
Shkup, 30 tetor - Procesi gjyqësor për “Lag-
jen e Trimave”, para përmbushjes së dy
viteve nga ngritja e aktakuzës, në fillim të
muaji nëntor pritet të marrë fund. Caktimin
e miratimit të aktgjykimit, Gjykata Penale e
Shkupit për këtë lëndë e ka paraparë ta
kumtojë me datë 2 nëntor. Lënda gjyqësor

për ngjarjet e Kumanovës, që ndodhën në
prill dhe maj të vitit 2015, para Këshillit
Penal, në kryer me gjykatësen Verka Petro-
vska, është proceduar për gati dy vite. Gjatë
kësaj periudhe, pala mbrojtëse, prokuroria
dhe vetë të akuzuarit, shpalosën fakte dhe
argumente të ndryshme. Megjithatë, Trupi

gjykues në një asnjë moment të këtij proce-
si gjyqësor nuk arriti të kuptojë dhe merr
përgjigje nga të akuzuarit se kush në realitet
e ftoi grupin nga Kosova që përmes kalimit
ilegale të kufirit të futet me armatim në
Maqedoni. Nën akuzën e njëjtë, përfshi edhe
sulmin në Karakollin e Gushincës...

Nëntori, muaji i gjykimeve të “nxehta”

Faqe 5
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Shantazhet
seksuale,
hetohet 
ministri 
britanik

Ku janë 
eshtrat e 
Atë Gjergj
Fishtës?

Një ndër armiqtë kryesor
të ideologjisë komuniste,
ndonëse i vdekur, ishte
Atë Gjergj Fishta. Poezia
e tij me karakter të qartë
atdhedashës, ndërtuar
mbi themelet e parimit të
lirisë, nuk mund të mos
binte ndesh me regjimin
gjakatar e lirimohues të
vendosur nga komu-
nistët. Kështu, disa vjet
pasi kishin ardhur në
pushtet, në ndjekje të vi-
jës së re...

Një car 
ka lindur

Të diplomuar,
por të
papunë
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Demiri mendon se zgjedhjet e parakohshme më shumë do ti kishin konvenuar LSDM-së më pak Selës, ndërsa aspak

BDI-së. Malevski ndërkaq shprehet se kërkesa e Selës do të ishte korrekte nëse do të braktiste Qeverinë, te e cila -

shton ai, Sela ka dhënë një kontribut të konsideruar deri më tani. Ndërsa Kadriu thotë se Sela më shumë e bën për

presion ndaj dyshes qeveritare LSDM-BDI-së sesa e ka serizoisht kërkesën për zgjedhje të parakohshme

Zgjedhjet, 
sa larg aq dhe afër

Analistët komentojnë deklaratat e Selës, BESËS dhe Gruevskit

� FAQE 2

Athinë, 30 tetor  - Shefi i diplo-
macisë greke, Nikos Koxias
deklaroi se dallimet për emrin
nuk do të thonë se Greqia është
kundër ekzistimit të Maqe-
donisë, por konsideron se
përveç emrit, problem kryesor
me të është irredentizmi. "Në të
vërtetë, me marrëdhëniet mes
Athinës dhe Shkupit ka dy

probleme, i pari është pa-
përgjegjësia e deritanishme,
ndërsa i dyti është ndjenja e
Maqedonisë se Greqia nuk e do
ekzistimin e saj. Unë atë me sh-
prehjet e mia të afinitetit e mo-
hoj, por ata nuk dëshirojnë të
dëgjojnë, se vendi i tyre është
dhuratë nga Zoti, por problemi
është që kanë zgjedhur kum-

barë të gabuar. Dallimet në em-
rin nuk do të thonë se Greqia
nuk e dëshiron ekzistimin e këtij
shteti, si dhe se ka çfarëdo lloj
planesh për riorganizimin e saj
apo dezintegrimin e saj", thotë
Koxias në deklaratë për redak-
torë të politikë të jashtme në
mediat greke. Ai paralajmëron
se Maqedonia...

Komitet i përbashkët për problemet me Greqinë
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Arti, urë mes 
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Vitet e 
humnerës 

së librit 

Vonohet
pagesa e
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Ambasadori francez në Maqedoni, Kristian Timonie, vlerëson se sipas përvojës së tij si
vëzhgues i rrethit të dytë të zgjedhjeve lokale, ato kaluan qetë, ndërkaq Maqedonia tregoi
se përveç që është vend stabil Aktuale

Fatos RUSHITI

Shkup, 30 tetor - Ende pa
dalë rezultatet e para
zyrtare të rrethit të dytë
zgjedhor nga Komisioni
Shtetëror Zgjedhor, zgjed-
hjet e parakohshme par-
lamentare ishin fjalët e
para të liderëve politikë.
Ishte lideri i VMRO-së,
Nikolla Gruevski, ai që
kërkoi mbajtjen e zgjed-
hjeve të reja sipas mod-
elit të Marrëveshjes së
Përzhinos - përmes një
qeverie teknike, gjithmonë
duke u arsyetuar se
LSDM ka organizuar si në
rrethin e parë ashtu dhe
në të dytin zgjedhje krim-
inale. Në taborin shqiptar
ishte lideri i Aleancës për
Shqiptarët, Ziadin Sela që
në daljen e parë në publik
gjatë ditës së zgjedhjeve i
kërkoi mejdan lideri të
BDI-së, Ali Ahemti në zg-
jedhje të reja parla-
mentare. Pothuajse në
këtë vijë u shprehën edhe
krerët e Lëvizjes BESA, të
cilët përmendën
vazhdimin e kaolicionit
ASH-BESA edhe në zgjed-
hjet, siç thanë ata, të
parakohshme parla-
mentare.

Megjithatë, se do të
ketë zgjedhje e thonë edhe
analistët politik në vend.
Alajdin Demiri madje
mendon se rezultati i zg-
jedhjeve lokale tregoi se
ishte një lloj sondazhi për
të matur forcat politike
partitë dhe njëkohësisht
edhe tajmingun për të
parë se kur do të kërkojnë
zgjedhje të reja parla-
mentare. 

“Parë konkretisht
rezultatet që treguan par-
titë politike në zgjedhje
lokale, ato ishin një lloj
sondazhi për të parë
peshën politike në elek-
torat. Pas këtyre rezultat-
eve, partitë janë në të
drejtën e tyre të bëjnë
tajmingun për mbajtjen e
zgjedhjeve të
parakohshme parla-
mentare”, thekson
Demiri. Kur jemi tek lid-
erët partiak dhe ajo se
kujt i konvenojnë më
shumë zgjedhjet e reja
parlamentare, Demri
thotë se ato i konvenojnë

më shumë LSDM-se, por
edhe ASH-së, e cila sipas
tij, ka një ngritje në elek-
torat. Zgjedhjet e reja par-
lamentare nuk do tu
kishin konvenuar, sipas
Alajdin Demirit, vetëm

BDI-së, e cila siç shton ai,
nuk arriti të rikuperojë
votat që humbi në zgjed-
hjet e fundit parla-
mentare. 

“Këtu duhet shtruar
pyetja se kujt i konveno-

jnë më shumë e kujt më
pak e kujt aspak zgjedhjet
e reja parlamentare. Men-
doj se për momentin,
Ziadin Selës nuk i kon-
venojnë për në kohë më
afatgjate po edhe atë duke

qenë në koalicion me
BESËN apo ndonjë parti
tjetër, sepse vetëm në atë
mënyrë mund të dalin
para BDI-së. Subjektit që
më së shumti i konveno-
jnë zgjedhjet e
parakohshme parla-
mentare është LSDM.
Rezultati i dobët që nxori
VMRO në zgjedhjet lokale
i jep garanci LSDM-së se
do ti fitojë bindshëm zg-
jedhjet parlamentare.
Vetëm BDI-së nuk i kon-
venojë aspak zgjedhjet
parlamentare ngaqë nuk
ka siguri se ajo do t’ia dalë

e vetme të mund koalicion
ASH-BESA”, thotë Demiri.
Sa i përket kohës se kur
do të mbaheshin zgjed-
hjet, gjegjësisht para apo
pas nisjes së bisedimeve
me Greqinë, Demiri men-
don se LSDM-së i përsh-
tat mbajtja e zgjedhjeve
para ndryshimit të mund-
shëm të emrit. 

Sepse, thotë ai, pas
ndryshimit të emrit që po
përflitet gjithandej, është
e sigurt se rejtingu i
LSDM-së mund të bie.
Megjithatë, ndryshe men-
don njohësi i çështjeve
politike, profesori Bekim
Kadriu. Deklaratën e
kryetarit të ASH-së,
Ziadin Sela, për zgjedhje
të reja, Kadriu e kon-
sideron si formë të pre-
sionit momental politik
ndaj partnerëve qeveritar
LSDM-BDI e jo se në të
vërtetë ka rrethana për të
shkuar vendi në zgjedhje
të reja."Në aspektin poli-
tik, ASH është në të
drejtën ë vetë për të
kërkuar zgjedhje të

Nuk kemi caktuar qëndrim për braktisje ose qëndrim në Qeveri, kjo
fillimisht do të vendoset pasi që të analizohen rezultatet e fundit zgjedhore,
theksoi Arben Taravari në konferencën e djeshme për shtyp në Gostivar. Ai si
sekretar i përgjithshëm i partisë Aleanca për Shqiptarët, në vlerësimin për
rrjedhën e zgjedhjeve e kritikoi angazhimin e funksionarëve qeveritarë në
fushatë në dobi të BDI-së. "Tani për tani nuk dalim nga Qeveria. Pasojnë
analiza në kryesinë e partisë dhe të shohim se nëse ka pasur keqpërdorime
gjatë procesit zgjedhor, për shkak se ekzistojnë dyshime. Do të bisedojmë edhe me
kryeministrin. Konsideroj se është skandaloze, që kryeministri, ministri i Punëve të Brendshme
të jenë të angazhuar dhe të punojnë në dobi të BDI-së. Kjo është e palejueshme edhe me
rekomandimet e Pribesë. Megjithatë dita e djeshme ishte përplot me një sërë parregullsi,
ryshfete, presione dhe frikësime. Më vjen keq që edhe ministri Spasovski personalisht ka kryer
presion. Më vjen keq edhe që një qeveri qëndron pas partisë e cila ka një të kaluar të keqe", tha
Taravari. Ai konsideron se resori i shëndetësisë edhe më tej t'i mbetet Aleancës për Shqiptarët,
por, vendimi përfundimtar do të merret pasi për këtë do të vendoset në parti. 

