës,
të cilit, për dallim prej
shumëkujt në listën e tanishme të veteranëve,
vështirë mund t'i mohohet
pjesëmarrja në luftëra çlirimtare.Përderisa është
marrë me rrëfime lufte,
Kosova ka shënuar prapakthim, krahasuar me
shekullin XX. Sot qytetarëve të saj mund t'u
shërbejnë këngët e rikthyera të sharkisë për trimëri:
në shëndetësi në vend të
Ligjit për sigurime varen
prej Ligjit të Darwinit, të
mbijetesës së më të fortit
nga specia jonë. (koha.net)

Ngjitja e Kinës: Versioni 2.0

Jin KAI
Kongresi i 19-të Kombëtar i Partisë Komuniste
Kineze po tërheq vëmendje nga e gjithë bota. Sipas
mediave kineze, nga një
numër i përgjithshëm prej
3,068
gazetarësh
të
regjistruar, 1,818 (pothuajse 60 për qind) janë nga
mediat e huaja. Gjatë konferencës, shumë vëmendje i është kushtuar jo
vetëm asaj që Kina ka arritur në pesë vitet e fundit,
por
veçanërisht
panoramës që ofrohet për
të ardhmen.
Raporti i punimeve, i
cili u shpërnda në ceremoninë e hapjes më 18
tetor nga Sekretari i
Përgjithshëm i PKK, Xi
Jinping, paralajmëron fillimin e një “epoke të re”
për Kinën. Si një fjalë e re
kyçe, “epoka e re” sinjalizon një fillim të ri, për
zhvillimin e mëtejshëm të

Qeveria e vendit po
kërkon që në vend se për
sigurime shëndetësore,
paratë të shkojnë për pensionet e veteranëve të
UÇK-së, pra në vend të
akomodimit të interesave
të shumicës, të akomodohet interesi i një grupacioni të veçantë. Grupacion
i veçantë, i cili identifikohet
si veteranë të UÇK-së, nuk
është saktësisht i përcaktuar. Në fund të luftës, më
1999, mund të ketë
numëruar njëzet mijë veta,
më 2017 ka shkuar tej 50
mijë dhe me këtë rritje pas
dhjetë vjetësh mund të
numërojë lirisht 100
mijë.Pas dhjetë vjetësh, në
analogjinë me Bismarckun, elitat mund t'i shpjegojnë një bashkëbiseduesi
amerikan pse i çuan paratë
e sigurimeve drejt veteranëve: meqë shkalla e
numrit të veteranëve është
15 herë më e madhe sesa
shkalla e rritjes së popullsisë, deshëm t'i përfitojmë,
ata dhe, posaçërisht votat
e tyre.

Kinës. Në fakt, pas 40
vitesh shfaqjeje të vazhdueshme, rritja e Kinës
është vërtet në pragun e
një epoke të re, ose siç e
thotë raporti, “një moment
i ri historik në zhvillimin e
Kinës”.
Duke parë pas në kohë
ngjitjen madhështore të
Kinës që nga fundi i viteve
1970, vazhdimësia e
strategjive dhe politikave
kombëtare të zhvillimit, të
hartuara nga një udhëheqje e fortë dhe efektive,
kanë luajtur një rol të
rëndësishëm. Investimet
masive dhe të vazh-

dueshme janë orientuar
në fusha vendimtare si infrastruktura, arsimi dhe
kujdesi shëndetësor, që do
të vazhdojë të lehtësojë
kinezët si komb, për të realizuar ëndrrën e tyre për
rimëkëmbje. Sot, Kina
është ekonomia e dytë më
e madhe në botë, dhe
është gjithashtu në krye
të shumë inovacioneve
moderne të jetesës, si
ndarja e biçikletave, pagesat përmes celularëve dhe
hekurudhat e shpejtësisë
së lartë. Kina është
gjithashtu një lojtar gjithnjë e më i rëndësishëm në

çështjet politike dhe
ekonomike botërore.
Këto janë vetëm disa
nga pikat kryesore, në atë
që unë e quaj Rritja e
Kinës, versioni 1.0. Hyrja
në një “epokë të re” në
zhvillimin e Kinës, me të
vërtetë do të thotë një rritje e fortë në shkallë, për
atë zhvillim tashmë 40
vjeçar. Për mendimin tim,
ky kapërcim ka dy shtresa
me rëndësi. Së brendshmi, politikat në “epokën e
re” do të vazhdojnë të përsosin dhe rinovojnë zhvillimin e Kinës, me karakteristikat
e
veta.

Ndërkohë, në lidhje me
angazhimet
ndërkombëtare të Kinës dhe rolin e
saj në sistemin botëror që
po ndryshon, duhet të
ketë disa ndryshime apo
përmirësime të rëndësishme në rritjen e Kinës,
versioni 2.0. Për shembull,
mund të presim që zhvillimi i Kinës të përqendrohet
më shumë në proceset e
“ndërtimit
të
komuniteteve”. Kjo do të ketë
një domethënie të gjerë rajonale dhe globale, si në
aspektin ekonomik, ashtu edhe në atë politik.
Prandaj, ajo që më intereson më shumë për
këtë “epokë të re”, është
roli që Kina do të ndërmarrë në sistemin botëror
në ndryshim, dhe sidomos
qasja përmes së cilës
kinezët do të përpiqen ta
kuptojnë atë rol. Në fakt,
Kina ka qenë një përfituese
e
sistemit
ekonomik
botëror
ekzistues, dhe arritjet e
mëdha ekonomike të
Kinës, vështirë se mund
të realizoheshin pa pjesëmarrjen e saj në globalizimin e iniciuar nga
Perëndimi. Në njëfarë
kuptimi, Kina ka qenë një
“marrës”, që tani gjithashtu synon të veprojë si

“dhënës” ose “kontribues”,
ndaj rendit global.
Bota po përballet me
probleme dhe çështje kronike të ndryshme, dhe ka
pasur një tendencë “deglobalizimi”, veçanërisht
në Perëndim. Në të
ardhmen, mund të presim
që Kina të marrë një rol
më aktiv në qeverisjen
globale, duke sugjeruar
dhe ofruar zgjidhje më të
përshtatshme dhe më të
zbatueshme.
Në
përgjithësi, kjo nënkupton
“vetëperceptimin” e ri të
Kinës në sistemin botëror.
Një tjetër çështje kyçe
është se si Kina do të
garantojë paqësisht, rritjen e saj të mëtejshme. Një
“koherencë e bazuar në
rregulla”, e cila mund të
kuptohet si një lloj i ri lidhjesh mes vendeve, në një
kuptim më praktik, mund
të jetë e vlefshme.
Ndërsa rritja e Kinës
vazhdon, ajo duhet dhe do
të bëjë rregulla të reja, por
definitivisht nuk duhet ta
bëjë këtë në një mënyrë që
është e njëanshme, arbitrare ose përjashtuese.
Unë besoj se ky parakusht
është i domosdoshëm dhe
i rëndësishëm në rritjen e
Kinës, versioni 2.0. (The
Diplomat)
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Për Rusinë, shitja e armëve
është një burim i mirëfilltë të
ardhurash, por transaksioni i
raketave ka të bëjë, më
shumë se me paratë: Ai lidhet
me shtimin e një elementi
ushtarak, në praninë
kulturore dhe ekonomike që
tashmë Rusia e ka në Ballkan

Allison FEDIRKA
Nuk ka asgjë të pazakontë që zyrtarët serbë dhe
rusë përkujtojnë Ditën e
Çlirimit të Beogradit së
bashku. Në fund të fundit,
është përvjetori i çlirimit të
kryeqytetit në vitin 1944
nga ushtria gjermane, një
ngjarje e ndihmuar jo pak
nga Ushtria e Kuqe. Por
mënyra e fillimit të ceremonisë së këtij viti ishte e
çuditshme: Rusia i kishte
shitur avionë luftarakë
MiG-29 Serbisë, dhe Moska po mendon shitjen e
sistemeve
anti-raketë,
ndoshta Buk-M1, Buk-M2
dhe / ose Pantsir-S2.
Është e kuptueshme pse
Serbia do t’i donte këto
armë. Sulmet ajrore të
NATO-s në vitin 1999 konfirmuan në mendjet e oficerëve serbë, nevojën për
një sistem modern të

Serbia nuk është vend për
konkurrencë ushtarake miqësore
mbrojtjes ajrore. Dhe qoftë
edhe fakti që blerja e tyre
është duke u diskutuar,
tregon se përpjekjet serbe
për ta pasur një sistem të
tillë po shtohen. Por,
meqenëse Serbia është një
vend në të cilin fuqitë e
huaja konkurrojnë për influencë, blerja e armëve të
reja nuk është çështje
thjesht e brendshme.

Një monopol i sigurisë
Serbia ndodhet në
zemër të Gadishullit Ballkanik, udhëkryq i interesave evropiane, ruse dhe
turke, vendi ku u hodhën
themelet për Luftën e Parë
Botërore. Vendndodhja e
saj i jep një sasi të madhe
ndikimi dhe i mundëson
qeverisë në pushtet, që të
flirtojë strategjikisht me të
gjitha fuqitë rajonale, në
një përpjekje për të çuar
përpara interesat e saj
kombëtare. Për shembull,
ajo ka rënë dakord për një
“road map” drejt BE-së,
për
të
rritur
bashkëpunimin rajonal
ekonomik në Ballkan, edhe
pse tashmë është anëtare e
një zone të tregtisë së lirë
me Rusinë. (Që nga rënia
ekonomike e Rusisë në
vitin 2015, Serbia ka bërë
më shumë tratativa me

anëtarët e BE, dhe me
vendet nënshkruese të
Marrëveshjes së Tregtisë së
Lirë të Evropës Qendrore.)
Disa vende – veçanërisht
Turqia, e cila ka lidhje historike me rajonin – janë të
interesuara që të investojnë në Serbi, dhe Serbia
është e lumtur të marrë
paratë e tyre, e etur siç
është për të zgjeruar
ekonominë e saj, nëpërmjet investimeve të huaja.
Ndonëse mund të ketë
hapësirë për konkurrencë
ekonomike miqësore në
Serbi, e njëjta gjë nuk
mund të thuhet për çështjet e mbrojtjes. Përmirësimi
i marrëdhënieve Serbi-Rusi
në këtë drejtim, është
veçanërisht problematik
për NATO-n, e cila veproi
kundër Serbisë në luftën e
kësaj të fundit kundër
Kosovës, në vitet 1990.
(NATO nuk mori pjesë në
konflikte të tjera që lindën
nga shpërbërja e Jugosllavisë, por mori pjesë
në këtë konflikt, sepse i
konsideronte si gjenocid
veprimet e Beogradit.) Ky
ishte një moment historik:
Ishte ndërhyrja e parë e
Perëndimit pas Luftës së
Ftohtë, për të siguruar
Evropën, pa mbështetjen e
Këshillit të Sigurimit të
OKB-së, dhe ishte një

ndërhyrje e suksesshme.
U larguan forcat ushtarake
serbe nga Kosova, u krijua
një forcë paqeruajtëse, u
lehtësua kthimin e refugjatëve dhe u krijua një kornizë politike për pavarësinë e Kosovës. Që nga ajo
kohë Perëndimi, përmes
NATO-s, ka qenë fuqia
dominuese politike në Ballkan.
Blerja e armëve të Serbisë nga Rusia kërcënon
monopolin e sigurisë të
NATO-s. Edhe vetëm prania e raketave, do ta rriste
ndjeshëm koston e një
ndërhyrjeje tjetër në Serbi.
Dhe është në përputhje me
iniciativat e fundit për të
forcuar ushtrinë e saj – iniciativa që një vend si Serbia, e cila është pushtuar
kaq shumë herë gjatë historisë, i konsideron kritike.
Për këtë qëllim, ajo tashmë
ka filluar të prodhojë dhe
të forcojë mjetet e veta
ushtarake. Ajo njoftoi në
fund të vitit të kaluar se
do të vazhdonte lidhjet e
forta ushtarake me Rusinë
dhe do të blinte avionë
luftarakë, raketa tokë-ajër
deri te ajri dhe automjete të
blinduara. Gjithashtu, ka
premtuar të përmirësojë
lidhjet me Bjellorusinë, nga
e cila pritet që Beogradi të
blejë sistemin S-300 dhe

shtatë MiG-29 në nëntor.