NUK KEMI QËNDRIM PËR DALJE NGA QEVERIA

Krahu reformator i VMRO-DPMNE-së kërkon dorëheqje të menjëhershme të liderit të partisë
Nikolla Gruevski dhe mendojnë se nuk nevojiten shpallje të zgjedhjeve të parakohshme
parlamentare, pas humbjes të madhe që pësoi partia në zgjedhjet e gjashta lokale, sepse me
këtë për  momentin, ajo edhe më shumë do ta humbiste forcën dhe do të defaktorizohej.
"Çfarë do të bënin ne në zgjedhje të reja parlamentare, pse do të duhej të bënim zgjedhje në të
cilat  VMRO-DPMNE do të humbiste një numër të madh të deputetëve. Këtë pyetje duhet t'ia
parashtroni Gruevskit, sepse ai dëshiron zgjedhje, në të cilat  VMRO-DPMNE tërësisht do të
defaktorizohej edhe në Parlament", porositi në konferencën e sotme  për shtyp Petar
Bogoevski njëri nga reformatorët. Lidhur me rezultatet zgjedhore tha se partia duhet me
dinjitet të ballafaqohet me realitetin dhe vullnetin e qytetarëve. Dorëheqje urgjente të liderit
të VMRO-DPMNE-së Nikolla Gruevski, organizim të një kongresi të lirë, demokratik dhe
unifikues, vendim të anëtarëve dhe mbështetësve nëse janë për bashkim apo ndarje, ndalim
të  kërcënimeve për përjashtim nga partia për të gjithë ata që mendojnë ndryshe dhe një
zgjidhje të re ligjore për veprim të partive politike, kërkoi sot krahu reformues i partisë. Ai u bëri
thirrje anëtarëve dhe simpatizantëve  të zgjedhin midis rrugës së ardhmërisë evropiane dhe
bashkimit, që e sjellin reformat  në parti apo rrugën e të kaluarës dhe shkatërrimit, nëpër të
cilën po shkohet  për momentin nën udhëheqjen e Gruevskit. 

REFORMATORËT KËRKOJNË DORËHEQJEN E GRUEVSKIT

Kandidati për kryetar të Komunës së Gostivarit nga radhët e BDI-së, Nevzat Bejta, pas përfundimit të raundit të
dytë të zgjedhjeve lokale, njoftoi se po tërhiqet nga politika për një kohë të pacaktuar, si edhe njëherë ia uroi
fitoren kundërkandidatit të tij, Arben Taravari. "Unë jam demokrat dhe respektoj vullnetin e qytetarëve. Kundër
kandidatit tim, i cili nuk ka program, i dëshiroj menaxhim të suksesshëm me komunën. Unë tërhiqem nga
politika, por nëse qytetarët nga unë kërkojnë të jap kontributin tim këtë do ta bëj", tha Bejta në konferencën për
media e cila u mbajt në ndërtesën e Komunës së Gostivarit. Ai në pyetjet e  gazetarëve nëse do të pranojë
funksion në pushtetin ekzekutiv nuk dha një përgjigje të saktë - se do të pranojë angazhim nëse qytetarët këtë
e kërkojnë nga ai. Bejta e kritikoi kualifikimin e kundërkandidatit  të tij, i cili në konferencën e mbrëmshme të shtypit e quajti
"diktator të vogël" me fjalët që ai nuk është diktator, sepse ka qenë vetëm kryetar komune.

BEJTA HEQ DORË NGA POLITIKA

Analistët komentojnë deklaratat e Selës, BESËS dhe Gruevskit
Demiri mendon se
zgjedhjet e parakohshme
më shumë do ti kishin
konvenuar LSDM-së më
pak Selës, ndërsa aspak
BDI-së. Malevski ndërkaq
shprehet se kërkesa e
Selës do të ishte korrekte
nëse do të braktiste
Qeverinë, te e cila - shton
ai, Sela ka dhënë një
kontribut të konsideruar
deri më tani. Ndërsa
Kadriu thotë se Sela më
shumë e bën për presion
ndaj dyshes qeveritare
LSDM-BDI-së sesa e ka
serizoisht kërkesën për
zgjedhje të parakohshme

Zgjedhjet e parakohshme, 
sa larg aq dhe afër
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Në pyetje të gazetarëve nëse në Prokurori kanë pranuar njoftim për të a.q. "treni bull-
gar", Bajrami u përgjigj se deri më tani deri te Komisioni nuk ka një njoftim të tillëAktuale

parakohshme meqë në zgjed-
hje lokal doli mirë dhe mund të
mendoj se do të fitojë më
shumë deputetë. Por, unë më
shumë e shikoj si presion ndaj
partnerëve qeveritar BDI-LSDM
për të forcuar pozicionin e saj
në Qeveri, kur dihet se këto dy
parti i kishte kundërshtarë në
Strugë”, thekson Kadriu.
Ndërkaq për kërkesën e
Gruevskit, i cili po ashtu kërkoi
zgjedhje të parakohshme,
Kadriu thotë se shumica parla-
mentare ekziston dhe mund të
ridizajnohet apo të plotësohet
dhe siç thotë ai, nuk do të ketë
nevojë për zgjedhje të reja. Re-
format që do të ndodhin dhe
zgjidhja e çështjes së emrit me
Greqinë nuk janë shkaqe për
të kërkuar zgjedhje të
parakohshme, thotë Kadriu,
meqë për këto çështje do të
kërkohet konsensus i brend-
shëm ndërpartiak. 

“Shumica parlamentare
edhe pse është e brishtë, por
ajo ekziston si e tillë, e cila shu-
micë edhe mund të ridizajnohet
pra të zëvendësohet një partner
qeveritar me një parti tjetër apo
të plotësohet. Megjithëse
kryetari i ASH-së e tha qartë
se nuk do të braktisë Qeverinë.
Ndërkaq kryetari VMRO-së,
Nikolla Gruevski, që ka kërkuar
zgjedhje të reja me modelin e
Marrëveshjes së Përzhinos, kjo
nuk besoj se mund të ndodh
për arsye se vetë VMRO nuk
mendoj se ka seriozisht, aq më
shumë kur humbi në mënyrë
katastrofale në zgjedhje lokale,
rezultat ky që nuk i jep asnjë
gjasë se mund të fitojë në zgjed-
hje të reja. Mendoj se edhe
Gruevski bën presion dhe
dëshiron të faktorizohet para
luftës së brendshme partiake
për lidership që e pret së shpe-
jti në partinë e tij", shprehet
profesori Kadriu. 

Njëjtë me vlerësimin e
Kadriut qëndron edhe analisti
politik Denko Malevski, duke
thënë se Sela nuk duhet të
ngutet për të kërkuar zgjedhje
të reja parlamentare, sidomos
duke qenë ende partner në
Qeveri. Siç thotë Malevski,
çështjet e mëdha që presin për
tu zgjidhur kërkojnë konsen-
sus politik e jo domosdoshmër-
isht zgjedhje të reja.
"Megjithëse nuk i bëjnë mirë
vendit dhe do të ishte ngarkesë
për qytetarët mbajtja e zgjed-
hjeve të parakohshme, ato nuk
mund ti përjashtoj si opsion të
fundit nëse partitë qeveritare
dhe ato opozitare nuk do të
ndërtonin konsensus politik
për ndryshimin e emrit dhe re-
format në gjyqësor, si dhe në
sferat tjera ku duhen numra
në Parlament. Sa i përket Selës,
ai nuk duhet të ngutet kur
ende është partner në Qeveri
me LSDM-në dhe BDI-në, por
duhet të shoh më përtej intere-
sit partiak. Kërkesën e tij do ta
kisha komentuar si kalkulim
politik kur nuk doli mirë në ko-
munë ku kandidoi, pra në
Strugë - pa hyrë në atë se sa
ishte i rregullt procesi zgjed-
hor. Mendoj se Sela ka dhënë
një kontribut në Qeverinë refor-
matore të Zoran Zaevit dhe
duhet të bëj kujdes kur
parashtron kërkesa të mëdha
politike. Kërkesa e tij do të
ishte korrekte nëse do ta brak-
tistë Qeverinë dhe të kalojë në
opozitë,  duke u thirrur kështu
në legjitimitet më të madh ndaj
BDI-së, natyrisht në një koali-
cion me Lëvizjen BESA”, men-
don Malevski. Ndërkaq
kërkesën e liderit të VMRO-së
për zgjedhje të reja, Denko
Malevski e komenton si hedhje
e pluhurit për të mos u dukur
shumë rezultati i zgjedhjeve
lokale. 

Shkup, 30 tetor - Raundi i dytë
i zgjedhjeve për kryetar komu-
nash në Maqedoni, u zhvillua
në një atmosferë konkurruese,
duke respektuar të gjitha të
drejtat e votuesve, të cilët votu-
an lirshëm duke kontribuar
kështu që në Maqedoni të kemi
zgjedhje të lira dhe
demokratike. 

Ky është vlerësimi i
përgjithshëm i misionit OSBE/
ODIHR për rrethin e dytë të zg-
jedhjeve lokale në Maqedoni.
Sipas ambasadores Audrey
Glover, rrethi i dytë ka qenë
konkurrues, ndërsa respekti-

mi i të drejtave themelore ka
kontribuar të ketë zgjedhje
demokratike. 

“Mediat kanë bërë raportim
të balancuar, dita e zgjedhjeve
ka qenë profesionalisht e
menaxhuar. Ata kanë sjell në
forcimin e besimit dhe për-
parimit demokratik të këtij ven-
di”, tha Glover, duke shtuar se
me raport preliminar për këtë
proces zgjedhor,
OSBE/ODIHR, do të del pas dy
muajsh. Sipas Glover, procesi i
votimit, edhe pse u zhvillua në

një atmosferë të qetë dhe pa
tensione, sërish gjatë fushatës
zgjedhore të raundit të dytë,
liderë të partive dhe kryetar ko-
munash përdoren retorikë
agresive ndaj partive konkur-
ruese apo kandidatëve tjerë. 

“Edhe pse herë pas here
përdorën retorikë agresive dhe
pati njoftime për incidente të
izoluara të keqpërdorimit të
burimeve shtetërore dhe të
blerjes së votave, në përgjithësi
procesi i votimit pati një rrjed-
hë normale”, tha Glover. Në
pyetjen e gazetarëve se si e
vlerëson paraqitjen e kryemi-
nistrin Zoran Zaev në takimet
me qytetarët në komunat
shqiptare, duke u apeluar
votueseve maqedonas të voto-
jnë për kandidatët e BDI-së,
Glover u përgjigj se kyçja e
kryeministrit në fushatën e
partnerit shqiptar në qeveri,
nuk është diçka problematike. 