Një pikëmbështetje e re
Për Rusinë, shitja e armëve është një burim i
mirëfilltë të ardhurash, por
transaksioni i raketave ka
të bëjë, më shumë se me
paratë: Ai lidhet me
shtimin e një elementi
ushtarak, në praninë kulturore dhe ekonomike që
tashmë Rusia e ka në Ballkan. Rusia ka mbajtur
prej kohësh lidhje me
Serbinë, një shtet me
rëndësi strategjike që ka
mbrojtur Rusinë nga fuqitë
si perandoria austro-hungareze dhe ajo otomane.
Pas rënies së Bashkimit
Sovjetik, Moska nuk ishte
në gjendje të projektonte
fuqinë e saj, sepse ishte
ekonomikisht e dobët dhe
globalisht e parëndësishme, për ta ndihmuar
Serbinë si dikur. Kur lufta
shpërtheu në gadishull në
vitet 1990, Rusia nuk ishte
në gjendje të ndërhynte në
emër të Serbisë, ose të
kundërshtonte ndërhyrjen
e NATO-s. Përfshirja e saj
ishte
kryesisht
me
mbështetje politike dhe
ekonomike. Ajo mbështeti
qëndrimin e Serbisë ndaj
Kosovës dhe kompania
shtetërore
e
naftës,

15

Gazprom, investoi në kompani të cilat kontribuojnë
në buxhetin e Serbisë.
Presidenti rus, Vladimir
Putin kandidoi pjesërisht
me një platformë premtimesh për të rikthyer forcën ruse. Ashtu si
shumëkush në qeverinë e
tanishme, ai kujtonte
atëherë, se sa i pafuqishëm
ishte vendi i tij. Nuk është
për t’u çuditur, pra, që
gjatë kohës së qëndrimit të
tij në detyrë, marrëdhëniet
me Serbinë janë përmirësuar në mënyrë dramatike.
Marrëdhënia i mundëson
Rusisë të rifitojë terren, në
një rajon që për vite me
radhë është dominuar nga
Perëndimi. (Maqedonia dhe
Bosnje-Hercegovina janë
gjithashtu vende jo-anëtarë të NATO-s, të cilave
Rusia mund t’u vardiset).
Fakti që Serbia është një
arenë për një konkurrencë
të tillë, e ka inkurajuar atë
të luajë me të dyja palët,
duke ndjekur shanset që i
shkojnë më për shtat interesave të saj. Ajo diskuton blerje armësh prej Rusisë, është pjesë e
Partneritetit për Paqe dhe
punon me NATO-n për misione specifike, bisedon me
Turqinë dhe madje ngre
mundësinë e vendosjes së
bashkëpunimit për mbrojtjen, me Bosnjën. Kjo lloj
sjelljeje është racionale,
por e vështirëson përcaktimin e qëllimeve të saj
afatgjata. Ndërkohë, armët
e reja që blejnë do të ndihmojnë në parandalimin e
sulmeve, nga ata që do ta
përdornin Serbinë për qëllimet e tyre. (Geopolitical
Futures)

Rusia po shtyn për të kontrolluar hapësirën kibernetike

David IGNATIUS
Ndërhyrja kibernetike e
Rusisë në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 u
shoqërua nga ajo që
ekspertët amerikanë dhe
evropianë përshkruajtën si
një fushatë shqetësuese e
Kremlinit për të rishkruar
rregullat për hapësirën
kibernetike globale. Një
projekt i një propozimi rus
për një “Konventë të
Kombeve të Bashkuara
mbi Bashkëpunimin në
Luftën kundër Krimeve të
Informacionit” m’u prezantua së fundmi nga një
ekspert i sigurisë i cili
kishte një kopje. Dokumenti prej 54 faqesh përfshin 72 nene të propozuar,
që mbulojnë mbledhjen e
trafikut të internetit nga
autoritetet, “kodet e sjelljes” për hapësirën kibernetike dhe “hetimet e përbashkëta” të aktiviteteve
keqdashëse. Gjuha tingëllon burokratike dhe e
padëmshme, por ekspertët
thonë se nëse miratohet,

Një projekt i një propozimi
rus për një “Konventë të
Kombeve të Bashkuara mbi
Bashkëpunimin në Luftën
kundër Krimeve të
Informacionit” m’u
prezantua së fundmi nga
një ekspert i sigurisë i cili
kishte një kopje

kjo do të lejonte Rusinë të
shtrydhte hapësirën kibernetike edhe më shumë.
Konventa e propozuar e
Kremlinit do të rriste aftësinë e Rusisë dhe të
kombeve të tjera autoritare
për të kontrolluar komunikimin brenda vendeve të
tyre dhe për të fituar qasje
në komunikimet në vende
të tjera, sipas disa
ekspertëve kryesorë kibernetikë të SHBA-së.
Ata e përshkruan projektin e fundit si pjesë të
shtytjes së Moskës gjatë
dekadës së fundit për të
formësuar arkitekturën
ligjore të asaj që strategët
rusë e quajnë “hapësirën e
informacionit”. Propozimi
u ideua nga Kremlini në
fillim të këtij viti dhe u
përvijua në një artikull të 4

prillit në Kommersant. E
përditëtshmja e Moskës raportoi se ministria e
jashtme ruse e kishte përshkruar konventën si një
përpjekje “inovative” dhe
“universale”
për
të
zëvendësuar Konventën e
Budapestit të vitit 2001, e
cila është nënshkruar nga
Shtetet e Bashkuara dhe
55 vende të tjera, por është
refuzuar nga Rusia. Kommersant tha se “autoritetet
ruse panë një kërcënim për
sovranitetin e vendit” në
paktin e Budapestit. Oferta e Rusisë për të rishkruar rregullat globale nëpërmjet
Kombeve
të
Bashkuara u përputh nga
një këndvështrim personal
në bashkëpunimin kibernetik në korrik, nga Presidenti Vladimir Putin me
Presidentin Trump, gjatë
Samitit të G20 në Hamburg. Putin “i mohoi me
forcë” Trump-it se Rusia
kishte ndërhyrë në zgjedhjet e SHBA-ve, tha Trump
në një cicërimë.
Trump pastaj zbuloi një
propozim të fshehtë: “Putin
dhe unë diskutuam për
formimin e një njësie të
padepërtueshme të Cyber
Security në mënyrë që
hakimi i zgjedhjeve, dhe
shumë gjëra të tjera negative, të ruhen dhe të jenë të
sigurta”. Sugjerimi i Trump
që Amerika t’i bashkohet

Rusisë në cyberdefense
provokoi një stuhi reagimesh në Shtetet e
Bashkuara. Një komentator shkroi në Twitter: “Kjo
është sikur FBI t’i kërkonte
mafies të formojnë së
bashku një njësi kundër
krimit”. Shtëpia e Bardhë u
tërhoq pas deklaratës së
Trump. Këshilltari i sigurisë së brendshme Tom
Bossert u tha gazetarëve
më 14 korrik: “Unë nuk besoj se SHBA dhe Rusia
kanë arritur ende deri në
atë pikë në hapësirën
kibernetike. Dhe derisa të
bëjmë diçka të tillë, nuk do
të kishim biseduar për
partneritetin”.
Shumë
ekspertë kibernetikë të
SHBA-ve ndajnë pikëpamjen e Bossert se ndonëse
çdo traktat formal ose partneritet me Moskën tani
është i pamatur, diskutimet e qeta për ndërtimin
e besimit mund të jenë të
dobishme. Ato mund të
përfshijnë kontaktet ndërushtarake ose teknike për
të eksploruar mënyrën se
si të shmangen ngjarjet
katastrofike kibernetike që
mund të dëmtojnë sistemet
strategjike ose të paraqesin
rrezik sistemik. Zyrtarët
amerikanë dhe rusë kishin
mbajtur një dialog të tillë
për të shqyrtuar normat
për internetin, por deri më
tani kanë qenë një rrugë

pa drejtim. Rusët u drejtuan nga Andrey Krutskikh, një zyrtar i ministrisë së jashtme, i cili
është këshilltar kibernetik
i Putinit; dhe në anën
amerikane, nga Christopher Painter, i cili ishte
kreu kibernetik i Shtëpisë
së Bardhë nën Presidentin
Barack Obama dhe më pas
koordinator kibernetik në
Departamentin e Shtetit,
një post të cilin ai la këtë
vit.
Këto kontakte janë të
ndjeshme, por ato janë zhdukur pasi marrëdhëniet
SHBA-Rusi janë përkeqësuar. Një grup pune i
nivelit të lartë ndaloi së u
takuari pasi Rusia pushtoi Ukrainën në 2014. Një
grup ekspertësh qeveritarë
të sponsorizuar nga OKB
mbi Sigurinë e Informacionit u shkri në qershor
pasi nuk arritën konsensus mbi masat për përmirësimin e sigurisë së informacionit.
Propozimi
bilateral i Putinit në Hamburg u zhduk shpejt pas
miratimit të parakohshëm
të Trump. Rusët, ndërkohë, vazhdojnë fushatën e
tyre për të rregulluar
hapësirën
kibernetike
sipas kushteve të tyre,
duke mobilizuar aleatët për
të mbështetur alternativat
e tyre ndaj konventës së
Budapestit; Ankesa më e

madhe e Moskës është se
kuadri i Budapestit, në
nenin 32 (b), lejon pronarët
e të dhënave të kontrollojnë përdorimin e tyre, në
vend të qeverive. Moska
dëshiron kontroll shtetëror
të informacionit.
Rusia
mori
një
mbështetje globale për përpjekjet e saj në një mbledhje të shtatorit në Xiamen
të Kinës, të të ashtuquajturve vende të BRICS:
Brazili, Rusia, India, Kina
dhe Afrika e Jugut. Në
deklaratën e tyre zyrtare,
vendet “e njohin nevojën
për një instrument universal detyrues rregullator për
luftimin e përdorimit kriminal të TIK-ve [teknologjive
të informacionit dhe komunikimit] nën patronazhin e
OKB-së”.
Vendet
“e
mirëpresin iniciativën” e
Rusisë në kërkimin e një
pakti të tillë obligues. Nëse
ngjarjet e vitit të kaluar na
kanë mësuar diçka, kjo
është se Rusia e sheh informacionin si një armë
vendimtare politike dhe
dëshiron të kontrollojë këtë
hapësirë të mundshme
beteje. Ana rregullatore
globale e kësaj gare nuk
merr shumë vëmendje, por
mund të ndihmojë në përcaktimin nëse kanalet e
hapura të informacionit do
të mbijetojnë në epokën e
autokratëve. (Lexo.al)

Rubrika "Forum" është krijuar si hapësirë për të botuar letrat, opinionet, reflektimet dhe reagimet e lexuesve dhe qytetarëve.
Redaksia mban të drejtën për të redaktuar e shkurtuar, si dhe mos botuar ato shkrime që nuk i përmbahen etikës.
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Presidenti i Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi, priti sot sekretaren e përgjithshme të EEAS-së, znj.
Helga Schmid, me të cilën bisedoi për të arriturat e fundit të Kosovës, për reformat e vazhdueshme në
Kosovë dhe konfirmimin e perspektivës evropiane të Kosovës
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28 TETOR |2017|

Rajon

Presidenti Thaçi për gazetën austriake "Der Standard"

Komisioni Evropian,
i padrejtë me Kosovën

DIALOGU ME SERBINË TË KTHEHET NË PROCES PËR PAJTIM
Presidenti i Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi, priti sot sekretaren e përgjithshme të EEAS-së, znj. Helga
Schmid, me të cilën bisedoi për të arriturat e fundit të Kosovës, për reformat e vazhdueshme në Kosovë dhe
konfirmimin e perspektivës evropiane të Kosovës. “Zgjedhjet e suksesshme komunale dhe betimi i gjyqtarëve
dhe prokurorëve nga komunitetet jo-shumicë janë hapat më të fundit të mëdhenj të Kosovës”, theksoi
presidenti Thaçi. “Po vazhdojmë me sukses reformat në politikë, sundim të ligjit e ekonomi, që sa më shpejt të
lëvizim, me hapa konkretë, drejt Bashkimit Europian”, u shpreh Presidenti. Duke folur për Kosovën në rajon,
presidenti u shpreh se Kosova ka ndërtuar marrëdhënie të mira fqinjësore me të gjithë dhe shtoi se dialogu në
mes Kosovës dhe Serbisë duhet të shërbejë për ndërtimin e marrëdhënieve të mira fqinjësore dhe pajtim në
mes dy shteteve. “Dialogu duhet të kthehet në proces për pajtim, miqësi dhe bashkëpunim të mirë ndërfqinjësor në mes të Kosovës dhe Serbisë”, vijoi ai.
Der Standard: Ju keni
propozuar që kosovarët të
pajisen me nënshtetësi të
Shqipërisë. Pse, në të
vërtetë? Pse?
THAÇI: Kosova është lënë
në izolim, ende nuk ka liberalizim të vizave. Propozimi im
është në pajtim të plotë me
ligjet e Kosovës dhe të
Shqipërisë. Ata kanë të drejtën
e dyshtetësisë, ashtu siç kemi
edhe ne. Është me të vërtetë
një absurditet që studentët
dhe njerëzit e biznesit që kanë
nevojë të udhëtojnë, të pengohen nga ushtrimi i të drejtës
së tyre elementare. Komisioni
Evropian ka qenë i padrejtë
ndaj Kosovës. Prandaj, qytetarët janë duke humbur besimin që Komisioni Evropian
mund të ketë ndonjë agjendë
pozitive për Kosovën.
Der Standard: Nëse ka
liberalizim
të
vizave,
atëherë kosovarët nuk do të
kenë nevojë për shtetësi
shqiptare. Apo ju dëshironi
që, pavarësisht kësaj çështjeje, të gjithë kosovarët të
pajisen
me
shtetësi
shqiptare?
THAÇI: I mbetet kosovarëve të vendosin nëse dëshirojnë dyshtetësi apo jo. Por,
nëse Komisioni Evropian
vazhdon me këtë izolim, madje edhe duke e dënuar
Kosovën, atëherë ka mundësi
që të ndodhi kjo. Kosova ka
përmbushur plotësisht 94 nga
95 kriteret për liberalizim të
vizave. Ne kemi qenë lojalë,
por përmbushja e këtyre

kritereve nuk është shpërblyer nga Komisioni Evropian.
Komisioni Evropian është i
fokusuar vetëm në Serbi dhe
është i shqetësuar vetëm për
Serbinë, por jo edhe për
shtetet e tjera të Ballkanit
Perëndimor. BE-së i duhet lidership kur janë në pyetje politikat e integrimit dhe të zgjerimit.
Der Standard: Për liberalizmin e vizave ende nuk
është ratifikuar marrëveshja
kufitare me Malin e Zi.
Vetëm kur kjo të ndodhë,
Kosova do të ketë një shans
për të marrë një liberalizim.
THAÇI: Kosova dhe Mali i
Zi janë partnerë strategjikë
dhe kanë marrëdhënie të
shkëlqyera. Demarkacioni
nuk është një mosmarrëveshje midis Kosovës dhe Malit të
Zi, por një çështje e brendshme politike këtu në Prishtinë. Ne kemi qenë të befasuar
kur Komisioni Evropian e ka
vendosur atë si kusht. Por,
ratifikimi i demarkacionit nga
një kusht u shndërrua në një
kurth për Kosovën.
Der Standard: Pra, nuk
mendoni se Kosova do të jetë
në gjendje të ratifikojë së shpejti këtë marrëveshje?
THAÇI: Unë shpresoj që
kjo të ndodh së shpejti në Parlament, por ende nuk kemi
datë për këtë çështje. Por, ne
mbesim të shqetësuar sepse
lehtë mund të ndodhë që edhe
përkundër ratifikimit të demarkacionit,
Komisioni
Evropian do të hezitoj të përm-

byll me sukses procesin e liberalizimit të vizave.
Der Standard: Propozimin tuaj që kosovarët të pajisen
me
shtetësinë
shqiptare, a e keni diskutuar me kryeministrin e
Shqipërisë, Edi Ramën?
THAÇI: Nëse një shtet
lejon shtetësinë e dyfishtë,
kjo është e drejta e qytetarëve. Serbët e Kosovës kanë
nënshtetësinë e Serbisë,
malazezët e Kosovës kanë
nënshtetësinë e Malit të Zi.
Shumica e elitës politike, e
mediave nga Kosova tashmë
kanë
nënshtetësi
të
Shqipërisë. Pse mos të kenë
edhe studentët, biznesmenët
dhe qytetarët? Nuk është kjo
më një çështje politike, por
një nevojë praktike dhe janë
në pyetje të drejtat e njeriut.
Unë nuk jam nostalgjik kur
është në pyetje Jugosllavia e
Titos, por para 30 – 40
vjetëve ne kemi lëvizur më të
lirë sesa sot. Është një
padrejtësi e madhe që po
ndodh këtu edhe pse jemi
shtetit më pro-evropian në
Ballkan.
Der Standard: Para disa
javëve kam folur me kryeministrin Rama dhe ai tha se
menaxhimi i kufirit midis
Shqipërisë dhe Kosovës do
të jetë më i lehtë. A do të
thotë kjo se njerëzit që udhëtojnë midis Shqipërisë
dhe Kosovës mund ta bëjnë
këtë pa kontrolle kufitarë?
THAÇI: Kjo është në për-

Presidenti i Kosovës, Hashim
Thaçi në një intervistë për "Der
Standard" ka theksuar se
Komisioni Evropian është i
padrejtë me Kosovën.

Tahiri thirret
për t’u hetuar
në Prokurori

puthje me rregullat e BE-së.
Bëhet fjalë për një menaxhim
të integruar të kufijve. Këto
nuk i kemi vendosur vetëm në
kufi me Shqipërinë, por edhe
me Malin e Zi dhe me Serbinë.
Ne dëshirojmë kufij të hapur
ndërmjet të gjitha vendeve dhe
jo atë që po bën BE-ja,
domethënë
ndërtimin
e
mureve mentale. Derisa BEja mundohet t’i jap leksione
presidentit amerikan, Trumpit, për ndërtimin e murit, ajo
vetë po ndërton mure mentale
në Evropën Juglindore. Këto
mure mentale janë edhe më
të rrezikshme sesa ndarja
fizike e njerëzve.
Der Standard: Nëse të
gjithë
kosovarët
kanë
shtetësi shqiptare, atëherë
ata mund të votojnë të
gjithë në Shqipëri dhe kjo
do të rriste shqetësimin për
një Shqipëri të Madhe. Kjo,
nga ana tjetër, do të çonte
në shqetësimin se mund të
kishte diçka si Serbia e Madhe, e cila do të nënkuptonte
shpërbërjen e Bosnjë-Hercegovinës. A nuk do të çonte
kjo në paqëndrueshmëri në
Ballkan?
THAÇI: Serbët e Bosnjës,
tashmë kanë nënshtetësi
serbe dhe kroatët e Bosnjës
kanë shtetësi kroate. Pse
duhet të përjashtohen kosovarët nga kjo? Është në përputhje me Kushtetutën. Ekziston edhe mundësia që
qytetarët nga vendet fqinje të
pranojnë shtetësinë kosovare.
Nuk ka të bëjë me ndryshimin
e kufijve, por me lirinë e lëvizjes dhe të drejta të garantuara
nga kushtetuta.
Der Standard: Pra, nuk
ka të bëjë me Shqipëri të
Madhe?
THAÇI: Jo, kjo s’ka lidhje
me Shqipërinë e Madhe, por
ka të bëjë me lirinë e lëvizjes,
me një të drejtë (elementare) të
njeriut. Ne jemi dëshmitarë se
Komisioni Evropian po e shpërblen vetëm Serbinë. Dhe,
kjo ndodh në një kohë kur
njerëzit e dënuar nga Tribunali për Jugosllavinë, pas
kthimit të tyre në Serbi, po shpërblehen me pozita më të larta në institucione shtetërore.
Serbia po bën përparim në negociatat me BE-në jo për
shkak se po plotëson standardet evropiane, mirëpo
sepse po shantazhon BE-në
me "kartën ruse". Për më
tepër, Serbia nuk zbaton marrëveshjet e arritura në dialogun me Kosovën. Dhe,
prapëseprapë, ajo shpërblehet.

Një ditë pas kontrollit në
banesë, deputeti Sajmir Tahiri
është thirrur të paraqitet në
Prokurori për t’u marrë në pyetje
nga prokurorët në lidhje me hetimin e nisur ndaj tij si i dyshuar në
përfshirjen e trafikut ndërkombëtar
të drogës. Sipas burimeve, mësohet
se ftesa është bërë nga drejtori i
Prokurorisë së Krimeve të Rënda,
Besim Hajdarmataj, i cili ishte një
nga tre anëtarët e organit të akuzës
që paraqiti dokumentet në
Këshillin e Rregullores dhe Mandateve për të kërkuar autorizimin e
heqjes së imunitetit dhe të arrestimit të Tahirit. Ditën e djeshme
katër oficerë të policisë gjyqësore u
paraqitën tek shtëpia e ish-ministrit Saimir Tahiri për të kontrolluar rreth dy orë banesën, pas urdhrit të Prokurorisë.

Bora arrin 70
centimetra në
Brezovicë
Qendra e skijimit në Kosovë po
bëhen gati për të pritur pushuesit,
derisa tashmë adhuruesit më të
flaktë të skijimit, kanë shijuar borën
në Bogë dhe Brezovicë. Nuk kishte
si të mungonte, Arben Islami, i cili
njihet si një pasionues i madh i skijimit. Ai ka skijuar në Brezovicë,
derisa ka njoftuar se bora ka arritur në 70 centimetra. “Me datën 26
tetor 2017 pata rastin të skijoj në
Brezovicë. Bashkë me disa shokë
nga skijimi ecëm me skija/borda
në shpinë ose lëkura nën ski deri në
kurrizin e Piribregut/Karpës së
Kuqe në këtë ski qendër. Bora në
disa vende ishte deri në 70 cm e
thellë. Liftet do të aktivizohen tek në
fund të vitit”, ka njoftuar Islami. Islami është i pasionuar pas natyrës
dhe bukurive shqiptare. Arben Islami është njëri nga sportistët më aktiv në Kosovë dhe asnjëherë nuk
ndalet. Ai është alpinist e fotograf,
stomatolog, trajner tenisi, si dhe ka
shumë profesione tjera.

Xavier García Albiol, presidenti i degës katalonjase të partisë në pushtet PP të kryeministrit Mariano
Rajoy, është normalisht një orator i papërmbajtur kur bëhet fjalë për të kritikuar përkrahësit e
pavarësisë

Globi
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Katalonjasit nuk duan
zgjedhje të reja
Kryeministri katalonjas
Puigdemont i ka refuzuar
zgjedhjet e reja për
parlamentin rajonal. Arsyeja:
Ai nuk ka garanci, që me këtë
do të shmangeshin masat
detyruese nga Madridi
Kam
menduar
për
mundësinë e zgjedhjeve të
reja, por vendosa kundër tyre,
tha Carles Puigdemont në një
fjalim në televizion në
Barcelonë. Ai shtoi, se nuk
mund të jetë i sigurt, që me
zgjedhje mund të shmangen
masat detyruese të vendosura
nga qeveria qendrore spanjolle. Parlamenti rajonal katalonjas tani duhet të vendosë
për qëndrimin e mëtejshëm,
tha kryeministri. E kjo nuk u
vendos, por për këtë u nxit
diskutimi. Fillimisht deputetët duhej të mblidheshin
për të gjetur një përgjigje ndaj
masave të marra prej qeveria
në Madrid. Por pas fjalimit të
Puigdemont-it
agjenda
ndryshoi.

"JU MUND TË MBANI MIRË
MONOLOG..".
Kryeministri gjatë ditës luajti lojën e tij të preferuar:
macja me miun. Me mediat,
me studentët protestues në
Parlament, se "mbani mirë
monologë, ashtu si edhe sot.
Por pikërisht dialogun, që e
kërkoni gjithmonë, nuk doni
ta zhvilloni". Opozita e ka ftuar atë 15 herë në bisedime,
për të folur për "problemin
katalonjas". Por a e dini, sa
herë i jeni përgjigjur kësaj
oferte? Asnjë herë!" Arrimae
nga Puigdemont. Ai njihet për
mënyrën e ndërlikuar të të
shprehurit. Gjatë fjalimeve të
opozitës, ai qëndron i heshtur, sheh dhe dëgjon, qesh

Më shumë
se gjysma
e arabëve nuk
e duan Trumpin

ndonjëherë kur e kritikojnë. E
kritikat janë të shumta. Arrimadas ende nuk ka mbaruar.
"As 'Proecsi' nuk është kaq
kafkaesk sa, ajo që bëni ju
këtu", i kundërvihet ajo
Puigdemont-it. "A është normale, ajo që po ndodh sot, kjo
paturpësi? Ne po humbasim
kredibilitetin
në
nivel
ndërkombëtar. Ju nuk mund
t'ia bëni këtë katalonjasve".
Çfarë ka ndodhur? Puigdemont kishte planifikuar fjalimin e tij për në mesditë, e
shtyu atë me një orë, e pastaj
e anuloi, për ta mbajtur orë
më vonë. Kjo ec e jake le hapur krisje brenda qeverisë së
tij: Partia PDeCat (Partia Europiane Demokratike Katalonjase), ku ai bën pjesë
është e përçarë në dy kampe.
Pjesa e moderuar e pati imponuar Puigdemont deri pak
para se ai të mbante fjalimin,
që të shpallte zgjedhje të reja
të parakohshme. Përfaqësuesit e vijës së fortë në parti
kërkojnë pavarësinë me do
kusht. Kur disa mediekatalonjase njoftuan, se madje
Puigdemont ka caktuar edhe
një datë për zgjedhjet, 20
dhjetorirn dhe kur pak pas

kësaj u bënë të ditura dorëheqjet e dy deputetëve dhe
kolegëve të partisë së Puigdemont-it pështjellimi ishte i
plotë. Njëri prej tyre kryebashkiak i një qyteti në veri të
Katalonjës, e argumentoi
hapin e tij, se nuk i pranon
zgjedhje të reja pa shpalljen e
pavarësisë. Përmes tëitter-it
Albert Batalla komunikoi:
"Respekt për vendimin, por
unë nuk e pranoj atë". Ishin
disa faktorë, që e bënë sërish
të ndryshojë mendje presidentin katalonjas: Pjesa e
ashpër dhe e pakompromis e
koalicionit të tij fitoi. Rezultati
është, që nuk do të ketë zgjedhje të parakohshme. Ende jo".