“Paraqitje e kryeministrit
Zaev në fushatën e partnerit
shqiptar në qeveri nuk është
diçka problematike. Ne kemi
pasur të rreshtuar vëzhguesit
tanë nëpër vendvotime. Jemi të

kënaqur nga mbulimi i tyre.
Korniza e njëjtë krijon qasje
solide për zgjedhje, fushata ka
qenë e qetë”, tha Glover, am-
basadorja e zyrës së OSBE-së
për Institucione Demokratike
dhe të Drejtat e Njeriut,
ODIHR. Në pyetjen se a do të
takohet me kryetarin VMRO-
së, Nikolla Gruevski, i cili pas
përfundimit e zgjedhjeve
deklaroi se nuk i pranon rezul-
tatet dhe se procesi zgjedhorë
është zhvillua me kërcënime
ndaj votuesve dhe aktivistëve
të VMRO-së, Glover tha se
“jemi të gatshëm të bisedojmë
me liderët e partive pjesëmar-
rëse në zgjedhje që mendojnë
se ka pasur shkelje të procesit
zgjedhore, nëse ata sjellin argu-
mente të forta se raundi i dytë
i zgjedhjeve lokale është zhvil-
luar në një atmosferë të ten-
sionuar dhe se u është pa-
mundësuar votuesve votën e
tyre ta japin për at parti të cilën
ata mendojnë”, tha Audrey
Glover, ambasadorja e zyrës së
OSBE-së për Institucione
Demokratike dhe të Drejtat e
Njeriut, ODIHR. (Z.V)

Omer XHAFERI

Shkup, 30 tetor - Në Prokuror-
inë e Lartë Publike Shkup,
gjegjësisht në PSP Shkup janë
regjistruar dy vepra penale lid-
hur me procesin zgjedhor gjatë
ditës së djeshme, informoi në
konferencën e djeshme për
shtyp kryetari i Komisionit për
ndjekje të parregullsive even-
tuale zgjedhore pranë
Prokurorisë Publike të Repub-
likës së Maqedonisë, Xhelal Ba-
jrami. Një kallëzim penal, siç
sqaroi është parashtruar
kundër personit për shkak të
dyshimit se ka bërë vepër pe-
nale "shkelje të lirisë së për-
caktimit të votuesve" ndëshkim
në pajtim me Kodin penal të
RM-së. I dyshuari me për-
dorimin e forcës fillimisht ka
dashur ta detyrojë votuesin të
mos votojë për njërin prej kan-
didatëve për kryetar komune.
Merren masa për zbardhjen e
plotë të rastit. Njoftimi tjetër,
siç tha Bajrami, është dorëzuar
nga MPB-ja dhe ka të bëjë
kundër dy personave për
veprën e bërë penale "ryshfet
gjatë zgjedhjeve dhe votimit"
ndëshkim sipas KP. Nga per-
sonat, siç sqaroi ai, janë marrë
listat e shkruara me dorë të
anëtarëve të partisë politike, të
cilët kryejnë aktivitete në
kuadër të procesit zgjedhor.
Sipas drejtimit të prokurorit
publik merren masa për zbard-
hjen e rastit. Në territorin e
PTHP Veles është pranuar
kallëzim penal për një person
për vepër të bërë penale "ke-
qpërdorim të të drejtës së vo-
timit". Bëhet fjalë për person i
cili në njërin vendvotim në
Kavadar ka votuar në vend të
bashkëshortes së tij. Prokurori
kompetent publik ka dhënë fte-
sa për shqyrtimin e disa per-

sonave-dëshmitarë të ngjarjes
për zbardhjen e plotë të rastit.
Bajrami theksoi se deri te
Prokuroria është pranuar
kallëzim penal për një person
për veprën penale "shkelje të
lirisë së përcaktimit të
votuesve" ndëshkim në pajtim
me KP. Bëhet fjalë për tentim të
të dyshuarit për të votuar për
një person tjetër. Është sjell ur-
dhër për zbatimin e procedurës
hetimore dhe merren masa për
zbardhjen e rastit. Bajrami tha
se PTHP Veles vepron në proce-
durën parahetimore dhe
kundër një personi i cili ka kry-
er presion ndaj të punësuarve
të tij për të votuar për një kan-
didat të caktuar. Janë marrë
në pyetje dy persona dhe mer-
ren veprime për zbardhjen e
rastit. Një ditë para mbajtjes
së rrethit të dytë të zgjedhjeve
lokale deri te Prokuroria e Lartë
Publike Shtip është parashtru-
ar kallëzim penal kundër një
personi për "ryshfet gjatë zg-
jedhjeve dhe votimit" ndëshkim
në pajtim me KP. Prokuroria

merr veprime për zbardhjen e
rastit. Bajrami theksoi se janë
pranuar edhe tre raportime go-
jore në PTHP Delçevë dhe nga
një raportim në Prokurorinë në
Koçan dhe Shtip. Raportimet,
siç shtoi, kanë të bëjnë me gjo-
ja transportin e organizuar deri
te vendvotimi në komunat
Çeshinovo Obleshevo dhe për
ndihmë të personave të tjerë
gjatë votimit në Makedonska
Kamenicë për fotografim të
fletëvotimit me telefon. "Për të
gjithë janë dhënë drejtime për
konfirmimin e dyshimit për
veprat e bëra penale kundër zg-
jedhjeve dhe votimit dhe mer-
ren masa për zbardhjen e ng-
jarjeve", shtoi ai. Sipas
Bajramit, në prokuroritë të cilat
i mbulon Prokuroria e Lartë
Publike Manastir nuk ka
kallëzime të paraqitura penale,
as nuk ka lëndë të formuar në
lidhje me veprat penale kundër
zgjedhjeve dhe votimit. Ai
sqaroi se këtu midis rrethit të
parë dhe rrethit të dytë të zg-
jedhjeve lokale, kanë arritur tre

kallëzime penale edhe atë deri
te PTHP Strugë janë parashtru-
ar nga ana e partive politike. I
pari, siç tha, është kundër një
personi për veprën e bërë pe-
nale "ryshfet gjatë zgjedhjeve
dhe votimit. I dyti është
parashtruar gjithashtu nga
partia e njëjtë politike dhe ka të
bëjë për veprën e bërë penale
"shkelje të lirisë së përcaktimit
të votuesve", ndërsa i treti
është nga një parti tjetër poli-
tike dhe ka të bëjë për person-
in i cili paramendohet se ka
bërë vepër penale "shkelje të
lirisë së përcaktimit të
votuesve", të ndëshkuar sipas
KP. Në Prokurorinë e Lartë
Publike Gostivar është pranuar
një njoftim për kallëzim penal
nga një person deri te MPB-ja
për shkelje të të drejtës së vo-
timit të personit të pafuqishëm.
"Gjatë kryerjes së votimit dy
anëtarë të këshillit zgjedhor
kanë rrethuar numër në
fletëvotim, në vend të një votue-
si të pafuqishëm. Ngjarja është
paraqitur edhe në bazë të
prokurorit publike merren
veprime për konfirmimin e
gjendjes faktike", tha Bajrami.
Ai tregoi se gjatë dy javëve
midis rrethit të parë dhe rrethit
të dytë të zgjedhjeve deri te
PTHP Gostivar ka arritur një
njoftim për fotografimin e
fletëvotimit në Qendrën Zhu-
pa. Edhe në këtë rast, siç shtoi
Bajrami, merren masa në pro-
cedurën parahetimore për kon-
firmimin e gjendjes faktike. Në
konferencë për shtyp përkujtoi
se në Prokurori ka procedura të
hapura hetimore dhe paraheti-
more për shtatë lëndë edhe atë
për Manastir, Shkup dhe
Koçan. 

OSBE/ ODIHR me vlerësim preliminar për raundin e dytë 

Zgjedhjet, të lira dhe konkurruese 
Ky është vlerësimi i
përgjithshëm i misionit OSBE/
ODIHR për rrethin e dytë të
zgjedhjeve lokale në Maqedoni.
Sipas ambasadores Audrey
Glover, rrethi i dytë ka qenë
konkurrues, ndërsa respektimi i
të drejtave themelore ka
kontribuar të ketë zgjedhje
demokratike

PPRM ka bërë gati listën e parashtrimeve

Disa kallëzime për
parregullsi zgjedhore

Një kallëzim penal, siç sqaroi
Bajrami, është parashtruar
kundër personit për shkak të
dyshimit se ka bërë vepër penale
"shkelje të lirisë së përcaktimit
të votuesve" ndëshkim në pajtim
me Kodin penal të RM-së
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"Është mirë që Maqedonia ekziston dhe thekson se nëse Athina dhe Shkupi i zgjidhin prob-
lemet, do të kenë bashkëpunim të përshpejtuar dhe të shkëlqyeshëm, për shkak të ngjash-
mërive mes tyre, posaçërisht në Greqinë veriore", tha Koxias Aktuale

Athinë, 30 tetor  - Shefi i
diplomacisë greke, Nikos
Koxias deklaroi se dallimet
për emrin nuk do të thonë se
Greqia është kundër ekzis-
timit të Maqedonisë, por kon-
sideron se përveç emrit, prob-
lem kryesor me të është
irredentizmi. "Në të vërtetë,
me marrëdhëniet mes
Athinës dhe Shkupit ka dy
probleme, i pari është pa-
përgjegjësia e deritanishme,
ndërsa i dyti është ndjenja e
Maqedonisë se Greqia nuk e
do ekzistimin e saj. Unë atë
me shprehjet e mia të
afinitetit e mohoj, por ata
nuk dëshirojnë të dëgjojnë,
se vendi i tyre është dhuratë
nga Zoti, por problemi është
që kanë zgjedhur kumbarë të
gabuar. Dallimet në emrin
nuk do të thonë se Greqia
nuk e dëshiron ekzistimin e
këtij shteti, si dhe se ka
çfarëdo lloj planesh për rior-
ganizimin e saj apo dezinte-
grimin e saj", thotë Koxias në
deklaratë për redaktorë të
politikë të jashtme në mediat
greke. Ai paralajmëron se
Maqedonia dhe Greqia do të

formojnë Komitet, i cili do të
bëjë revizion të librave shkol-
lor dhe do të tentojë t'i
tejkalojë mospajtimet lidhur
me kontekstin historik. Kox-
ias përkujton se një komitet i
këtillë tashmë është formuar
mes Greqisë dhe Shqipërisë
dhe se deri më tani janë
zgjidhur kontekstet për atë
që në të dy vendet mësohet
në dhjetë nga 12 sektorë, por
se dy të mbeturit janë më të
vështirët në kontekst të his-
torisë dhe gjeografisë. "Do të
krijojmë komitet të tillë edhe
për Maqedoninë. Nuk kemi
asgjë kundër të shohim në li-
brat tanë dhe nëse në to ka
diçka të gabuar, nuk kam as-
gjë kundër të korrigjohet",
tha Koxias. Ai konsideron se
në të vërtetë është mirë që
Maqedonia ekziston dhe

thekson se nëse Athina dhe
Shkupi i zgjidhin problemet,
do të kenë bashkëpunim të
përshpejtuar dhe të
shkëlqyeshëm, për shkak të
ngjashmërive mes tyre,
posaçërisht në Greqinë veri-
ore. Koxias përkujtoi se dy
vitet e kaluara dy vendet pro-
movojnë ndërtim të masave
të besimit, të cilat në fillim
hasën në mbështetje, por sot
janë plotësisht të mbështetu-
ra edhe nga dy vendet edhe
nga komuniteti ndërkombë-
tar. Në përgatitje të serisë së
masave të reja, ai e përmen-
di rikonstruimin e linjës së
vjetër hekurudhore mes
Manastirit dhe Lerinit, e cila,
siç tha, nga ana greke është
përfunduar, ndërsa nga ajo
e Maqedonisë gjithashtu në
masë të madhe, ajo që është

filluar është kryer. Të dy
vendet janë në proces të
pastrimit të naftësjellësit
Shkup-Selanik, ndërsa po
punohet edhe në mundësinë
për ndërtim të gazpërçuesit.
Është përforcuar
bashkëpunimi mes shër-
bimeve kufitare, si dhe mes
universiteteve. Koxias parala-
jmëroi se po punohet edhe në
hapjen e vendkalimit kufitar
afër Prespës. "Pati disa prob-
leme legale, por shpresoj se
do të gjejmë zgjidhje adeku-
ate, e cila do të pranohet
edhe nga Greqia, edhe për
Maqedoninë edhe për
Shqipërinë", tha ai. Kjo do të
ishte mundësi e mirë të zhvil-
lohet turizmi dhe të përfor-
cohen bashkëpunimi
ekonomik dhe shoqëror në
rajon.

Koxias zbut tonet kundër Maqedonisë

Komitet i përbashkët për
problemet me Greqinë

Tiranë, 30 tetor - Kryemi-
nistri Edi Rama ka njof-
tuar marrjen e një sërë
masave dhe vendimeve të
qeverisë sa i takon bux-
hetit dhe ekonomisë. Në
mbledhjen e grupit parla-
mentar të Partisë Social-

iste, kreu i qeverisë ka
thënë se duke iu referuar
raportit të KE-së,
Shqipëria ka rritjen më të
lartë në rajon. Mes të
tjerash ai paralajmëroi se
në vitin e ardhshëm, bux-
heti do të ketë një rritje

me 4%. Rama është
ndaluar edhe te Rruga e
Arbrit, duke u shprehur
se pas më pas se një mua-
ji, pritet të nisin punimet.
“Ministria e linjës ka nisur
bisedimet me kompaninë
që rezultoi fituese në garë
dhe në harkun e 35-40
ditëve kontrata do finalizo-
het dhe puna për Rrugën
e Arbrit do fillojë për të
mos u ndalur më", theksoi
Rama. "Bashkë me min-

istrin e Jashtëm kemi
çelur diskutimin me palën
maqedonase në mbled-
hjen e qeverisë që do zhvil-
lojmë në Pogradec për
nevojën që kjo rrugë të
japë një dimension jo
vetëm kombëtar, por edhe
rajonal, pasi është një in-
vestim madhor dhe volu-
minoz për buxhetin e
Shqipërisë, duke sjellë më
tepër ekonomi për zonën”.
Rama shtoi se buxheti ka

një kahje në funksion të
turizmit si një burim të
pashfrytëzuar sa duhet
për rritjen ekonomike dhe
të punësimit në vend. “Në
4 vjet, shqiptarët do shiko-
jnë një transformim të
fuqishëm, gjë që ka 27 vjet
që nuk ndodh. Rrugët
tona s’kanë lidhje me
rrugët evropiane”. Kryem-
inistri sqaroi edhe paketën
e re fiskale, duke shp-
jeguar se nuk do të ketë

rritje taksash siç trumbe-
ton opozita: “Nuk ka rritje
taksash, ka vetëm
ndryshime të vogla të
funksion të vizionit tonë.
Nuk do të ketë rritje tak-
sash për 97% të popull-
sisë dhe as për kompanitë.
Gjithë zhurma është një
propagandë në kuadrin e
punës së mërzitjes që sot
funksionin nën emrin e
opozitës në Shqipëri”, sig-
uroi ai.

Gruevski sërish e
kërkon pasaportën 

Shkup, 30 tetor - Në seancën e djeshme
publike në Gjykatën e Apelit në Shkup,
avokatët e liderit të VMRO-DPMNE,
Nikola Gruevski kanë kërkuar t'i kthe-
het pasaporta. Gruevski, i cili është i
akuzuar nga Prokuroria Speciale Pub-
like në disa raste, nuk mori pjesë në
seancë. Sipas avokatit Boro Tasevski,
Gruevski nuk ka treguar dëshirë për të
ikur dhe të fshihet, por përkundrazi ai
është vazhdimisht i pranishëm në
shtet. Sipas tij, nuk bëhet fjalë për
përkufizimin e të drejtës të një personi,
por qindra e mijëra qytetarëve të cilët
janë anëtarë të partisë, lideri i të cilëve
është Gruevski. Mbrojtja e Gruevskit
ka kërkuar nga Gjykata gjatë vendosjes
të udhëhiqet nga  përvojat e më-
parshme, kur kryetarit të LSDM-së Zo-
ran Zaev i ishte marrë pasaporta dhe iu
kthye si i akuzuar në "Puç". Prokurorët
nga PSP kërkojnë që ankesa e
avokatëve të Gruevskit të refuzohet
sepse ai është i akuzuar për disa vepra
penale dhe sipas tyre, mungesa e tij do
të sjellë deri në anulimin e procesit.
Gjykata e Apelit në afat prej 48 orëve
duhet të marrë vendim për ankesën.

Timonie: Maqedonia
tregoi se është stabile

Shkup, 30 tetor - Ambasadori francez në
Maqedoni, Kristian Timonie, vlerëson se
sipas përvojës së tij si vëzhgues i rrethit
të dytë të zgjedhjeve lokale, ato kaluan
qetë, ndërkaq Maqedonia tregoi se përveç
që është vend stabil dhe me përgjegjësi
edhe të gjitha forcat demokratike e lua-
jtën rolin që u takon. "Unë dje isha
vëzhgues dhe më shpesh gjatë ditës na
vinte mërzi. Dhe
isha i lumtur që po
na vinte mërzi
sepse megjithatë
paraprin ende
hapësirë për për-
parime të caktuara.
Sepse edhe vendet
e vjetra anëtare të
Evropës ndonjëherë
përballen me vështirësi në rrjedhën e zg-
jedhjeve. Por, megjithatë ka korniza ju-
ridike të cilat mundësojnë të tejkalohen të
gjitha vështirësitë. Me atë tregohet se
Maqedonia përveç që është vend stabil
dhe me përgjegjësi dhe të gjitha forcat
demokratike e luajtën rolin që u takon,
përkatësisht, nga njëra anë kemi Qeveri të
shumicës e cila duhet ta luajë rolin e vet,
por gjithashtu nga ana tjetër edhe opoz-
itë demokratike", vlerëson Timonie. Ai sot
mbajti ligjëratë në Fakultetin për siguri-
Shkup në kuadër të Forumit diplomatik
me temë "Politika e jashtme franceze,
Bashkimi Evropian dhe Ballkani".

Tetovë, 30 tetor - Kryetari i
Parlamentit, Talat Xhaferi,
deklaroi se nga takimi i së
hënës koordinues në Parla-
ment varet kur do të mbahet
seanca e ardhshme në të
cilën një ndër pikat kryesore
do të ishte verifikimi i man-
dateve të deputetëve të rinj
në vendin e kryetarëve të por-
sazgjedhur të komunave. Lid-
hur me ndryshimet e mund-
shme në përbërjen
parlamentare, Xhaferi thek-
soi se nuk është puna e tij të

komentojë rreth asaj, por
është punë e partive politike,
ndërsa ai si kryetar i Parla-
mentit, do t'i zbatojë proce-
durat parlamentare. Lidhur
me raundin e djeshëm të zg-
jedhjeve lokale ai e përsëriti
vlerësimin për proces të qetë
zgjedhor që ka qenë dëshirë e
të gjitha institucioneve,
partive politike dhe qyte-
tarëve, se janë zbatuar me
standarde evropiane për ç'-
farë i uron të gjithë qytetarët
dhe të gjithë kryetarët dhe

këshilltarët e zgjedhur.
Xhaferi dëshiroi ata të puno-
jnë në interes të qytetarëve
në përmbushjen e prem-
timeve parazgjedhore. Grupi i
deputetëve të LSDM-së do të
pësojë ndryshime pasi
kryetar u bënë Petre Shilegov
për Shkupin, Stefan Bogoev
për Karposhin, Kurto Dudush
për Shuto Orizaren, Maksim
Dimitrievski, për Kumanovën,
Sashko Pockov për Gjevg-
jelinë, Kosta Janevski për
Strumicën dhe Bllagoj Boç-

varski për Shtipin. Vendet e
tyre të deputetëve pritet t'i
marrin Tatijana Lalçevska,
Aneta Simeska-Dimoska,
Lidija Tasevska, Riste Tashev,
Kostadin Kostadinov, Agim
Murtezanov dhe Kostadin
Acevski. Në vendin e Bilall
Kasamit nga BESA vjen Nex-
hbedin Karemani. Dorëheqje
dha edhe Bardhyl Dauti nga
PDSH, ndërsa në listën e
ardhshme të PDSH-së në NJZ
6 prej nga vjen ai është Mer-
al Uzairi Ferati.

Rama para deputetëve të Partisë Socialiste 

Rruga e Arbrit nis pas 35 ditësh

Karemani në vend të Kasamit, Merale Uzairit zëvendëson Dautin

"Në të vërtetë, me marrëdhëniet
mes Athinës dhe Shkupit ka dy
probleme, i pari është
papërgjegjësia e deritanishme,
ndërsa i dyti është ndjenja e
Maqedonisë se Greqia nuk e do
ekzistimin e saj. Unë atë me
shprehjet e mia të afinitetit e
mohoj, por ata nuk dëshirojnë të
dëgjojnë, se vendi i tyre është
dhuratë nga Zoti, por problemi
është që kanë zgjedhur kumbarë
të gabuar. Dallimet në emrin nuk
do të thonë se Greqia nuk e
dëshiron ekzistimin e këtij shteti,
si dhe se ka çfarëdo lloj planesh
për riorganizimin e saj apo
dezintegrimin e saj", thotë Koxias
në deklaratë për redaktorë të
politikë të jashtme në mediat
greke
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Prokurori special, Burim Rustemi, në seancën e fundit parashtroi prova shtesë
për këtë rast, me çka pala mbrojtëse kërkoi kohë për t’i shqyrtuar dhe Trupi
gjykues vendosi që me 23 nëntor të vazhdoj gjykimi për rastin Sopoti 5Aktuale

Omer XHAFERI

Shkup, 30 tetor - Procesi gjyqë-
sor për “Lagjen e Trimave”, para
përmbushjes së dy viteve nga
ngritja e aktakuzës, në fillim të
muaji nëntor pritet të marrë
fund. Caktimin e miratimit të
aktgjykimit, Gjykata Penale e
Shkupit për këtë lëndë e ka
paraparë ta kumtojë me datë 2
nëntor. Lënda gjyqësor për ng-
jarjet e Kumanovës, që ndod-
hën në prill dhe maj të vitit
2015, para Këshillit Penal, në
kryer me gjykatësen Verka
Petrovska, është proceduar për
gati dy vite. Gjatë kësaj periud-
he, pala mbrojtëse, prokuroria
dhe vetë të akuzuarit, shpalosën
fakte dhe argumente të
ndryshme. Megjithatë, Trupi
gjykues në një asnjë moment të
këtij procesi gjyqësor nuk arriti
të kuptojë dhe merr përgjigje
nga të akuzuarit se kush në re-
alitet e ftoi grupin nga Kosova
që përmes kalimit ilegale të ku-
firit të futet me armatim në
Maqedoni. Nën akuzën e njëjtë,
përfshi edhe sulmin në
Karakollin e Gushincës, me
datë 3 nëntor Gjykata Penale e
Shkupit duhet t’ia caktojë dën-
imin edhe të akuzuarit Sulej-
man Osmani. Për dallim nga 37
të akuzuarit tjerë për ngjarjet e