PORTA ENDE NUK ËSHTË MBYLLUR
Xavier García Albiol, presidenti i degës katalonjase të
partisë në pushtet PP të
kryeministrit Mariano Rajoy,
është normalisht një orator i
papërmbajtur kur bëhet fjalë
për të kritikuar përkrahësit e
pavarësisë. Madridi kundër
Barcelonës: vazhdon matja e
forcave për Katalonjën.
Megjithatë në fillim ai duket
disi i pasigurt. Partia e tij nuk

është në gjendje të kuptojë, se
si do të vazhdohet në orët e
ardhshme. Të gjitha këto
spostime oraresh e çoroditën
atë dhe të gjithë të tjerët. "Unë
jam absolutisht i bindur, që
askush prej jush nuk e di se
si do të vazhdohet më tej,
thotë Albiol. Por, tha ai
Puigdemont-it i mbetet edhe
mundësia e fundit: "Ju lutem,
ejani nesër dhe flisni e argumentoni para të gjithëve atyre që ju mbështesin dhe
atyre që nuk janë të një
mendimi me ju". Albiol ofroi
madje, që ta shoqërojë atë
personalisht. "Unë gjatë gjithë
rrugës do t'ju flas dhe do t'ju
lus, që më në fund të qetësoheni". Të premten (27.10) qeveria spanjolle do të miratojë
në senat ndër të tjera shpalljen e zgjedhjeve të reja në Katalonjë. Këto dhe shkarkimin e
kryeministrit Puigdemont i
dha si përgjigje të shtunën e
kaluar (21.10) kryeministri
spanjoll Rajoy ndaj shkëputjes kërcënuese të Katalonjës.
Me këtë për herë të parë Rajoy ve në veprim nenin 155 të
kushtetutës, përmes të cilit
"rajoneve kryengritëse" mund
t'u hiqet autonomia. (DW)

Arab Center Washington DC (ACW)
dhe Arab Center for Research and Policy
Studies (ACRPS), qendra e të cilave ndodhet në Washington prezantuan rezultatet
e sondazhit një mujor lidhur me politikat
e jashtme të SHBA-ve dhe të presidentit
të saj, Donald Trump. Sondazhi i zhvilluar mes datave 14 shtator-13 tetor, me
pjesëmarrjen e gjithsej 3.200 të anketuarve nga Egjipti, Jordania, Kuvajti,
Libani, Maroku, Palestina, Arabia Saudite
dhe Tunizia, tregon se 61 për qind e
arabëve kanë qëndrim negativ ndaj politikës së SHBA-ve në botën arabe. Sipas
sondazhit, 58 për qind e arabëve kanë
mendim negativ ndaj Trumpit ndërsa 56
për qind e tyre mendojnë se Trumpi është
anti-musliman. Vetëm 17 për qind e
pjesëmarrësve të sondazhit besojnë se
presidenca e Trumpit përmirëson politikën e SHBA-ve ndaj botës arabe. Ky
opinion në mënyrë më të përhapur shihet
në Arabinë Saudite, të cilën e ndjekin
Egjipti dhe Kuvajti. Njëra nga menaxheret
e ACW-së, Tamara Kharroub në një konferencë për media në Washington tha se
pothuajse gjysma e arabëve të cilët kanë
marrë pjesë në sondazh (48 për qind),
përkundër opinioneve pozitive ndaj
SHBA-ve, kanë përshtypje negative ndaj
politikës së saj në rajon. Kharroub thotë
se sondazhi ka zbuluar se qëndrimi antamerikan në botën arabe ka si objektiv
politikat rajonale të SHBA-ve. “Sipas
rezultateve, 61 për qind e arabëve pjesëmarrës në sondazh, kanë qëndrim negativ ose të paktën mendim jo të mirë ndaj
politikës së SHBA-ve në botën arabe.
Ndërsa ata që treguan qëndrim negativ
ose të paktën mendim jo të mirë ndaj
popullit amerikan është 25 për qind”, tha
Kharroub.

Kërkohen sanksione ndaj Izraelit
"Bashkësia ndërkombëtare
nuk duhet të marrë
produkte të kompanive
izraelite të cilat prodhojnë
në territoret palestineze,
që ndodhen nën pushtim",
tha raportuesi Special i
OKB-së për të Drejtat e
Njeriut në Palestinë
Michael Lynk
Raportuesi Special i
Këshillit të OKB-së për të
Drejtat e Njeriut në
Palestinë, Michael Lynk
tha se qeveria e Izraelit
mund t’i ndryshojë politikat e saj në rast se ndaj
këtij shteti aplikohen

sanksionet sidomos në
fushat si ushtarake,
ekonomike e akademike.
Ai i bëri thirrje bashkësisë
ndërkombëtare që të bo-

jkotohen
kompanitë
izraelite të cilat prodhojnë
në territoret palestineze.
Lynk në një konferencë
për media të organizuar

në
Qendrën
e
Përgjithshme të OKB-së
dha informacione për raportin vjetor të prezantuar
në Komitetin e Tretë, i cili

adreson çështjet e të drejtave të njeriut në Këshillin
e Përgjithshëm të OKB-së.
Duke vënë në dukje se
pushtimi 50 vjeçar i
Izraelit dhe “shkeljet sistematike të të drejtave të
njeriut” po rriten çdo ditë
e më shumë, Lynk thotë
se në mes të Izraelit dhe
Palestinës nën pushtim ka
një “dallim të madh
asimetrik të forcës”. Sipas
tij, aplikimi i sanksioneve
të bashkësisë ndërkombëtare kundër Izraelit,
mund të ndikojë në
ndryshimin e politikave të
qeverisë së këtij shteti.
“Bashkësia
ndërkombëtare nuk duhet të marrë produkte të kompanive
izraelite të cilat prodhojnë
në territoret palestineze,
që ndodhet nën pushtim.
Vendosja e atyre kom-

panive është i ndaluar me
ligj. Izraeli është shumë i
varur nga bota e jashtme
dhe tregtia me SHBA-në
dhe Bashkimin Evropian
(BE)", tha Lynk.
Në
vazhdim ai tha se "Ne do
të fillonim të shihnim një
ndryshim të madh në qëndrimin e qeverisë izraelite
poqese në vizitat e
izraelitëve jashtë shtetit do
të kërkohej vizë, poqese
BE-ja nuk do të realizonte
marrëveshje tregtare dhe
do
t’i
jepte
fund
bashkëpunimit ushtarak,
ekonomik dhe akademik
me Izraelin". "Kjo duhet të
ndodhë. Edhe një rrugëtim në distancë prej 1 mijë
kilometrash fillon vetëm
me një hap dhe ky mund
të jetë hapi i parë që ne
duhet të ndërmarrim”, tha
Lynk.

Koha
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Lufta e ftohtë mund të jetë frymëzim i pakrahasueshëm për letërsinë e spiunazhit. Por esenca e letërsisë
së spiunazhit nuk ka ndryshuar. Lexuesit presin heronj te identifikueshëm, duke u mbrojtur kundër
armiqve të jashtëm
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Lexuesit e Letërsisë së
spiunazhit u tërhoqën për
të identifikuar agjentët e
dyfishtë (si tek Protokolli i
katërt i Frederik Forsyth-it)
dhe duke fantazuar rreth
efekteve të lavazhit të
trurit (Dosja Ipcress e
Deighton-it)

Fundi i Luftës së Ftohtë

Letërsia e spiunazhit
Shteteve të Bashkuara
dhe Kinës, thjesht një
tipar i një bote pas Luftës
së Ftohtë që ka shumë
konflikte ekzistenciale:
“Terrorizmi ekzistonte si
një kryefjalë gjatë Luftës
së Ftohtë, por tani, sigurisht, është bërë një burim
primar i konfliktit tregimtar. Dhe marrëdhëniet
komplekse midis shteteve
të Lindjes së Mesme dhe
ekstremistëve fetarë ofrojnë më shumë ushqim letrar. Korrupsioni politik
në vend kurrë nuk zhduket, por marrëdhëniet
e Amerikës me shtetet e
Europës janë bërë më
komplekse”, thotë ai.
“Survejimi elektronik dhe
statusi i heroit të informatorit… këto gjëra janë
të gjitha tema të shkëlqyera”. Për romanin e tij të
2014 “The Cairo Affair”,
Steinhauer punoi pothuaj
në kohë reale, duke
shkruar kronikën e Libisë
dhe të Kairos së pas
Mubarakut gjatë Pranverës Arabe.

Lufta e ftohtë ofroi një
sfond perfekt për letërsinë
e spiunazhit. Mjeshtërit e
spiunazhit, si James Bondi-i i Jan Fleming-ut,
Smiley i John Le Carre-it
dhe Harry Palmer i Len
Deighton-it u vendosën
kundër homologëve të
tyre komunistë, në një
lojë globale shahu me
lëvizje të përllogaritura
shumë mirë dhe qëllime
të dukshme e të padukshme, me rreziqe dhe shpërblime. Tradhti dhe
mashtrime e komplikuan
çështjen, por armiqtë
ishin të qartë. Oficeri i Inteligjencës Britanike Smiley kundër homologut të
tij të KGB-së Karla.

Ne kundra atyre
“Gjatë Luftës së Ftohtë, çdo lexues që hapte
një roman spiunazhi e
kuptonte atë sasi të vogël
konfliktesh të mundshme
që do të gjente”, thotë autori i letërsisë së spiunazhit, Olen Steinhauer.
“Do të ishte Lindja kundër
Perëndimit, ose heroi
kundër korrupsionit politik. Perëndimorë të pangopur duke shkatërruar
vetë sistemin e tyre”. Lexuesit e Letërsisë së spiunazhit u tërhoqën për të
identifikuar agjentët e dyfishtë (si tek Protokolli i
katërt i Frederik Forsythit) dhe duke fantazuar
rreth efekteve të lavazhit
të trurit (Dosja Ipcress e
Deighton-it). Ne ishim
prezantuar me spiunazh
në një shkallë njerëzore,
pa survejime të satelitit
dhe pa sisteme gjurmuese
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Rendi i ri botëror
të telefonit celular, që i
gjen tek melodramat e
teknologjisë së lartë sot.
Personazhet vuanin nga
stresi
fizik
dhe
psikologjik. James Bondi
është në pragun e një
shkatërrimi nervor, pasi
nusja e tij e re është vrarë
tek You Live Only Twice
(“Jeton vetëm dy herë”).
Spiuni i cili erdhi nga i
Ftohti përfundon me një
portret të shkatërruar nga
efekti i viteve të personalitetit të dyfishtë, me agjentë që në mënyrë konstante
justifikonin
veprime, që binin ndesh
me vlerat e tyre morale.
Por kishte edhe kënaqësi

– dreka në restorante të
këndshme, flirte romantike, vizita ndihmëse në
skajet e botës, duke përfshirë vende pas Perdes së
Hekurt. Fundi i Luftës së
ftohtë e bëri të nevojshme
gjetjen e armiqve të rinj.
“Kur lufta e ftohtë mbaroi,
zhanri humbi një kundërshtar perfekt,” thotë autori i letërsisë së spiunazhit Joseph Kanon.
Shkrimtarët
nuk
mbështeten më në një polaritet të lehtë. “Rusia
mbetet një kleptokraci
kërcënuese”, thotë Steinhauer, për të cilin trilogjia
e Milo Weaverit fokusohet
në marrëdhëniet midis

Pas 1989-ës ishte
koha për të rimenduar lojën e spiunazhit në letërsi.
“Unë gjithmonë shkrova
për njerëz që vuanin nën
peshën morale të Luftës
së Ftohtë dhe që përgjëroheshin të dilnin jashtë
saj”, thoshte John le
Carre për New York Times
pasi ra Muri i Berlinit.
“Jam absolutisht i gëzuar
të jem i prezantuar me një
paketë të re letrash”. Dhe
ai i trajtoi ato në tregime
që cilësonin tregtinë
ndërkombëtare të drogës,
mafien Ruse, pastrimin e
parave dhe korruptimin e
korporatave. Tek “The
Constant
Garden-

er”(2001), i cili i vendos
ngjarjet në “Kenian Britanike të njëherë e një
kohe, e rrezikshme,
dekompozuese, e plaçkitur, e rrënuar,” ai merret
me kompani farmaceutike
të cilat përdornin qytetarë
në vendet në zhvillim, si
kavie në provat e ilaçeve.
Pa kaluar shumë kohë, le
Carre ishte duke shkruar
për luftën ndërkombëtare
mbi terrorin dhe operativët amerikanë të cilët i
justifikojnë torturat dhe
interpretimin e jashtëzakonshëm (si tek romani i
tij i 2008 “A Most Wanted
Man”) si dhe aleatët e tyre
Britanikë. Personazhi i tij
Toby Bell, një yll në ngritje në Shërbimin e
Jashtëm Britanik që
kërkon identitetin e
vërtetë të vendit të tij në
një botë post-imperialiste
dhe post-luftë e ftohtë ngjason me Edward Snowdenin. Frederik Forsyth
ka ndjekur gjithashtu ballinat. Ai e vendosi “The
Fist Of War” (1994) gjatë
luftës së parë të Gjirit.
CIA, MI6 dhe ISI i Pakistanit e luftuan AL QAEDA-n në romanin e tij të
2006 “The Afghan”. Dhe
“The Kill List” ka si personazh një ‘predikues’ në
internet, i cili u bën thirrje
myslimanëve radikalë për
vrasje të udhëheqësve në
SHBA dhe Britani.
Disa
shkrimtarë
bashkëkohës kanë zgjedhur t’i vendosin librat e
tyre në të shkuarën, në
siguritë e Luftës së Ftohtë, ose edhe në periudhën përpara saj. Melodramat atmosferike të Alan
Furst-it (“Midnight in Europe” është i fundit i një
serie me 12 romane) vendosen në 1930-ën dhe në
fillimet e viteve 40, kur

operativët sovjetikë dhe
ata të shërbimeve të fshehtë
perëndimorë
bashkuan forcat për të
ndalur
makinerinë
naziste. Joseph Kanon
fokusohet në periudhën
menjëherë pas luftës,
duke vendosur “The
Prodigal Spy” dhe “The
Good German” në 1945ën, “fillimi i botës në të
cilën jetojmë sot”, thotë ai.
Për “Istanbul Passage” ai
e ktheu “ kryeqytetin turk
në një qytet neutral afër
Ballkanit, një Meka për
spiunët dhe një skenë
fillestare për Mossad-in,
në ndihmën për shpëtimin e çifutëve europianë
të futur në grackë”. Lufta
e ftohtë mund të jetë
frymëzim i pakrahasueshëm për letërsinë e
spiunazhit. Por esenca e
letërsisë së spiunazhit
nuk ka ndryshuar. Lexuesit presin heronj te
identifikueshëm, duke u
mbrojtur kundër armiqve
të jashtëm. Çfarë ka
ndryshuar përgjithmonë
është natyra bardhë e zi e
zhanrit të huazuar nga
Lufta e Ftohtë. “Spiunët
më të pasigurt”, thotë
Steinhauer, “shkojnë në
punën e tyre me një farë
ankthi, duke u përballur
me ngarkesën morale –
dredhitë dhe gënjeshtrat
që puna ua kërkon”. Lexuesit janë mësuar të
shikojnë të metat në sistemin tonë, dhe në veten
tonë, në sajë të portreteve
skeptike të krijuar nga
këta mjeshtër të letërsisë
së spiunazhit të Luftës së
Ftohtë. Kjo epokë e heronjve të përcaktuar qartë
dhe maskarenjve i ka lënë
vend linjave të paqarta,
aleancave të lëvizshme
dhe dykuptimësive të
sotme. (BBC)