Kumanovës, procesi gjyqësor
ndaj Sulës është zhvilluar
ndarës. Arsyeja se pse Sulej-
man Osmani nuk mundej të
gjykohet me anëtarët tjerë të
grupit, siç tha në disa raste
gjykatësja Verka Petrovska,
ishte për shkak rrezikut që ky
proces të fillonte nga e para,
gjegjësisht në këtë mënyrë akt-
gjykimi nuk do të miratohej në
afatin e paraparë ligjor. Prej
datës 9 shkurtë 2016, kur edhe
zyrtarisht filloi gjykimi kundër
grupit të Kumanovës, e deri në
mesin e shtatori të këtij viti, ky
proces gjyqësor ka pësuar disa
ndryshme. Përveç bashkimit të
lëndës gjyqësor “Rrufeja” (grupi
i logjistikës sipas Prokurorisë),
aktakuza për “Lagjen e Trimave”
ka pësuar ndryshime edhe në
drejtim të akuzave për organiza-
torët e grupit, respektivisht me
këtë rast Sami Ukshini dhe

Demë Shehu, u përjashtuan
nga akuza se kanë qenë liderë të
grupit. Seancë tjetër gjyqësor e
caktuar për 2 nëntor pritet të
mbahet edhe për rastin “Forte-
sa2”, lëndë kjo e iniciuar nga
Prokuroria Speciale Publike, e
që lidhet me shkatërrimin e
dokumentacionit dhe pajisjeve
për përgjimet. Në këtë proces
gjyqësor, si të akuzuar kryesor
llogaritet ish dyshja e Drejtorisë
së Pestë në polici, Goran Gru-
joski dhe Nikolla Boshkovski, të
cilët për momentin qëndrojnë
në burgun e ekstradimit në Se-
lanik. Krahas kësaj lëndë,
prokurorët special në GJPSH,
gjatë muajit nëntor pritet të
paraqiten më shpesh, pasi që
me datë 6 nëntor është caktuar
seanca gjyqësor për rastin
“Transportuesi”. Kjo aktakuzë e
ngritur nga PSP-ja, ka të bëje
me veprime kriminele gjatë

transportit të nxënësve në
qytetin e Manastirit, ku si i
akuzuar i parë cilësohet ish
kryetari i kësaj komune Vl-
ladimir Taleski dhe 20 të
akuzuar tjerë. Për herë të parë
që kur është ngritur aktakuza
me 7 nëntor para Trupit
gjykues, pritet të paraqitet edhe
afaristi Sead Koçan, i cili nga
PSP-ja hetohet si i akuzuar
kryesor në rastin “Trust”, me
çka siç thuhet në aktakuzë
pronari i TV “Nova” ka keqpër-
dorur 15 milionë para nga arka
e shtetit. Njëkohësisht me 15
nëntori pritet të filloi edhe gjyki-
mi për rastin “Treqind”, në të
cilën i akuzuar i parë është ish
ndihmës ministri i punëve të
brendshme, Gjoko Popovski.
Akuzat ndaj këtij ish funksion-
ari kanë të bëjnë me mënyrën e
jashtëligjshme të furnizimit me
automjete për nevojat e policisë
së shtetit. Gjykim tjetër i caktu-
ar për muajin nëntor është për
rastin “Shuplakat”. Seanca
gjyqësore kundër të akuzuarit të
parë në këtë lëndë, ish kryemi-
nistrin Nikolla Gruevskin, pritet
të mbahet me 20 nëntor. Dhe,
gjykimi i fundit i “nxehtët” që
pritet të mbahet në GJPSH,
brenda muajit nëntor është për
rastin “Sopoti”. Prokurori spe-
cial, Burim Rustemi, në
seancën e fundit parashtroi pro-
va shtesë për këtë rast, me çka
pala mbrojtëse kërkoi kohë për
t’i shqyrtuar dhe Trupi gjykues
vendosi që me 23 nëntor të
vazhdoj gjykimi për rastin
Sopoti. 

Evis HALILI 

Shkup, 30 tetor - Rreth tre
dekada kanë qenë të
mjaftueshme që libri, bib-
liotekat dhe libraritë të re-
duktohen në shifra të frik-
shme. Nëse në vitin 1986
në Maqedoni numëro-
heshin 138 biblioteka
popullore, me mbi 2 mil-
ionë e gjysmë ekzemplarë,
sot numri i tyre ka arritur
vetëm në 51 biblioteka në
të gjithë vendin, me një
fond bibliotekar që nuk
arrin as deri në dy milionë
ekzemplarë. Edhe pse të
dhënat zyrtare flasin
vetëm për një kategori,

bibliotekat dhe nuk ka ev-
idenca për libraritë, për
pjesën shqiptare shifrat
dëshpëruese. Në qytete të
tilla, si Tetova numërohen
pak më shumë librari,
rreth katër të tilla, ndërsa
në Shkup gjithsej dy,
Rilindja dhe Vatra, ndërsa
një prej librarive që u hap
vitet e fundit funksionoi
për një periudhë të
shkurtër. Të dhënat sta-
tistikore tregojnë po ashtu
se krahas bibliotekave
publike funksionojnë edhe
ato të të tjera të profil-
izuara, 81 gjithsej ku
mund të kenë akses të
gjithë, një nacionale, 13
për shkollat e larta, 10 të
specializuara dhe gjashtë
biblioteka - institucione
nacionale. Ndërsa pjesa
tjetër ose janë për një
rreth më të kufizuar shfry-
tëzuesish ose vetëm për të
punësuarit në to, me gjith-
sej 104 salla leximi. Në
analizën e Entit Shtetëror
të Statistikave jepen të
dhëna interesante edhe sa
i takon numrit të anë-
tarëve në to. Numri më i
madh i anëtarësimeve
është në bibliotekat për
arsimin e lartë, pas tyre

vijnë bibliotekat publike
dhe shumë pak ne bib-
liotekat që janë institu-
cione nacionale, dhe
shumë pak në atë na-
cionale. Fondi bibliotekar,
që ndahet në libra dhe
broshura, gazeta, revista
dhe dorëshkrime është më
i madh në bibliotekën na-
cionale. Më shumë libra,
(ekzemplarë) ka edhe në
ato publike, ish popul-
loret, por ky fond është
shumë më i vogël sesa vite
më parë. Në vitin 10985
tirazhi i librave dhe
broshurave të botuara
është më i madh, mbi
katër milionë, ndërsa vitet

e fundit tirazhi arrin në
542 mijë. Sa i takon bib-
liotekave publike dhe ato
që janë si institucione na-
cionale kushtet që ndod-
het një pjesë e mirë e tyre,
sidomos ato në pjesën
shqiptare janë të këqija.
Jo vetëm sa i takon sallave
të leximit dhe ambienteve
të tjera, por në shumicën
prej tyre fondi bibliotekar
është jashtëzakonisht i
kufizuar, që përbëhet më
shumë nga librat e para
viteve 90-të. Një pjesë e
bibliotekave (34) janë në
kompetenca të Ministrisë
së Kulturës, ndërsa një
grup tjetër varen nga Min-

istria e Arsimit dhe
Shkencës. Sipas një ra-
porti më të fundit të Min-
istrisë së Kulturës situata
e tanishme argumentohet
me faktin se veprimtaria
bibliotekare ka qenë një
prej sektorëve që është in-
vestuar më së pakti.

“Aktiviteti për mbrojt-
jen e fondeve, kërkesat për
ekzemplarin e de-
tyrueshëm janë
neglizhuar dhe subjekti i
autorizuar, Biblioteka uni-
versitare nuk ka arritur që
ta kryejë këtë funksion...
pjesa më e madhe e bib-
liotekave janë të vendo-
sura në objekte jofunk-
sionale, që nuk janë
ndërtuar sipas standard-
eve për ndërtimin e bib-
liotekave, duke përfshirë
këtu edhe objektin më të
ri, Bibliotekën nacionale”,
thuhet në raport. Pritet që
Ministria e Kulturës të
çelë biblioteka të reja në
qytete si Tetovë (bëhet fjalë
për projektin Biblioteka
Teatri që ka nisur prej
disa vitesh), Ohër..., ndër-
sa pranë qendrave të kul-
turës të ngrihen biblioteka
publike, si në Gostivar,
Strugë, Kërçovë e të tjera. 

Fundjava 
në Shkup me 
33 aksidente

Shkup, 30 tetor - Gjatë tre ditëve
të kaluara, në rajonin e SPB
Shkup kanë ndodhur gjithsej
33 fatkeqësi komunikacioni,
prej të cilave në njërën është
lënduar rëndë një këmbësor,
ndërsa në tetë prej tyre janë lën-
duar më lehtë 16 persona. Në
24 fatkeqësi komunikacioni
është shkaktuar vetëm dëm
material. Siç informoi MPB, të
premten policia rrugore kreu
ekspertizë në 11 fatkeqësi, prej
të cilave në njërën me lëndime
të rënda trupore kaloi një këm-
bësor. Gjithashtu, në një fatke-
qësi, një person mori lëndime
të lehta, ndërsa nëntë të tjerë
kaluan vetëm me dëme materi-
ale. Të shtunën është kryer
ekspertizë në 14 fatkeqësi ko-
munikacioni. Në katër prej tyre,
më lehtë janë lënduar tetë per-
sona, ndërsa në 10 është
regjistruar dëm material. Të
dielën në Shkup është kryer
ekspertizë në tetë fatkeqësi. Në
tre prej tyre, më lehtë u lëndu-
an shtatë persona, ndërsa pesë
ishin me dëme materiale. Këtë
fundjavë policia zbuloi dhe
sanksionoi 16 vozitës të cilët e
kanë drejtuar automjetin nën
ndikim të alkoolit dhe ishin për-
jashtuar nga komunikacioni, 15
vozitës nuk i respektuan ku-
fizimet e shpejtësisë së lëvizjes,
pesë vozitës kaluan në dritë të
kuqe, si dhe 40 vozitës të cilët e
kanë drejtuar automjetin pas
skadimit të lejes së komunika-
cionit ose pa patentë shoferi.
Janë hasur edhe 103 automjete
të parkuara në mënyrë të par-
regullt. Me ndihmën e autom-
jetit të posaçëm janë mënjanu-
ar 103 automjete.

Prej sot
ftohje e
motit, të
mërkurën 
-6 gradë 

Shkup, 30 tetor - Prej
sot (e martë) në Maqe-
doni moti do të jetë
kryesisht me diell dhe i
ftohtë me temperatura
të ulëta të mëngjesit, të
cilat në shumë vende
do të bien nën zeron,
kumtoi Drejtoria e
Punëve Hidrometeo-
rologjike. Më ftohtë do
të jetë të mërkurën kur
temperatura e mëngje-
sit të ulet deri në minus
gjashtë gradë. Nga
DPHM për të premten
paralajmërojnë mot me
vranësira mesatare.
Temperaturat e mëng-
jesit do të jenë pak më
të larta dhe do të rriten
deri në pesë gradë.
Gjatë fundjavës, tem-
peratura minimale e
mëngjesit do të arrijë
minus tre ndërsa tem-
peratura maksimale di-
tore do të arrijë 20
gradë.

Për tre dekada firojnë bibliotekat dhe libraritë 

Vitet e humnerës së librit 
Nëse në vitin 1986 në
Maqedoni numëroheshin 138
biblioteka popullore me mbi 2
milionë e gjysmë ekzemplarë,
sot numri i tyre ka arritur
vetëm në 51 biblioteka që tani
quhen publike  në të gjithë
vendin, me një fond
bibliotekar që nuk arrin as
deri në dy milionë
ekzemplarë. Edhe pse të
dhënat zyrtare flasin vetëm
për një kategori, bibliotekat
dhe nuk ka evidenca për
libraritë, për pjesën shqiptare
shifrat dëshpëruese 

Koha

Gjykata Penale e Shkupit në qendër të vëmendjes

Nëntori, muaji 
i gjykimeve të “nxehta”

Prej datës 9 shkurt 2016, kur edhe
zyrtarisht filloi gjykimi kundër grupit
të Kumanovës, e deri në mesin e
shtatori të këtij viti, ky proces
gjyqësor ka pësuar disa ndryshme.
Përveç bashkimit të lëndës gjyqësor
“Rrufeja” (grupi i logjistikës sipas
Prokurorisë), aktakuza për “Lagjen e
Trimave”, ka pësuar ndryshime edhe
në drejtim të akuzave për
organizatorët e grupit, respektivisht
me këtë rast Sami Ukshini dhe Demë
Shehu, u përjashtuan nga akuza se
kanë qenë lider të grupit

Koha
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Ekonomistët thonë se si rrjedhojë e zgjedhjeve lokale që ngadalësojnë dhe ngrijnë shumicën e
aktiviteteve administrative, ekonomike dhe financiare, komunat ju kanë borxh firmave, ndërsa
firmat nuk kanë mundësi që me kohë të paguajnë këstet e tyre që kanë ndaj bankave Aktuale

Fisnik PASHOLLI

Shkup, 30 tetor - Banka Popul-
lore shënon rritje të nivelit të kre-
dive problematike që plasohen
tek bizneset në tremujorin e dytë
të këtij viti. Sipas veprimtarive të
caktuara ekonomike, shkalla e
kredive jofunksionale është më e
lartë tek ndërtimtaria dhe
veprimtaritë e lidhura me pasur-
inë e patundshme, tregtinë me
pakicë dhe shumicë dhe indus-
trinë.

“Gjithsej kreditë jofunksion-
ale në sistemin bankar janë rrit-
ur për 8.1 për qind. Rritja e
pjesëmarrjes së kredive jofunk-
sionale në tërësi është e koncen-
truar tek sektori korporativ, ku
kjo pjesëmarrje është rritur deri
në 10.6 për qind. Pjesëmarrja e
kredive jofunksionale në totalin e
kredive të amvisërive ka mbetur
në nivelin prej 2.5 për qind“,
thuhet në raportin e Bankës
Popullore të Maqedonisë. E sh-
prehur në të holla kjo do të thotë
se Banka Popullore ka regjistru-
ar rritjen e vlerës së kredive që
kanë vështirësi me kthimin prej
296 milionë euro në janar të këtij
viti në afër 305 milionë euro në
shtator të këtij viti. Ekonomistët
thonë se si rrjedhojë e zgjedhjeve
lokale që ngadalësojnë dhe ngri-
jnë shumicën e aktiviteteve ad-
ministrative, ekonomike dhe fi-
nanciare, komunat ju kanë
borxh firmave, ndërsa firmat nuk
kanë mundësi që me kohë të
paguajnë këstet e tyre që kanë
ndaj bankave.

Një pjesë e bankierëve thonë
se kjo gjendje e rritje së kredive
jofunksionale vjen si pasojë e
kërkesave problematike të biz-
nesit, përderisa situata tek pop-
ullata është stabile. Sipas
bankierëve, përkeqësimi i
pagesës ndërlidhet me mbajtjen
e zgjedhjeve lokale që në njëfarë
mënyrë përkufizojnë aktivitetet
financiare të komunave. 

“Tek sektori korporativ ekzis-

ton përkeqësim i pagesës së kre-
dive, por megjithatë kjo ka një
karakter sezonal. Zgjedhjet
lokale ndikuan në uljen e
pagesës së kredive të firmave, që
ndodh rregullisht në kohën e zg-
jedhjeve për shkak të pengesave
administrative. Presim që kjo sit-
uatë të tejkalohet për një kohë të
shpejtë dhe të normalizohet
pagesa e kredive”, thotë drejtori
i Stopanska Banka të Manastir-
it, Vlladimir Eftimovski. 

Në ndërkohë, nga Banka
Popullore e Maqedonisë, vlerëso-
jnë se duke marrë parasysh
mbulimin e lartë të kredive jo-
funskionale, efektet negative nga
mospagesa eventuale e tërë-
sishme e këtyre kredive ndaj sis-
temit bankar janë të kufizuara.
Mbulimi i kredive jofunksionale
me përmirësimin e vlerës së tyre
është mbajtur në nivel të lartë
prej 76,9 për qind. Gjithashtu
likuiditeti i sektorit bankier është
në nivel të kënaqshëm që shiko-

het edhe përmes pjesëmarrjes
relative stabile të mjeteve likuide
në tërë aktivin dhe mbulimin e
kënaqshme të obligimeve afat-
shkurtra dhe depozitave të
amvisërive me mjete likuide.
Gjithashtu edhe treguesit e prof-
itit dhe efikasitet të sistemit
bankier shënojnë përmirësime të
mëtejshme dhe janë në nivel sol-
id.

Në ndërkohë, duke marrë
parasysh se një nga aktivitetet
kryesore të industrisë bankare
është dhënia e të hollave hua
apo kreditimi për të cilën bankat
përllogarisin fitim në emër të
normave të interesit apo ka-
matës, ato parashikojnë edhe
masa të ndryshme për mbrojtjen
e plasmanëve të tyre. Bankat
gjatë gjithë procesit të kreditim-
it përballen me rrezikun nëse kli-
enti ka potencialin për t’ia kthy-
er kredinë brenda afatit apo
kushteve të përcaktuara në kon-
tratë. Në rast se klienti nuk arrin

që të kthej atë kredi brenda afatit
të përcaktuar në kontratë,
atëherë themi se ajo kredi është
problematike dhe nëse ky prob-
lem nuk zgjidhet brenda afatit
prej 90 dite, atëherë kjo kredi
konsiderohet si joperformuese.
Pasojat në industrinë bankare si
rezultat i kredive joperformuese
mund të jenë të mëdha, në rast
se nuk ndërmerren hapa paran-
daluese. Kreditë joperformuese
ndikojnë negativisht në perfor-
mancën dhe stabilitetin e indus-
trisë bankare, duke rritur
provizionet , tkurrur kreditimin
dhe në raste më të rënda mund
të sjellë një institucion financiar
në gjendje insolvente apo në
gjendje që të mos mund të
paguajë detyrimet.

Rezervat e detyrueshme, ku
çdo bankë është e detyruar të
deponoj në Bankën Qendrore,
paraqesin hapin e parë në mbro-
jtje të rrezikut, i cili përdoret
vetëm në rastet kur bankat nuk
janë në gjendje që të mbulojnë
obligimet e tyre. Përveç kësaj
bankat janë të obliguara që të
mirëmbajnë gjithashtu edhe
nivelet e likuiditetit për të qenë
në gjendje të paguajnë në çdo
kohë obligimet që i kanë ndaj
klientëve. Përveç masave ligjore
të çilat janë obliguese për bankat
komerciale, gjatë procesit të
kreditimit për të siguruar
kthimin e kredisë kërkojnë që
klienti të lejoj si peng për bankën
pasuri të patundshme apo ko-
lateral në emër të asaj kredie dhe
në rast të moskthimit, banka
mund ta përvetësoj atë pasuri
deri në masën e dëmit që i
shkaktohet bankës nga mos
kthimi i asaj kredie. 

Shkup, 30 tetor - Maqedonia
në fillim të vitit 2018 do të ri-
brendohet si destinacion tur-
istik, paralajmëroi drejtori i
Agjencisë për Promovim dhe
Mbështetje të Turizmit, Alek-
sandar Donev. Donev në pro-
movimin e udhërrëfyesit tur-
istik evropian "In your
pocket" për Shkupin, Ohrin
dhe Manastirin, theksoi se
promovimi aktual i vendit si
përmbajtje nuk i ndjek tren-
det, ndërsa brendi "Macedo-
nia Timeless" tanimë është
shfrytëzuar dhe në esencë
nuk është turistik. Deri vitin
e ardhshëm, fillon edhe pro-
jekti "Platformë për udhëtar
të pavarur" i cili, para së
gjithash, do t'u dedikohet tur-
istëve të cilët vetë dëshirojnë
ta krijojnë turën e tyre dhe
ta organizojnë qëndrimin në
Maqedoni, kategori e cila deri
tani aspak nuk ka qenë e tar-
getuar. "Planifikojmë ribrend-
ing të Maqedonisë si destina-
cion turistik në fillim të vitit të
ardhshëm sepse ka nevojë të
madhe për një gjë të tillë. Na
nevojitet brend i ri që do t'i
komunikojë potencialet e

vërteta të Maqedonisë si des-
tinacion turistik. Kjo, normal-
isht, do të thotë edhe
ndryshim i kontentit i cili, për
fat të keq, nuk i përcjell tren-
det", theksoi drejtori. Sipas
tij, tejet do të ndryshojë kon-
cepti duke pasur parasysh se
deri tani strategjitë kom-
bëtare për turizëm kryesisht i
kanë përgatitur kompani të
huaja konsultuese të cilët
shumë pak kanë
bashkëpunuar me punonjësit
turistik lokal. Donev vlerësoi

se Skopje In your pocket"
kompenson një hendek që
momentalisht ndjehet në tur-
izmin e Maqedonisë. "Na
mungon ofertë e aktiviteteve
që mund t'i praktikojë një
turist nëpër Shkup, Ohër,
Manastir dhe nëpër Maqedoni
në përgjithësi, ndërsa udhër-
rëfyesi është mundësi e
shkëlqyeshme për këtë",
theksoi drejtori, duke nën-
vizuar se zgjedhja e turistëve
të sotëm është destinacion
unik i cili mund të ofrojë për-

vojë të veçantë. Numri i parë
i "In your pocket" për
Shkupin, në të cilin janë përf-
shirë edhe Ohri dhe Manas-
tiri, është shtypur në qershor
të këtij viti në 20.000 kopje
dhe janë shpërndarë në disa
lokacione nëpër qytete. Përveç
në formë të shtypur, mund të
shfrytëzohet si aplikacion mo-
bil dhe të gjendet në ueb-faqe
https://ëëë.inyourpocket.co
m/skopje. Numri i dytë, siç u
tha në promovim, duhet të
dalë në dhjetor të këtij viti.
"In your pocket" është udhër-
rëfyesi më i njohur turistik
evropian që e krijojnë ekipe
ndërkombëtare të gazetarëve
prej para 25 viteve. Në
mënyrë karakteristike, hu-
moristike, por ashpërsisht
reale, ata rekomandojnë se
çka tjetër, përveç vendeve
tradicionale nëpër vende
duhet të shikohen, vizitohen
dhe përjetohen. Në vitet e 90-
ta është krijuar edhe internet
faqja e udhërrëfyesit, ndërsa
nga viti 2010 ka edhe aplika-
cion të saj mobil të cilin deri
tani e kanë zbritur 1,6 mil-
ionë turistë.