Shkrimtari grek Koubatis i
dedikon libër Ali Podrimjes
“Ali Podrimja, in
memoriam” është libri që
shkrimtari grek Dino
Koubatis i dedikon poetit
kosovar Ali Podrimës
Në promovimin e librit
në ambientet e Muzeut
Historik Kombëtar ishin të
pranishëm autori i librit
Dino Koubatis, ministri i
Shtetit për Diasporën,
Pandeli Majko, drejtori i
Muzeut Historik Kombëtar Dorian Koçi si dhe miq
e artdashës.
Dino Koubatis në promovimin e librit tha se,”Ali
Podrima ishte një mik i

shtrenjtë dhe vdekja e tij
ishte si një humbje
ndërkombëtare”. Koubati
tha se, ”kur mori përsipër
të bënte një vepër për të,
nuk mendoi të shkruante
diçka të thjeshtë, por të
bënte një studim të thelluar dhe analizë krahasuese
për veprën e tij”,tha
shkrimtari.
Dorian Koçi drejtori i
muzeut tha se ,“fjala
shqipe kish dy dekada që
përmes artit të Podrimës
fluturonte në qiejt evropianë për të rrëfyer bukuritë dhe tragjeditë e një
kombi të vogël që vuante
nën një regjim kolonial në
fund të shekullit të dritës
në mes të Evropës”, tha
mes të tjerash Koçi .
Ai gjithashtu shtoi se ,”

arti i vërtetë përmes poemave të Podrimës i kanë
dhënë atij një emër të
merituar në panteonin e
letrave shqip”,përfundoi
Koçi.
Gjatë promovimit foli
dhe botuesi Muhamet
Kurti, i cili vlerësoi lart
gjithë krijimtarinë e poetit Podrimja. Por në një
parantezë të tij, botuesi
nga Gjakova duke iu drejtuar Pandeli Majkos me
fjalët “vëllain që e duam
shumë” tha se: kur politika vjen te kultura do të
thotë që i kemi punët
mirë.
Për profesor Përparim
Kabon, është shumë interesant fakti që një poet
nga Greqia shkruan për
një poet nga Kosova, dhe

sipas tij, është pikërisht
një njeri si Dinos Koubatis
që me veprën e tij
kapërcen pengesat të cilat
politika i ngre në kufijtë e
Ballkanit.
Gjithashtu poeti dhe
prozatori Pandeli Koçi
gjithashtu do ta cilësonte
Ali Podrimën si një shpirt
rebel, dhe në mbylljen e
fjalës preferoi ta bënte me
disa vargje të tij.
Ali Podrimja jo rrallë
herë është cilësuar si poet
me një talent të rrallë, i
paparashikueshëm e për
më tepër jokonvencional.
Promovimi i librit “Ali Podrimja in Memoriam” u
mbyll me dhënien e autografeve nga ana e poetit
grek Dinos Koubatis./
KultPlus.com

Sport
Për shkak të zgjedhjeve lokale
në Maqedoni, ndeshja
ndërmjet Renovës dhe
Akademia Pandev do të
zhvillohet sot (e shtunë),
derisa katër përballjet tjera
të xhiros së 12-të në Ligën e
parë futbollistike të
Maqedonisë do të zhvillohen
të dielën. Edhe në këtë xhiro
nuk do të mungojnë përballjet
interesante si për garën për
titull poashtu edhe për kreun
e tabelës si dhe ikjes së dy
pozitave të fundit të cilat
qojnë në një rang më të ulët
(Ligën e dytë)
Koha
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Liga e parë, java e 13-të

Sfida të vështira për
Shkëndijën, Shkupin e Renovën
DYSHET:
Renova – A.Pandev
Skopje – Pelisteri
Sileksi – Vardari
Rabotniçki – Shkupi
Pobeda – Shkëndija

Bujar KURTAJ

Shkup, 27 tetor – Nga pesë
përballjet që janë paraparë
të zhvillohen, më interesante pritet të jetë në
Prilep, ku skuadra e
Pobedës do të pret liderin
aktual Shkëndijën. E
gjithë kjo për faktin se
skuadra e Pobedës kur
luan si nikoqir është një
kundërshtar i papërshtatshëm, ndërsa këtë më së
miri e din kampioni aktual Vardari, e cila u mund
javën e kaluar me 1-0.
Ndryshe edhe Pobeda, por
edhe Shkëndija në xhiron
e kaluar e cila u zhvillua
në mesjavë, pësuan disfata, kështu që alternativë e
të dyja skuadrave do të

Koha

Na pret ndeshje e vështirë me Pobedën të cilët kohëve të fundit kanë ditur të na shkaktojnë
problem. Mirëpo, ne e dimë se kemi kualitet më të madh se ata dhe besojmë në potencialin
tonë për të marrë rezultat pozitiv në Mogila

jetë fitorja, derisa për
Pobedën edhe barazimi do
të ishte rezultat i mirë,
duke marr parasysh forcën e kuqezinjve. Mesfushori i Shkëndijës Armend Alimi në prag të
kësaj përballje thotë se
Pobeda është një skuadër
e cila kohëve të fundit u
ka shkaktuar problem,

por duke e ditur kualitetin
që posedon skuadra e tij,
ai është optimist se në
Mogilë mund të marrin
rezultat pozitiv. “Na pret
ndeshje e vështirë me
Pobedën të cilët kohëve të
fundit kanë ditur të na
shkaktojnë
problem.
Mirëpo, ne e dimë se kemi
kualitet më të madh se ata

dhe besojmë në potencialin tonë për të marrë
rezultat pozitiv në Mogila.
Ajo
që
ndodhi
me
Akademia Pandevin nuk
duhej të ndodhë, mirëpo
nëse shohim mirë ne
humbëm duke kërkuar fitoren dhe duke dominuar
ndeshjen. Nuk besoj se
mund të ndodhë dy herë

me radhë që të kemi fatin
kundër ndesh dhe të mos
shfrytëzojmë gjithë ato
raste shënimi, kështu që
jam i mendimit se tani ne
do të bëjmë reagimin e
duhur për tu kthyer në
rrugën
e
suksesit”,
deklaroi për KOHA, Armend Alimi.
Ndryshe,
përballja
tjetër interesante do të
zhvillohet në arenën “Filipi
i dytë” në Shkup ndërmjet
Rabotniçkit dhe Shkupit.
Dy skuadra që gjithmonë
kanë ofruar futboll cilësor
në “Filipi i dytë”, derisa të
dyja skuadrat vijnë në një
atmosferë pozitive pas fitoreve që i arritën në mesjavë ndaj Pobedës respektivisht Vardarit. Lajm i
mirë për trajnerin e
Shkupit Ardian Nuhiu
është rikthimi në ekip i
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Emanuel Mbella, i cili për
shkak të kartonit të kuq
ndaj Akademia Pandev
nuk luajti në dy ndeshje.
Pikërisht Mbella beson se
rikthimi i tij është bërë në
kohën e duhur dhe kontributi i tij do të jetë i
pashmangshëm në këtë
duel. “Skuadra e Shkupit
pas fitores ndaj Pobedës
do të ketë një tjetër përballje shumë të vështirë,
duke luajtur ndaj Rabotniçkit, skuadër kjo që
është futur në super formë. Mendoj se edhe tek
grupi jonë tani është kthyer vetëbesimi, por në këtë
ndeshje duhet të futemi
me shumë agresivitet dhe
seriozitet maksimal për të
marrë rezultat pozitiv dhe
pse jo edhe tre pikë. Kam
punuar mirë dhe janë në
formë të duhur dhe mendoj se kthehem në kohën e
mirë për të ndihmuar
skuadrën për suksesin e
radhës”, deklaroi Mbella.
Ndërkohë, kampioni aktual Vardari pas disfatës nga
Rabotniçki do të jetë
mysafire e Sileksit në Kratovë. Të përzgjedhurit e
trajnerit Çede Janevski
kanë një seri negative ku
kanë pësuar disfatë në tre
përballjet e fundit, andaj
fitorja në këtë përballje për
ata është më se e nevojshme. Derisa, ndeshja e
cila gjithashtu zgjon interesim të madh është ajo
mes
Renovës
dhe
Akademia Pandev, e cila
është edhe befasia e sezonit. Të gjitha ndeshjet
fillojnë në ora 13.30.

Kupa e Maqedonisë, çerekfinale

Shkëndija pret fituesin
e përballjes Shkupi-Vardari
Figurat me
integritet,
larg futbollit
shqiptar
Ish-futbollistë të shquar të
Kombëtares dhe aktualisht
figura në botën e sportit si
Tare, Kola, Hasi, Murati,
Skela, Lala, Strakosha, etj,
janë larg futbollit shqiptar.
Lorik Cana, pas mbylljes së
karrierës si futbollist, ka vullnetin e mirë për t’iu përkushtuar projekteve që lidhen me
afrimin e fëmijëve dhe sa më
shumë të rinjve në sport.
Mirëpo, i pyetur nga “Panorama Sport”, nëse do të pranonte
të merrte rolin e menaxherit të
ekipeve kombëtare (postin që
dikur mbahej nga Alban
Bushi), duke qenë se ai ka personalitet për të qenë pranë
Kombëtares, ai përgjigjet se
është “i orientuar që të vijojë
karrierën jashtë vendit. Kur
ish-futbollistë të shquar të
Kombëtares dhe aktualisht
figura në botën e sportit si
Tare, Kola, Hasi, Murati,
Skela, Lala, Strakosha, etj. Së
fundmi Cana, vendosen jashtë
vendit për të vijuar karrierën e
tyre, është një humbje e madhe për futbollin shqiptar.

Shkup, 27 tetor – Është hedhur shorti për çerekfinalet e
Kupës së Maqedonisë, ku
nuk mungojnë përballjet interesante. Në fakt skuadra e
Shkëndijës do të pret
fituesin e përballjes ShkupiVardari.
Cekim, asnjë nga dy përballjet mes dy rivalëve të mëdhenj Shkupi-Vardari nuk
është zhvilluar. Ndryshe, pos
këtij dueli, interesante pritet
të jetë edhe në përballjen e
Pellagonisë mes Pelisterit
dhe Pobedës, ndërsa befasia
e sezonit Akademia Pandev
do të përballen me anëtarin e
Ligës së dytë Teteks. Ndërkohë, ndeshjet e para të çerekfinales do të luhen më 8 dhe
29 nëntor, pos përballjes së
mbetur të 1/8 së finales
ndërmjet Shkupit dhe Var-

Vokrri takon
trajnerin
Italian
darit, skuadra të cilat siç
thamë do të “luftojnë” për një
bilet në çerekfinale. Fituesi
nga kjo përballje me
Shkëndijën do të luan më
17 dhe 21 shkurt të vitit
2018. (B.K.)

DYSHET:
Teteks – A.Pandev
Renova – Skopje
Pelisteri – Pobeda
Shkupi/Vardari - Shkëndija

Më ka penguar klima

E nisi me gol që në ndeshjen e parë, ndërkohë që pas
disa ndeshjesh, Sadiku mori
një sërë kritikash nëse do të

ishte apo jo bomberi i Legias.
Në ndeshjen e fundit në Kupë,
shqiptari realizoi dy herë,
duke udhëhequr skuadrën e
tij drejt kualifikimit. “Jam
shumë i lumtur për golat,
sidomos edhe për faktin se na
ndihmuan që të kalojmë për
më tej në kupë”, tha fillimisht
bomberi i kombëtares për mediat polake. Nga ana tjetër, ai
është pyetur edhe në lidhje
me mungesën e golit për disa
takime. Ndër të tjera, shqiptari është pyetur për faktin se
nuk ka shënuar dhe për

pengesat që ka hasur për ta
bërë diçka të tillë rregullisht.
“Në ekip ndihem shumë mirë
dhe gjithashtu në formë.
Mirëpo, në fillimet e mia te
Legia kam hasur disa
vështirësi, pasi ishte një aventurë e re për mua, ishte vend
i ri dhe mbi të gjitha kisha
probleme me klimën”, ka
deklaruar Sadiku. Bomberi
kuqezi është duke u rikthyer
të jetë i rëndësishëm për
Legian e Varshavës, duke
shënuar sa herë që ky ekip
gjendet në vështirësi.