Derivatet
shtrenjtohen 
për një denar

Shkup, 30 tetor - Çmimet e benzinave
dhe derivateve dizel nga sonte në mes-
natë shtrenjtohen për gjysmë deri në
një denarë për litër, vendosi Komisioni
Rregullator për Energjetikë (KRRE). Me
vendimin bëhet rritje e çmimeve rafiner-
ike dhe me pakicë të derivateve të
naftës në mesatare për 2,67, gjegjësisht
për 1,81 për qind. Çmimet me pakicë të
EUROSUPER BS-95, të EURODIZEL
(D-E V) dhe Vajit ekstra të lehtë për
amvisëri (EL-1), rriten për një denar
për litër. Çmimi i ri i EUROSUPER BS-
95 është 64, i EUROSUPER (D-E V) 52,
të Vajit ekstra të lehtë për amvisëri (EL-
1) 40,50 denarë për litër. Çmimi me
pakicë i benzinës EUROSUPER BS-98,
rritet për 0,50 denarë për litër dhe do të
jetë 65,50 denarë. Me vendimin e
KRRE-së për 0,508 denarë për kilo-
gram rritet edhe çmimi me pakicë i
mazutit M-1 XS dhe tani do të kushto-
jë 26,795 denarë. Si arsye për rritje të
çmimeve shitëse të derivateve të naftës
nga KRRE e theksojnë për 3,63 për
qind çmimin më të lartë mesatar të
naftës së papërpunuar në tregun
botëror në 14 ditët e kaluar dhe për
0,501 për qind kursin më të ulët të dol-
larit në krahasim me denarin.

Rritet
prodhimtaria
industriale

Shkup, 30 tetor - Prodhim-
taria industriale në shta-
tor të këtij viti, krahasuar
me shtatorin e vitit të kalu-
ar, është rritur për 0,3 për
qind, ndërsa në periudhën
janar-shtator sivjet kraha-
suar me të njëjtën periud-
hë të vitit të kaluar është
zvogëluar për 0,1 për qind,
publikoi Enti Shtetëror për
Statistikë. Shikuar sipas
sektorëve, prodhimtaria in-
dustriale në sektorin
"minierë dhe nxjerrje të
gurëve" në shtator të këtij
viti në krahasim me shta-
torin e vitit të kaluar
shënon rënie prej 2,6 për
qind, ndërsa rritje prej 0,4
për qind në "industrinë e
përpunimit" dhe nga 0,1
për qind në sektorin
"furnizim me energji elek-
trike, gaz, avull dhe klima-
tizim". Rritja në sektorin
"industri e përpunimit"
është rezultat, para së
gjithash, i prodhimtarisë së
rritur në sektorët për prod-
himtari të prodhimeve të
duhanit, tekstilit, të prod-
himeve tjera minerale
jometale, të pajisjes elek-
trike dhe të veglave dhe pa-
jisjeve, të papërmendura
në vend tjetër. Sipas gru-
peve kryesore industriale,
prodhimtaria në shtator
sivjet, në krahasim me
shtatorin e vitit të kaluar
shënon rritje tek "energjia"
për 3,6 për qind dhe "prod-
hime kapitale" për 8,1 për
qind, ndërsa rënie tek
"prodhimet intermediare,
përveç energjisë" për 2,1
për qind, "prodhime të qën-
drueshme për konsum të
gjerë" për 0,1 për qind dhe
"prodhime të paqën-
drueshme për konsum të
gjerë" për 3,2 për qind.

Donev optimist për zhvillimin e turizmit 

Maqedonia, një brend si destinacion turistik

Vonohet pagesa e kredive 

Firmat nuk shlyejnë 
me kohë detyrimet 

Banka Popullore ka regjistruar rritjen
e vlerës së kredive që kanë vështirësi
me kthimin prej 296 milionë euro në
janar të këtij viti në afër 305 milionë
euro në shtator të këtij viti
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Këtë manifestim, sipas deklarimit të mëparshëm të drejtuesit, e përkrah edhe Muzeu i
Alfabetit të gjuhës shqipe. Këtë eveniment financiarisht e përkrah Ministria e KulturësAktuale

Qenan HASANI

Manastir, 30 tetor - Edhe pse
kanë mbetur edhe shumë
ditë deri në shënimin të 109
vjetorin e Kongresit të Man-
astirit, organizatorët e man-
ifestimeve shkencore e kul-
turore kushtuar kësaj date
me vlera të larta historike
për mbarë popullin shqip-
tarë, janë duke i kryer për-
gatitjet e fundit. 
Kremtimi i Ditës së Alfabetit
do të fillojë më 18 nëntor me
Festivalin tradicional “Zëri i
Alfabetit” që mbahet për çdo
vit në organizimin të
Shoqatës qytetare “Estrada-
fonia”, drejtuesi i së cilës,
Habib Rushani, shprehet op-
timist për realizimin të suk-
sesshëm të këtij evenimenti,
në të cilën, para manasti-
rasve do të prezantohen in-
terpretues të këngës popul-
lore nga të gjitha trevat
shqiptare. ”Para manasti-
rasve folklor-dashës do të
prezantohen këngëtarët më
të mirë nga Maqedonia,
Kosova dhe Shqipëria, kësh-
tu që kjo do të ishte një
mbrëmje gjithë-shqiptare në
Manastir”, shprehet organi-
zatori Habib Rushani.

Këtë manifestim, sipas
deklarimit të mëparshëm të

drejtuesit, e përkrah edhe
Muzeu i Alfabetit të gjuhës
shqipe. Këtë eveniment fi-
nanciarisht e përkrah Minis-
tria e Kulturës.

Menjëherë të nesërmen,
pra më 19 nëntor, në orga-
nizim të Shoqatës qytetare
“22 Nëntori” do të mbahet
një konferencë shkencore
përkushtuar jetës dhe
veprimtarisë, respektivisht
kontributit të familjarëve të
familjes patriotike manasti-
rase të Qiriazëve. Drejtuesja
e kësaj shoqate, aktivistja

Sibela Alimovska, shprehet:
”Është kohë e vërtetë t’i
kthehemi familjes Qiriazi, e
cila gra e burra, që të gjithë
kanë qenë të aktivizuar në
luftën për ruajtjen e iden-
titetit gjuhësor e kombëtarë
nga pretendimet e fqinjëve
për të asimiluar popullin më
të lashtë në këto troje”, sipas
rrëfimeve të Sibelës, në këtë
konferencë shkencore do të
marrin pjesë shumë
shkencëtarë bartës të titu-
jve shkencor dhe akademikë
nga Maqedonia, Kosova dhe

Shqipëria. Edhe këtë mani-
festim financiarisht me
mjete financiare e përkrah
Ministria e Kulturës së RM-
së.

Në Ditën e Alfabetit, pra
më 22 Nëntor, në ambientet
e Muzeut të Alfabetit, në or-
ganizim të Muzeut dhe
Sekretariatit për implemen-
tim të Marrëveshjes së Ohrit,
do të mbahet tribunë shken-
core, në të cilën me kumtesa
do të prezantohen historianë
dhe gjuhëtarë nga të gjitha
trojet shqiptare.

Shkup, 30 tetor - Shfaqja
"G" e Teatrit Shqiptar të
Shkupit, bazuar në veprën
satirike "Gomari i Babata-
sit" të Gjergj Fishtës me
dramatizim e regji të Sule-
jman Rushitit, mori
çmimin kryesor të Festi-
valit të Teatrove në Fer-
izaj.

Në edicionin e 47-të të
festivalit , i cili filloi më 21
tetor e u përmbyll të
shtunën mbrëma me
ndarjen e çmimeve, trofe-
un për aktorin më të mirë
në rol dytësor e mori ak-
tori i kësaj shfaqjeje Fisnik
Zeqiri. Për një jave festivali

solli shtatë shfaqjet
konkurruese nga Ku-

manova, Shkodra,
Shkupi, Prizreni, Ferizaj

dhe Prishtina
Çmimi për regjinë më

të mirë i takoi regjisorit
Kushtrim Bekteshi për
regjinë e shfaqjes "Tartufi"
nga teatri "Migjeni" në
Shkodër. Çmimi "Ismail
Rama" për aktorin më të
mirë i takoi aktorit Shpë-
tim Selmani, për rolin e
DR. Stokman në shfaqjen
"Armiku i Popullit", teatri
"Bekim Fehmiu" Prizren.

Çmimi "Adriana" për
aktoren më të mirë ishte
për Rita Gjeka, për rolin e
Dorinës në shfaqjen
"Tartufi", teatri "Migjeni",
Shkodër. Roli dytësor më i
mirë femër shkoi për
Donikë Ahmeti, për rolin
në shfaqjen "Per Gynti nga
Kosova" të Qendrës Multi-
media, Prishtinë. Roli

episodik më i mirë iu dha
Afrim Kasapollit, për rolin
episodik në shfaqjen
"Armiku i Popullit", teatri
"Bekim Fehmiu", Prizren.
Skenografia më e mirë
ishte për Petrit Bakallin,
për skenografinë e shfaq-
jes, "Armiku i Popullit",
teatri "Bekim Fehmiu",
Prizren.

Kostumografia më e
mirë shkoi për Samka Fer-
rin për kostumet në shfaq-
jen "Tartufi", teatri
"Migjeni", Shkodër, ndërsa
Shpërblimi i medieve iu
dha Shpëtim Selmanit,
për rolin e DR. Stokman
në shfaqjen, "Armiku i
Popullit", teatri "Bekim
Fehmiu", Prizren. 

Konferencë
kushtuar ndotjes

në Tetovë
Tetovë, 30 tetor - Në Tetovë është mbajtur
konferenca shkencore mbi ndotjen e ajrit
në kuadër të projekti "City Tree në Maqe-
doni", i realizuar nga ana e Qendrës për
Hulumtime dhe Informim për mjedisin jetë-
sor "Eko-svest". Konferenca u mbajt në
Universitetin e Evropës Juglindore në
Tetovë. Konferencën e shpalli të hapur
kryetari i Kuvendit të Maqedonisë, Talat
Xhaferi, i cili nënvizoi se lufta kundër ndot-
jes kërkon një bashkërendim të aktiviteteve
dhe të gjithëve si pozitës, opozitës, sektorit
joqeveritar e kështu me radhë. 