Kombëtarja e Kosovës në futboll mbylli në vendin e fundit edicionin e parë zyrtar të eliminatoreve dhe tani është vënë në
kërkim të një trajneri për të drejtuar ekipin në aktivitetet e
ardhshme. Albert Bunjaku nuk
bindi në performancën e tij, sepse
krahas kontestimit nga ana e
tifozëve, ai shfaqi probleme edhe
me menaxhimin e grupit, duke u
grindur me të paktën 5 futbollistë. Kështu, kreu i FFK-së, Fadil
Vokrri, nisur edhe nga eksperienca e Shqipërisë, ka hedhur sytë
nga Italia, për të gjetur trajnerin e
ardhshëm. Sipas raportimit të
mediave italiane, Vokrri është
takuar me Rodolfo Vanolin dhe
kanë arritur një akord paraprak,
për t’i besuar italianit drejtimin e
njërës prej kombëtareve më të reja
të FIFA-s, e pranuar vetëm në
vitin 2014. Vanoli ka drejtuar
kryesisht klube të vogla në Itali
dhe jashtë, ndërsa klubi më i
madh është Udineze, të cilën e ka
drejtuar në vitet 2007-2009. Së
fundi, Vanoli ka drejtuar Olimpia
Lubjanën, në Slloveni.
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Një trepikësh Blejk Griffin në
sekondën e fundit i dha një fitore të
pabesueshme 103-104 Los
Anxhelos Klippers në fushën e
Portland Trail Blazers. Një gjuajtje
e saktë për tre, që ruan
pathyeshmërinë e kalifornianëve në
këtë fillim sezon që kanë arritur
katër suksese radhazi

Los Anxhelos Klippers dhe
San Antonio Spurs mbeten
skuadrat e vetme në këtë fillim
sezoni të NBA që ruajnë
parthyeshmërinë. Griffin është
shndërruar në lojtarin me të
rëndësishëm për Klippers, teksa
në këtë përballje të fundit realizoi 25 pikë, dha pesë asistime si
dhe kontrolloi tetë topa poshtë
koshit. Po 25 pikë realizoi edhe
Lillard, ndërsa MeKollum shtoi
edhe 23 pikë të tjera për Blazers,
që panë t’u ikte fitorja nga duart
pikërisht në momentin e sinjalizimit të sirenës për fundin e
ndeshjes.
Nuk di të ndalet më as
Boston Seltiks, që kaloi 89–96
Milvoki Baks. 28 pikë, shtatë
asistime dhe 10 rikuperime
regjistroi greku Antetokounmpo
për Baks, por nga ana tjetër u
kundërpërgjigjen Horford dhe
Irving respektivisht me 27 dhe
25 pikë.
Memfis Grizlis, i udhëhequr
nga spanjolli Mark Gasol, që
shënoi 25 pikë, mposhti në
“FedExForum” Dallas Maverik
96–91. Konlej shtoi edhe 22 pikë

NBA

“Magjia” e Griffin
u jep fitoren Klippersave
Betejë
deri në
kthesën
e fundit

të tjera për Grizlis, e po kaq pikë
realizoi edhe Barnes, që pati statistikat më të mira për Maveriks.
Çikago Bulls “zhyt” në krizë
të thellë Atlanta Hauks, duke iu
imponuar 91–86. Në prani të më

shumë se 21 mijë spektatorëve
në “United Center”, spikati italiani Belinelli me 23 pikë. Në
takimin e fundit të mbrëmjes
Sakramento Kings u mposht në
shtëpi nga Nju Orleans Pelikans

106–114, falë formës së mrekullueshme të DeMarkus Kousins,
që shënoi plot 41 pikë dha
gjashtë asistime dhe rikuperoi
në mënyrë të pabesueshme 23
topa nën tabelë.

Hamiltoni synon të fitojë titullin me fitore
Piloti britanik Luis Hamilton thotë se preferon të fitojë
titullin e katërt të Formula 1,
duke fituar garën e së dielës në
Meksikë, e jo duke përfunduar
si i pesti. Piloti i Mercedesit
është në prag të bëhet bri-

Sport

taniku i parë që fiton katër tituj
të Formula 1, një më tepër se
Xheki Steuard dhe atij i
mjafton edhe vendi i pestë në
Meksikë për të siguruar titullin,
meqë aq e madhe është epërsia
me vendin e dytë. Hamilton 32-

vjeçar është në formë jetësore,
meqë ka fituar pesë nga gjashtë
garat e fundit dhe ka krijuar
epërsi prej 66 pikëve ndaj gjermanit të Ferrarit, Sebastian
Fettel kur kanë mbetur deri në
fund edhe tri gara.

Ndonëse Luis Hamilton ka prekur titullin me
të dyja duart dhe pret
vetëm ta fitojë atë
matematikisht, rivali i tij
Sebastian Fetel nuk ka
ndërmend të dorëzohet.
Gjermani i Ferrarit e pranon se tashmë nuk ka
asgjë në dorën e tij, por
premton ‘luftë deri në
kthesën e fundit’, ndaj
Hamiltonit, në garën për
titull. “Për sa kohë që
matematika na mban në
lojë, do të provojmë t’ia
dalim. Ndonëse asgjë
nuk është më në dorën
tonë, unë do të provoj
deri në kthesën e fundit,
që të marr maksimumin,
me shpresën edhe të
ndonjë gabimi nga ana e
kundërshtarit”, tha Fetel. Deri në përfundim të
kampionatit, kanë mbetur edhe 3 gara, ndërsa
diferenca mes dy pilotëve, Hamilton dhe Fetel, është 66 pikë. Gara e
ardhshme e Formula 1,
është të dielën në
mbrëmje, në Meksikë.

Rossi i bën homazhe Simonçelit në Sepang
Gara e Sepangut, e cila
do tw zhvillohet këtë fundjavë, ka qenë disi emocionuese për Valentino
Rossin. Piloti kampion i
Moto GP-së, ka zhvilluar
homazhe, në vendin ku
humbi jetën piloti tjetër
italian, Marko Simonçeli,

në vitin 2011. Rossi ka
publikuar një foto në
kthesën e 11 të pistës, teksa bën homazhe mbi
pllaketën e vendosur në
nder të ish kolegut dhe rivalit të tij. “Përshëndetje
mik, je gjithmonë në zemrat tona”, ishte diçitura që

Publicitet

Hingis tërhiqet nga tenisi
Tenistja e madhe zvicerane, Martina
Hingis, ka paralajmëruar se do të
tërhiqet nga sporti në fund të turneut final të VTA-së këtë javë, ku 37-vjeçarja
është duke luajtur në turneun në çifte
përkrah Çan Jung-jan të Tajvanit. Hingis
është fituese e disa turneve Grand
Slame. "Duke shikuar prapa, është gati
e vështirë të besohet se gati saktësisht 23
vjet më parë unë bëra debutimin tim në
arenën profesioniste", ka shkruar Hingis
të enjten në faqen e saj në “Facebook”.
"Vitet që kanë pasur kanë qenë më shpërblyeset e jetës sime, si në aspektin
personal ashtu edhe profesionist, por besoj se është koha të pensionohem, gjë që
do të bëjë pas meçit tim të fundit në Singapor", deklaroi Hingis. Pensionimi i
Hingisit është i treti në karrierën e saj të
gjatë dhe të lavdishme, gjatë së cilës ka
fituar 25 Grand Slame që nga debutimi

shoqëronte foton e Rossit,
postuar në “Twitter”.
Cekim, Marco Simonçeli
humbi jetën më 2011-ën,
në Çmimin e Madh të Sepangut, në Malajzi, pikërisht në kthesën e 11 të
pistës, në xhiron e dytë të
garës.

UNIVERSITETI “SHËN KIRILI DHE METODI”
FAKULTETI FILOLOGJIK « BLLAZHE KONESKI » SHKUP
Bul. Krste Misirkov pn 1000 Shkup, R. Maqedonisë

Dekanat: +389 2 3240 401, Qendra: +389 2 3240 400
Faks: +389 2 3223-811

Nr.
Shkup
Në bazë të nenit 64 paragrafi 3, alineja 7 të Ligjit për arsim të lartë të RM, nenit 53 paragrafi 1, pika 8 të Rregullores
për marrëdhëniet e brendshme dhe punën e Fakultetit filologjik “Bllazhe Koneski” në Shkup në përbërje të Universitetit “Shën
Kirili dhe Metodi” në Shkup dhe nenit 34, paragrafi 2 e Rregullores për kriteret dhe procedurën për zgjedhje në titujt mësimorshkencor, mësimor, shkencor, mësimor-profesional dhe tituj bashkëpunues dhe asistentë – doktorantë të Universitetit “Shën
Kirili dhe Metodi” në Shkup, të sjellë në mbledhjen e 15 të Senatit universitar më datë 26.12.2013, Dekani i Fakultetit filologjik
“Bllazhe Koneski” në Shkup pranë Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup, publikon
KONKURS
Për zgjedhje në titullin mësimor-shkencor

në vitin 1994, përfshirë pesë në konkurrencë individuale, shtatë në çifte të
përziera dhe 13 në çifte te femrat.

- Një mësimdhënës (në të gjitha titujt) në sferën mësimore – shkencore Fonetika (gjuhë ruse); Gramatika, semantika,
semiotika, sintaksa (gjuhë ruse) dhe Leksikologjia (gjuhë ruse).
Kandidatët krahas kushteve të përgjithshme duhet ti plotësojnë edhe kushtet e posaçme me Ligjin për arsim të lartë të RM
dhe Rregulloren për kriteret e vetme dhe procedurën për zgjedhje në titujt mësimor-shkencor, mësimor, mësimor-profesional dhe
bashkëpunues dhe asistentë – doktorantë të Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup.
Marrëdhënia e punës bëhet për afat të caktuar prej pesë vjet.
Fletëparaqitjet, shtojcat (biografi, listë të punimeve të publikuara shkencore dhe profesionale, realizime pedagogjike dhe
të tjera nga fillimi i karrierës e deri në ditën e paraqitjes), dëshmitë se kandidatët kanë arritur shkallën e caktuar shkencore
magjistër, gjegjësisht doktor të shkencave filologjike, nga fusha shkencore për të cilën zgjidhen, dërgohen në 4 (katër) kopje në
Arkivin e Fakultetit filologjik “Bllazhe Koneski” në Shkup, në afat prej 8 ditëve nga publikimi i Konkursit.
Përveç asaj kandidatët duhet të dorëzojnë edhe nga një kopje të punimeve shkencore dhe profesionale.
Fillimi, përfundimi dhe orari i punës dhe shuma në të holla e pagesës bazë për mësimdhënës janë të ndryshueshme dhe
përcaktohen në pajtim me aktet e Fakultetit sipas orarit të mësimit në semestër, angazhimit dhe titullit në të cilin zgjidhet
mësimdhënësi.
Dokumentet e pakompletuara dhe të dorëzuara pas afatit nuk do të merren parasysh për shqyrtim.
DEKAN
i Fakultetit filologjik
Prof. Dr. Aneta Duçevska

Nuk kisha dashur kurrë të bëhesha futbollist dhe nuk më mungon fare futbolli.
Jam i lumtur pa futboll

Sport

Konsiderohej e ardhmja,
por Pjaca nuk ka vend te Juventusi
Hapësirat te skuadra e Alegrit
duket se po mbyllen gjithmonë
dhe më shumë, veçanërisht duke
parë përmirësimin e blerjeve të
reja të bëra në repartin e sulmit.
Atëherë, është e natyrshme të
mendohet për një largim të
Pjacas nga Torino, në kërkim të
një ekipi që mund t’i garantojë
më shumë hapësira dhe ku mund
të kuptohet nëse është një
lojtarë i përshtatshëm për
“Zonjën e Vjetër”
Marko Pjaca nuk do të
zbresë në fushë me ekipin e
moshave të Juventusit. Kthimi
i tij i shumëpritur është shtyrë
më tej, me dëmtimin në gju që
e mban larg fushave që nga
marsi i kaluar. Situata e sulmuesit të ri kroat mbetet e
komplikuar, jo vetëm në aspektin fizik dhe mendor.
Hapësirat te skuadra e Alegrit
duket se po mbyllen gjithmonë
dhe më shumë, veçanërisht

duke parë përmirësimin e blerjeve të reja të bëra në repartin
e sulmit. Atëherë, është e
natyrshme të mendohet për një
largim të Pjacas nga Torino, në
kërkim të një ekipi që mund t’i
garantojë më shumë hapësira
dhe ku mund të kuptohet nëse
është një lojtarë i përshtatshëm për “Zonjën e Vjetër”.
Nuk dihet akoma pse Pjaca

nuk do të luajë me të rinjtë
bardhezi, të cilët nuk po kalojnë një moment të mirë në këtë
fillim sezoni. Gjithsesi, do të
vijë momenti kur ai do të jetë
në dispozicion të Alegrit. Por
aktivizimi i tij nuk do të jetë një
gjë e sigurt. Opsionet në sulm,
pas blerjes së Federiko
Bernardeskit dhe Daglas Kosta dhe zhvendosjes së Mario

Manxhuzkiç në krahun e
djathtë, nuk mungojnë. Rotacioni në repartin e sulmit
mund të përjashtojë pikërisht
kroatin, akoma më shumë në
krahasim me një vit më parë,
kur Pjaca nuk arriti të siguronte një vend si titullar as
pas golit të shënuar në Oporto
në 1/8 e Çampions Ligë, disa
javë para atij dëmtimi të mallkuar të pësuar me fanellën e
Kroacisë. Me Alegrin në stol
dhe me këtë organikë, Pjaca
rrezikon të ketë shumë pak
minuta
në
dispozicion,
veçanërisht nëse dëmtimi, siç
duket,d o të vazhdojë ta
shqetësojë. Përjashtimi nga
lista e Çampionsit ishte diçka e
pritshme, por ka ardhur edhe
për shkak se ai nuk konsiderohet i paprekshëm. Plani për ta
kthyer atë në një zëvendës të
Higuain duket më i mundshmi
në këtë moment. por nuk
mund të përjashtohet edhe një
transferim i tij në merkaton e
janarit. Pjaca mund të gjejë
hapësira diku tjetër dhe të tregojë
vlerat
e
tij
të
padiskutueshme dhe të bindë
përfundimisht bardhezinjtë se
ai është sulmuesi i duhur për
të ardhmen.
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Shkurt

Kondogbia vlen
80 milionë euro
E ardhmja e Geoffrej Kondogbia do të
jetë përsëri te Valencia. Ish-mesfushori i
Inter, i transferuar te spanjollët me formulën e huazimit me të drejtën e blerjes,
po paraqitet shumë mirë në La Liga dhe
është një nga arsyet kryesore të ecurisë
së mirë të Valencias në kampionat. Kështu, sipas “Cadena Ser”, Valencia është
gati ta blejë përfundimisht lojtarin nga Inter për 25 milionë euro, çmimi i fiksuar
nga Interi. Klubi spanjoll duket se ka arritur një marrëveshje me mesfushorin për
një kontratë katërvjeçare, brenda së cilës
do të përfshihet edhe një klauzolë për prishjen e kontratës me vlerë 80 milionë
euro.

•••

25 milionë euro për
brazilianin e Romës
Mbrojtësi i majtë i Roma, Emerson
Palmieri, shumë shpejt mund të kalojë te
Liverpuli për 25 milionë euro, pasi ka lënë
pas shpine një dëmtim në gjurin e majtë
dhe është krejtësisht i gatshëm për t’u
vënë në dispozicion të Jurgen Klopp, pasi
trajneri gjerman i Liverpul e ka pëlqyer
personalisht brazilianin. Transferimi ka të
ngjarë të kryhet në janar. Sipas asaj që
bën të ditur “Gazzamercato”, skuadra e
Premier Ligë është gati t’i ofrojë Emersonit një kontratë deri në qershor të vitit
2022, me dyfishin e pagës që merr aktualisht te Roma. Emerson, që do të rikthehet me intensitet të plotë në stërvitje,
gjatë muajit të ardhshëm, u ble nga Roma
për 2 milionë euro nga Santos dhe u
huazua te Palermo.

•••

Mata dhe Herrera, në këmbim të 22-vjeçarit

Barcelona e
vendosur të
blejë Kutinjon
Sipas raportimeve nga Spanja,
Barcelona do të bëjë një përpjekje të
re për të nënshkruar me brazilianin
Filipe Kutinjo gjatë merkatos së janarit. “Mundo Deportivo” pretendon
se udhëheqësit e klasifikimit në La
Liga, janë të vendosur të finalizojnë
suksesshëm transaksionin për blerjen e yllit të Liverpulit, pasi dështuan të gjejnë akordin me klubin anglez
gjatë merkatos së verës. Ndërkohë,
klubi nga “Merseyside” aludohet se e
vlerëson Kutinjon me një çmim
stratosferik, prej 134milionë euro,
pasi në gusht refuzuan një ofertë finale në vlerën 114milionë euro.
Barça uronte që oferta e tyre finale të
bindte dhe të pranohej nga Liverpuli,
por Jurgen Klopp dhe hierarkia e të
Kuqve refuzoi paratë në këmbim të
25-vjeçarit. Gjigantët spanjollë besojnë se vlera aktuale e pretenduar nga
klubi anglez është jo reale dhe pritet
të përdorin në negociatat e tyre lidhjen e Kutinjos me Çampions Ligë, si
një taktikë dhe strategji diskutimesh.
“Mundo
Deportivo”
pretendon
gjithashtu se të interesuar për Kutinjo është edhe PSG, ndonëse transferimi në “Nou Camp” mbetet preference e vetë futbollistit. Liverpuli
kërkoi 185milionë euro për ish-futbollistin e Interit, në afatin e fundit të
merkatos së verës dhe thuhet se janë
të gatshëm ta shesin gjatë janarit.

Manchester Junajted ka
të ngjarë të sakrifikojë dy
mesfushorët spanjollë Ander Herrera dhe Huan
Mata, për të marrë futbollistin e Atletiko Madrid,
Saul Niguez. Lajmin e interesimit të “djajve” për futbollistin 22-vjeçar e bën të
ditur “Don Balon” dhe e
konfirmon media në Angli.
Gazeta spanjolle ka bërë
me dije se vetë trajneri i Junajted, Hoze Murinjo, është
ideatori i këtij shkëmbimi
që mund të realizohet në
verën e ardhshme. Gjithsesi, mbetet ende për t’u
parë përgjigja e Atletiko dhe
trajnerit Diego Simeone, të
cilët ndihen të fortë nga

fakti që Saul sapo ka firmosur një kontratë të re
dhe klauzola për prishjen e
saj është 150 milionë euro.
“Murinjo ka folur personalisht me Simeone për këtë
temë, por argjentinasi ende

nuk ka kthyer përgjigje”, –
konfirmonte gazeta angleze
“Daily Star”. Gjithsesi nuk
përgënjeshtrohet fakti që
Simeone të pëlqejnë dyshen
Mata-Herrera, nëse Saul
kërkon largimin.

Bajerni interesohet për
talentin e Barcelonës
Frank Riberi është në vitin e fundit të kontratës te Bajernj. 34-vjeçari aktualisht po
vuan një dëmtim në gjurin e majtë dhe të
gjitha gjasat janë që në qershor të largohet përfundimisht nga kampionët e Gjermanisë. Përveç dëmtimeve të shpeshta,
francezi ka pësuar rënie të dukshme në
formën e tij fizike, kështu që është krejt e
natyrshme që rekordmenët të mendojnë
për pasuesin e tij. Kandidatin e zbulon
gazeta katalanase “Mundo Deportivo”.
Sipas saj, Bajerni po ndjek me kujdes talentin e Barcelonës, Hose Manuel Arnaiz.
Agjenti i tij është Rene Ramos, vëllai i yllit të Real Madridit, Sergjio Ramos. Interes për këtë lojtar, i cili aktualisht luan te
Barcelona B, kanë edhe Mançester Junajted dhe Arsenali, kështu që gara për
transferimin e tij do të jetë e ethshme.
Presim se cila palë do të jetë fituesja.

•••

Largohet nga Çellsi për shkak të familjes

Menaxheri i Çellsit, Antonio Konte me siguri do të
largohet nga klubi londinez
pas përfundimit të sezonit,
bëjnë të ditur mediat angleze. Informatat më të reja

janë se
arsyeja e largimit do të
jetë fakti se familja e trajnerit italian nuk ndjehet
mirë në Londër.
R e s p e k t i v i s h t

bashkëshortja dhe vajza e
Kontes iu bashkëngjitën
menaxherit këtë verë, ndërsa janë të vendosur në Kobham, në afërsi të bazës për
stërvitje
të
klubit.
Megjithatë të dyjat, nuk ndjehen komode dhe qartë i
kanë thënë Kontes se nuk
dëshirojnë të qëndrojnë aty
gjatë. Duket se edhe Konte
nuk ndjehet shumë mirë në
Çellsi, edhe pse ai e ka udhëhequr ekipin deri në titullin e kampionit në sezonin
e parë në "Stamford Bridge".
Ndërkohë, rezultatet jo
tepër të mira të "bluve" nga
fillimi i sezonit, po ashtu,
nuk shkojë në favor të qëndrimit të tij në Londër.
Ndërkaq, ndarja me Çellsin
është edhe më e sigurt nëse
dihet interesi i madh që për
menaxherin italian e tregojnë PSZH dhe Milani.

Rossi po kërkon një
ekip në Serie A
Gjuseppe Rossi konfirmon se është gati
të rikthehet dhe është duke kërkuar një
skuadër në Serie A, duke shtuar se do ta
kishte ëndërr të luante te Napoli ose Milani. Sulmuesi ka pësuar një sërë dëmtimesh të rënda në gju dhe i fundit ka
qenë më 10 prill. “Pas dëmtimit, ndihem
shumë mirë, jam duke u stërvitur dhe
duke pritur për një klub”, shprehet Pepito për “Sky Sport Italia”. “Dëshira ime
është të rikthehem në Itali, jemi duke
punuar mbi këtë dhe do të shohim se
çfarë do të ndodhë”, shtoi më tej Rossi.
Ndryshe, një nga opsionet e tij mund të
jetë Napoli, që ka humbur Milik me një
dëmtim të ngjashëm, dhe Milani. “Natyrisht, do ta kisha ëndërr të luaja te Napoli
që po luan futbollin më të bukur dhe mendoj se karakteristikat e mia do t’i përshtateshin. Edhe futbolli i Montellas është
ndërtuar për sulmuesit. Objektivi i stilit të
tij të lojës është të shënojë gola dhe ai e
di mirë këtë aspekt, pasi ka qenë vetë sulmues”, përfundoi Rossi.

Isha shumë nervoz për ndeshjen e mikut tim. Bashkë me gruan time kujtojmë se kemi qarë si fëmijë në momentin që penalltia e fundit u shënua dhe nuk mund t’i përmbanim lotët nga gëzimi. Thuajse çdo ditë, që nga
viti 1991 kemi qenë të lidhur bashkë dhe më vjen mirë që Vagner u fut në elitën e trajnerëve, sepse e meriton
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Bergkamp nuk udhëton me avion, të
gjithë duan helikopterin. Ronaldo do
pasqyra që nuk mbulohen nga avulli për
të adhuruar veten pas dushit, janë disa
nga kërkesat e bëra nga futbollistët
Për të shkuar te Beshiktash
futbollisti brazilian Ronaldinjo
ka paraqitur një listë kërkesash
ku shpjegonte se nuk mund të
bënte dot pa shtatë bileta avioni
në muaj në aksin Turqi-Brazil,
për vete dhe familjarët. Jo vetëm
kaq, donte edhe një shofer në
dispozicion 24 orë, një celular
dhe një telefon fiks që duhej të
paguheshin nga klubi.

10 kërkesat më absurde
të bëra nga futbollistët
Bonuçi nuk
duhet të
ishte bërë
kapiten i
Milanit

Dennis Bergkamp
Frika e tij nga udhëtimet me
avion dihet nga të gjithë. Pë këtë
arsye, para se të nënshkruante
me Arsenal-in, ka përfshirë një
klauzolë që e lejonte të refuzonte
transfertat për të cilat duhej përdorur transporti ajror.

Samuel Eto’o
Përveç rrogës 20 milionë
euro, për t’u transferuar tek
Anzhi sulmuesi nga Kameruni
ka kërkuar një avion privat, një
vilë në Moskë 1000 metra katrorë me katër katë dhe me pishinë në tarracë.

pasqyrë kundër avullit për të pasur mundësinë të adhuronte
veten pas dushit.

ës arriti të përfitonte një suitë
në “Copcabana Palace”.

Daniel Osvaldo
Dejvid Bekam

Negociatat e ish-sulmuesit të
Romaës me Al Xheziran kanë
dështuar sepse ai ka kërkuar një
plazh privat dhe një helikopter
personal.

Kur ai u transferuar te Milani
bashkëshortja e tij, Viktoria
Bekam, kërkoi me çdo kusht një
helikopter që ta kishte në dispozicion 24 orë, një pishinë termale, një qendër “fitness”, një
stilist flokësh personal dhe një
kuzhinier makrobiotik.

Kristiano Ronaldo

Klarens Sidorf

Në hotelin ku qëndronte Portugalia e tij në Botërorin e
Brazilit, ai ka kërkuar një

Holandezi ka bërë teka edhe
për një kontratë si komentues
televiziv. Gjatë Botërorit të 2014-

Zhervinjo

Në janarin e 2013-ës mori
lejen për t’u larguar nga stërvitja e Romës, që po përgatitej për
të luajtur kundër Peskarës, për
të shkuar në Londër dhe për të
ndjekur një koncert të Rolling
Stones.

Pol Ins
Pjesa më e vështirë për të
marrë ish-mesfushorin anglez
tek Interi ka qenë të gjendej një
super vilë për bashkëshorten e
tij që, përndryshe, nuk do të
ishte transferuar në Milano.

Nejmar
Në kontratën e Nejmar me
PSZH janë përfshirë disa klauzola: 1) Nejmar është i vetmi të
cilit i lejohet të mos kthehet në
mbrojtje; 2) Dy fizioterapistë,
ekskluzivisht vetëm për të; 3)
Gjatë stërvitjeve, shokët e tij të
skuadrës e kanë të ndaluar të
bëjnë ndërhyrje të ashpra ndaj
tij; 4)
Është i vetmi që mund të
mbajë çanta dhe valixhe me
logo personale ose me ato të
sponsorëve që preferon, ndërsa
lojtarët e tjerë janë të detyruar
të përdorin ato me logon e klubit.

Vidal godet sërish

Sherr në klubin e natës pas ndeshjes me Maincin
Në Laipzig trajneri Hejnkes e
zëvendësoi pas 57-të minutave
lojë pasi rrezikonte kartonin e
kuq. Ylli i Bajern Munihut Arturo Vidal është gjithmonë pranë
gamileve, edhe jashtë fushës.
Bëhet fjalë për 16 shtatorin, 4-0
kishte fituar Bajern ndaj
Maincit. Pas ndeshjes kiliani ka
festuar në festën e mirënjohur të
qytetit të Munih, në klubin e
muzikës Hip-Hop “Crowns’s
Club”. Në lojë ai nuk kishte goditur në shenjë. Por thuhet se
gjatë festës ka shkuar ndryshe.
Sipas të pranishmëve, Vidal dhe
vëllai Sadrino ishin duke festuar në zonën VIP. Shumë pjesë-

“Isha shumë nervoz për
ndeshjen e mikut tim. Bashkë
me gruan time kujtojmë se
kemi qarë si fëmijë në
momentin që penalltia e
fundit u shënua dhe nuk mund
t’i përmbanim lotët nga
gëzimi. Thuajse çdo ditë, që
nga viti 1991 kemi qenë të
lidhur bashkë dhe më vjen
mirë që Vagner u fut në elitën
e trajnerëve, sepse e
meriton”, tregon Klopp
Trajneri i Liverpulit,
Jurgen Klopp, ka zbuluar
se ai ka qarë si fëmijë në

Sport

tarë të grupit thuhet të jenë dehur dhe të kenë thyer gota, kanë
hipur mbi tavolina dhe kanë
ngacmuar njerëzit e tjerë. Por
kur rojet e sigurimit të klubit i

thanë të qetësohen, thuhet se
Vidal dhe shokët e tij janë bërë
agresivë. Më pas kishte plasur
sherri. Në fillim fluturuan gotat,
pastaj grushtet. Sipas informa-

cioneve të “Bild”, Vidal thuhet
të jetë bërë pjesë e këtij sherri.
Gjithsesi akuzat ndaj kilianit
nuk janë të faktuara. Ai nuk ka
komentuar akoma rreth kësaj
ngjarjeje. Policia është duke
hetuar mbi ngjarjen, por shefi i
klubit ka thënë se Vidal nuk
kishte sulmuar i pari, por ishte
vetëmbrojtur.

Demetrio Albertini ka
hedhur pushtë zërat se ai
pati një ofertë për t’u bërë
drejtues i Milan dhe është i
bindur se Leonardo Bonuçi
nuk është zgjedhja e duhur
për të qenë kapiteni i kuqezinjve. Ish-mesfushori e kaloi
pjesën më të madhe të karrierës si titullar në “San
Siro” dhe pasi humbi zgjedhjet për t’u bërë Presidenti i
Federatës Italiane të Futbollit u mendua se do të merrte
një rol si drejtues te Milan i
investitorëve kinezë. “Unë
kam lexuar shtypin për
këtë, por nuk është e
vërtetë. Nuk kam pasur asnjëherë kontakte me ndonjë nga pronarët e Milan.
Mund ta them me siguri që
nuk do të punojë atje,” – tha
Albertini për “SportItalia”.
Milan shkaktoi shumë
polemika në momentin që
ia dha shiritin e kapitenit
një futbollisti që sapo erdhi
nga Juventus si Leonardo
Bonuçi. Albertini nuk mendon se kjo ishte një ide e
mirë. “Eshtë gjithmonë e
vështirë të vlerësosh situata
të tilla, por unë mendoj se
kjo zgjedhje është bërë edhe
duke menduar për formacionin. Në atë pikë, figura
karizmatike e Leo mund të
kishte qenë ajo e duhura
për të larguar disi presionin
ndaj Gianluigi Donnarumma apo futbollistët e tjerë.
Personalisht, nga përvoja si
futbollist, jo domosdoshmërish një lider e ka shiritin
në krah. Te Milan ka figura
më të rëndësishme dhe
karizmatike se Bonuçi. Ai
nuk është futbollisti ideal
për të treguar vlerat që
mbart klubi i Milan”, përfundoi Albertini.

Qava si fëmijë kur Hadersfild hyri në Premier Ligë

momentin që pa shokun e
tij të vjetër David Vagner
të drejtonte Hadersfildin
në ngjitjen në Premier

Ligë. Kristofer Shindler
shënoi
penalltinë
vendimtare për Hadersfild,
ndaj Riding, në “play off”,

duke i dhënë mundësinë
bardhebluve të ngjiteshin
në elitën e futbollit anglez.
Vagner, i cili ka qenë trajneri i ekipit “B” të Dortmund, kur Klopp drejtonte ekipin e parë, kaloi
në futbollin anglez në vitin
2015. Hadersfild e mbylli
në vendin e 19-të kampionatin e parë me Vagner si
trajner, ndërsa në kampionatin e dytë, me anë të
“play off”, fituan të drejtën
për të luajtur në Premier.
“Isha në jug të Francës me
pushime, bashkë me disa
miq dhe shkuam të shihnim ndeshjen. Më erdhi keq

sepse kisha refuzuar
ftesën e tij për të shkuar
në Londër, për të parë
ndeshjen në stadium, por
e vërteta është se unë nuk
doja të shkoja në stadium
dhe të kisha një kamerë
të merrej me mua dhe si
do të reagoja, sepse Vagner dhe skuadra e tij ishin
të vetmit që duhet të qëndronin në qendër të vëmendjes.” Klopp dhe
Vagner kanë qenë shok
skuadre te Mainz kur luanin futboll dhe që të dy
kanë punuar bashkë te
Mainz. “Isha shumë nervoz për ndeshjen e mikut

tim. Bashkë me gruan
time kujtojmë se kemi
qarë si fëmijë në momentin që penalltia e fundit u shënua dhe nuk
mund t’i përmbanim lotët
nga gëzimi. Thuajse çdo
ditë, që nga viti 1991 kemi
qenë të lidhur bashkë dhe
më vjen mirë që Vagner u
fut në elitën e trajnerëve,
sepse e meriton. Kemi
edhe një dyqan bashkë në
Mainz. E ngacmoja që
duhet të merrej me të nëse
dështonte në Angli, por
tani që mbërriti në Premier nuk guxoj më”,
deklaroi Klopp.
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Gjendet zëvendësuesi i Schwarzenegger!
Ai është 27 vjeç dhe
është nga Australia,
Calum von Moger është
një kopje e aktorit të
madh Arnold Schwarzenegger.
Nuk ka vonuar shumë
dhe kërkesat për të riun
australian kanë vërshuar
menjëherë. Calum von
Moger do të luajë rolin
kryesor në filmin e ri të
Hollivudit “Bigger” dhe
suksesi që tashmë duket i
garantuar.
Një fizik mbresëlënës
dhe një ngjashmëri e

jashtëzakonshme
me
Schwarzenegger, duket se

janë detajet që pritet të
sjellin suksesin e 27-

vjeçarit dhe të filmit ku ai
do të marrë pjesë.

Miqtë e Putinit, një “rreth”
që vlen 24 miliardë dollarë!
Rrethi i ngushtë i presidentit rus, Vladimir Putin, i
përbërë nga shokët dhe të
afërmit e tij, kontrollojnë një
pasuri prej 24 miliardë dollarësh. Raporti me titull, Putini dhe të Autorizuarit, i publikuar dje, thotë se rrethi i
ngushtë i Putinit i përbërë nga
“ familjarë, shokë të vjetër dhe
shokë që u bënë anëtarë të
familjes”, dhe bizneset e tyre
fitimprurëse ose janë nga sektori i naftës dhe vajit, të kon-

trolluara nga shteti, ose të lidhura me kompanitë shtetërore. Raporti që liston anëtarët më të pasur të rrethit të
ngushtë të Putinit, është një
përpjekje e Organizatës për
raportimin e Krimeve dhe Korrupsionit (OCCRP), një platformë ndërkombëtare për
gazetarinë hulumtuese e përbërë nga qendra jofitimprurëse, gazetarë, organizata
mediatike dhe gazeta e pavarur ruse, Novaya Gazeta.

Pozoi duke vështruar te gjoksi i këngëtares,
moderatorja e njohur akuzohet për seksizëm!
shkruan DeGeneres në
Twitter. Menjëherë kundrejt moderatores kanë
mbërritur një sërë kritikash, ku e akuzojnë Ellen
për seksizëm. Gjithashtu,
ata i kanë kërkuar moderatores së famshme të fshijë foton dhe të kërkojë falje publike, sepse sipas
komentuesve, nëse një
mashkull do të kishte bërë
këtë gjë, atëherë “e gjitha
bota do të kthehej përmbys”. Ndërkohë nga ana e
Ellen nuk ka akoma një
koment lidhur me këtë.

Ditën e djeshme,
këngëtarja e njohur Katy
Perry ka festuar ditën e saj
të lindjes dhe sigurisht,
nuk mund të mungonin
edhe urimet nga kolegët e
personazhe të tjerë të njohur të ekranit. Një nga
miqtë e Perry-t, Ellen DeGeneres ka zgjedhur ta
urojë këngëtaren duke
postuar një foto, ku
shfaqet krah Katy-t dhe
sytë i ka ulur drejt gjoksit
të saj. “Gëzuar ditëlindjen
Katy Perry. Erdhi koha të
nxjerrim tollumbacet!”, –

Zbardhet misteri i hajdutit ninxha,
mosha e tij habit policinë
Policia japoneze ka
konfirmuar se hajduti që
realizonte vjedhjet e tij në
Osaka është një burrë i
moshës 74-vjeçare. Pasi
fytyra e tij ishte kapur
nga kamerat e sigurisë
pas një vjedhjeje më herët
gjatë vitit, i moshuari ishte mbajtur nën vëzhgim
nga forcat e sigurisë për
një kohë jo të shkurtër,
pikërisht për të konfirmuar dyshimet e shkaktuara nga mosha e thyer.
Atij iu vunë prangat në
korrik dhe vetëm tani policia mund të thotë me
plotë gojën se është ai autori i rreth 250 vjedhjeve

me vlerë rreth 260 mijë
dollarë. Për më shumë se
8 vjet policia ishte vënë
në kërkim të hajdutit të
veshur me të zeza dhe kishte krijuar përshtypjen

se kishte pasur të bënte
me dikë të ri në moshë.
Por gjatë periudhës së kaluar nën vëzhgim hetuesit
kishin vënë re se sjellja e
burrit, që prezantohej me

emrin “Ninxha i Heiseit”,
ishte goxha ndryshe nga
ajo e “pleqve” të zakonshëm. Por dyshimet u
kthyen në prova pikërisht
gjatë mbikëqyrjes, kur
74-vjeçari kishte dalë nga
shtëpia
dhe
kishte
shkuar në një ndërtesë të
braktisur për t’u veshur
si ninxha.
“Ai vishte një kostum
të zi dhe kishte aftësi fizike mbresëlënëse. Po të
kishte qenë i ri në moshë
nuk do ta kishim kapur”,
tha një oficer policie, edhe
ai 74-vjeç. “Unë për vete
do të tërhiqem tani”, shtoi
oficeri.

KALENDARI HISTORIK
28 TETOR
306 - Mark Aurelius Valerius Maxentius shpallet perandor i Romës.
1516 - Beteja e Yaunis Khan: Forcat turke nën
Vezirin e Madh Sinan Pasha mundin Memlukët afër Gazës.
1595 - Beteja e Gjurgevos: Zsigmond Bathory
i Transilvanisë mund turqit.
1636 - Themelohet Universiteti i Harvardit.
1740 - Ivan VI shpallet Car i Rusisë.
1915 - Alpensymfonie e Richard Strauss'
mban premierën në Berlin.
1918 - Çekosllovakia fiton pavarësinë pas
ndarjes së Austro-Hungarisë.
1922 - Benito Mussolini merr pushtetin në
Itali.
1924 - Nënshkruhet marrëveshja tregtare mes
Francës dhe Rusisë.
1927 - Josip Broz (Tito) fillon vuajtjen e dënimit 7 mujor në Kroaci.
1940 - Mbahet takimi mes Hitlerit dhe Mussolinit në Firencë.
1944 - Rusia dhe Bullgaria nënshkruajnë Paktin e Armëve.
1954 - Ernest Hemingway fiton Çmimin Nobel
për letërsi.

A E DINI SE...
Pol Pot shërbeu si kryeministër i Kamboxhias në
vitet 1976-1979. Qëllimi i tij ishte që të shkatërronte tërësisht Kamboxhian, dhe më vonë ta
kthente atë në një “epokë të re”. Pol Poti është
i njohur si i vetmi njeri në histori, që urdhëroi
një gjenocid kundër vendit të tij. Plani i tij ishte
të ndalonte fenë budiste, pronën dhe paratë. Ai
i ndau familjet, dhe i detyroi
njerëzish të kryejnë punë
skllavëruese. Shumë prej tyre
vdiqën nga kequshqyerja, kujdesi i tmerrshëm mjekësor,
ekzekutimet dhe uria. Mijëra
të tjera u varën dhe vdiqën nga
sëmundjet. Gjatë sezonit të shirave, Pol Poti do të detyronte gratë shtatzëna,
fëmijët, dhe të moshuarit të punonin në kanalet
me ujë, ku ky i fundit mbërrinte deri në qafë;
dhe nëse ata nuk arrinin të punonin ekzekutoheshin. Ai vrau gati 3 milionë njerëz nga populli i tij. Nëse më pyesni, Pol Poti është gjëja më e
afërt me Stalinin.

BARSOLETA
KUR DIKUSH LAZDROHET NË PDK!
Në PDK, kur dikush nga anëtaret lazdrohet, Hashim
Thaçi i thotë: - Rri urtë se të kandidojë për kryetar të
Prishtinës.

POLITIKANI SHQIPTAR
Një politikan shqiptar po bisedonte me një mikun e tij:
- E keqja ime është që kur të vdes, do shkoj fishek e në
ferr…
- Ndërsa e mira është, që do kem të gjithë shokët e mi
aty…

THËNIA E DITËS
Një jetë e qetë dhe modeste jep më
shumë gëzim sesa kërkimi i
suksesit, që të përfshin në një
shqetësim të përhershëm.
(Albert Einstein)