“Sapo kanë përfunduar zgjedhjet lokale
në të cilat pikërisht ekologjia ishte një ndër
temat kryesore në fushatë, posaçërisht në
programet e kandidatëve për kryetar ko-
mune në qytetet më të mëdha. Në këto ko-
rniza, posaçërisht ishte theksuar ndotja e
ajrit si njëri ndër problemet më të mëdha në
mjediset urbane në Maqedoni. Besoj se në
këtë periudhë mandatore shumica parla-
mentare dhe opozita do të kenë vullnet poli-
tik, përmes mekanizmave parlamentare,
debateve në komisione dhe debateve pub-
like, miratimit të zgjedhjeve ligjore, debat-
eve mbikëqyrëse, ta realizojnë moton e
ekologjistëve. Unë në bazë të kompeten-
cave të mia qëndroj pas çdo iniciative ose
propozimi në funksion të zvogëlimit të ndot-
jes së ajrit dhe në përgjithësi në mbrojtjen
e mjedisit jetësor”, tha Xhaferi. 

Profesiori Dragan Gjorçev nga Instituti
për shëndet publik, theksoi se shifrat e
personave të rrezikuar nga ndotja janë alar-
mante, sepse janë të rrezikuar personat e
sëmurë kronik, pleqtë, fëmijët dhe shifrat e
larta tregojnë për vdekshmëri më të madhe
tek popullata në përgjithësi. Zëvendësmin-
istri i Ambientit Jetësor dhe Planifikimit
Hapësinor, Jani Makraduli, theksoi se qev-
eria e ka ngritur në nivelin më të lartë
luftën kundër ndotjes së ajrit me formimin
e një grupi ndër resorial në qeveri ku bëjnë
pjesë përfaqësues të të gjitha ministrive,
institucioneve, bashkësisë së biznesit,
shkencës, përfaqësuesve të organizatave
joqeveritare me qëllim që me fakte shken-
core të argumentohet ndotja dhe të gjend-
jet zgjidhje. Përndryshe, Ana Çolovska
Leshoska, nga Eko Svest tha se problemi
me ndotjen është i madh dhe duhet të zgjid-
het në një afat të gjatë dhe duhet masa afat-
shkurta dhe afatmesme që njëherë e
përgjithmonë ky problem të zgjidhet. (u.h.)

Shkup, 30 tetor - Fakulteti i
Filozofisë si institucion i ar-
simit të lartë ofron mundësi
të shumta në fushën e sipër-
marrjes sociale dhe vetëm
këtu nga i gjithë vendi, ekzi-
ston  program për sipër-
marrjen sociale në studimet
pasuniversitare, pasuniver-
sitare dhe për doktoraturë.
Këtë dje e tha dekani i
Fakultetit Filozofik, Ratko
Duev, në prezantimin e
mundësive për zhvillimin e
sipërmarrjes sociale në Ma-
qedoni në kuadër të projek-
tit të BE-së "Forcimi i sipër-

marrjes sociale". "Tema e
sipërmarrjes sociale  vite  me
radhë u ka mundësuar gje-
neratave  të studentëve me
sukses të njihen me këtë fu-
shë të rëndësishme dhe t'i
zbatojnë drejtpërdrejt njohu-
ritë e tyre në praktikë", tha
Duev. Ai theksoi se Fakulte-
ti është gjithmonë i hapur
për bashkëpunim në të
gjitha projektet, qëllimi i të
cilit është thellimi i  njohuri-
ve të studentëve për të fituar
aftësi, njohuri dhe kompe-
tenca shtesë që do të jenë të
dobishme për karrierën e

tyre të ardhshme. Profesori i
Fakultetit Filozofik, Jovan
Pejkovski, i cili ligjëron
sipërmarrjen sociale, thek-
soi se ndërmarrjet sociale në
vend nuk janë të njohura
nga institucionet financiare,
për shkak se të njëjtat traj-
tohen si çdo biznes tjetër në
kushte të kritereve për dorë-
zimin e kredive bankare. Si-
pas tij, është me rëndësi të
madhe të shihet dobia e
ndërmarrjeve shoqërore ek-
zistuese, rregullimi i tyre
ligjor, dhe me këtë të
ndahen fonde të caktuara

dhe të vendosen kushte më
të volitshme për fillimin e një
lloji të tillë të aktiviteteve.
Barbara Sadovska nga Po-
lonia, udhëheqëse e projek-
tit, thotë se vlerësohet se në
Maqedoni ka 150 ndër-
marrje sociale të cilat të
gjitha nuk janë të regjistrua-
ra si të tilla dhe punojnë si
individë të vegjël. Theksoi se
sipërmarrësia sociale është
në një farë mënyre është lë-
vizje solidare, sepse fitimi
riinvestohet për forcimin e
mëtejshëm të kapaciteteve
të këtyre organizatave.

Shfaqja "G" me çmim kryesor në Ferizaj
Çmimi për regjinë më të mirë i
takoi regjisorit Kushtrim
Bekteshi për regjinë e
shfaqjes "Tartufi" nga teatri
"Migjeni" në Shkodër

Filozofiku ofron programe për sipërmarrësinë sociale

Në prag të 22 Nëntorit, Ditës së Alfabetit

Një festë, tre manifestime
shkencore-kulturore

Manifestimet fillojnë më 18
nëntor me Festivalin kushtuar
Kongresit për të vazhduar të
nesërmen me një konferencë
shkencore kushtuar jetës dhe
veprimtarisë patriotike të
familjes manastirase të
Qiriazëve, për t’u përmbyll më 22
nëntor me manifestimin qendror 
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Të dymbëdhjetë urat e Fierit klasifikohen duke u bazuar tek ujërat
rrjedhëse, format dhe funksioni. Të parat janë ato që janë ngritur mbi
lumin Gjanica

Urat janë ndërtime të
vjetra që na vijnë qysh nga
lashtësia. Modelet e para
të tyre ishin prej druri dhe
shërbenin për të lidhur
brigjet e një lumi ose për-
roi. Më vonë me zhvillimin
e arkitekturës dhe ndër-
timtarisë urat nisën të
ndërtohen prej guri, betoni
apo hekuri. Gjatë shekujve
ato kanë krijuar edhe
tipologjinë e tyre si nga
ana e arkitekturës po ash-
tu edhe nga ana e funk-
sionit. Ndërkohë që sot për
nga shërbimet dhe funk-
sioni ato i ndeshim në disa
forma si ura automobilis-
tike, hekurudhore, këmbë-
sorësh, ura të tipit kanal,
ura tubacionesh, etj.
Kurse për nga forma ato
mund të jenë me harqe,
traversa, të varura, të tip-
it konsul, etj. Por funk-
sionin fillestar i tyre është
padyshim kalimi përmes
tyre i njerëzve, mallrave
dhe mjeteve të transportit.
Interesant është fakti se
urat janë futur në thellë
në psikologjinë tonë si
popull duke qenë pjesë
përbërëse e folklorit, me
krijimet e të cilit jemi
mbrujtur qysh në fëmijëri.
Imazhet e tyre i gjejmë në
legjenda, tregime dhe
këngë që nga ‘’Ura e Artës’’
e deri tek ajo e ‘’Qabesë’’.

Shumëkush ndoshta
nuk e di që një nga qytetet
më me shumë ura në
Shqipëri është edhe Fieri,
dhe kjo gjë nuk është e
rastësishme. I projektuar
nga themeluesit e tij në
brigjet e lumit Gjanica dhe
vetëm një km larg lumit
Seman patjetër që urat do
të shërbenin në mënyrë
jetike për qytetin dhe
rrethinat. Sot janë 12 të
tilla të cilat mbartin secila
nga një histori më vete, që
nis që nga shekulli i XVIII-
të për të vazhduar deri në
ditët tona. Fieri ja dedikon
themelimin e tij ndërtimit

të urës së vjetër mbi lu-
min Gjanica. Në librin e tij
‘’Shqipëria në 1927’’, au-
tori Teki Selenica na tre-
gon se ndërtimi i kësaj ure
në vitin 1777 u bë nga e
bija e Kurt Pashës, Rra-
pushja, i cili bashkoi fsha-
trat e Shkozës që ndodhej
në brigjet lindore të Gjan-
icës në fshatin e Fierit të
Madh, që ndodhej në brig-
jet perëndimore të saj, në
një fshat të vetëm i cili nisi
të thirrej Fier. Ndërsa his-
toria na njofton ura u
ndërtua nga sundimtari i
pashallëkut të Beratit, në
vendin ku ishte ngritur më
parë ura e rrugës Egnatia.
Ajo përbëhej prej dy har-
qesh, nga të cilët njeri i
madh dhe i plotë, nën të
cilin kalonte lumi dhe tjetri
që ishte i vogël, i cili nuk
kryente asnjë funksion. Si
gjatësi ura kishte gjatës-
inë e urës së sotme dhe
me një gjërësi 4.5 m, e
ndarë në dy sektorë. I pari,
me gjerësi 2.5 m, shër-
bente për kalimin e udhë-
tarëve dhe qerreve, ndërsa
i dyti me gjërësi 1 m, ishte
një kanal katërkëndësh që
përdorej për kalimin e vijës
së ujit, e cila lidhte dy nga
mullinjtë e qytetit, atë të
Kashtës dhe atë të
Pashait. Datimi i urës
gjendet tek dorëshkrimi i
murgut Kostandin Berati.
Në këtë shkrim ai thekson
se në vitin 1777 u ndërtua
ura e Myzeqesë, por pa e
specifikuar me emer. In-
teresant është ndërtimi i
saj në vendin e sotem i cili
duke qene breg i lartë
kërkonte me shumë sh-
penzime. Fare mirë ura e
gurtë mund të ndërtohej
diku më poshtë aty ku

ndodhet sot “ura me
shkallë”. Vendi më i përsh-
tatshëm, dhe terreni më i
ulët kërkonte më pak
mund nga ustallarët dhe
më pak shpenzime.
Gjithashtu kjo urë që lid-
hte arterin e rëndësishëm
rrugor Vlorë – Berat nuk
kishte problem nëse ndër-
tohej edhe 200 metra më
poshtë. Fakti që ajo u
ndërtua në këtë vend
pranë kishës, tregon kem-
benguljen e Kurt Pashes,
dëshira e të cilit ishte që
ura e re të ndërtohej në
vendin e rrënojes së urës
së vjetër romake të degës
jugore të rrugës Egnatia.
Kjo urë është bërë edhe
objekt përshkrimesh në
studime dhe libra letrarë. I
pari autor që e përshkroi
atë me të gjitha karakteris-
tikat e saj është Dr. Jakov
Milaj. Dorëshkrimi ruhet
në arkivin e familjes së tij
kurse fotografi të kësaj
vepre arti gjenden në
koleksione të ndryshme
private dhe në disa arkiva.
Një foto e saj na u mundë-
sua së fundmi nga drejtori
i Muzeut Historik Lushnjë,
Dr. Niko Ferro. E bërë
njëqind vjet më parë në
vitin 1917 nga një fotograf
austriak ajo u gjet nga ky
studiues në Arkivin e
Luftës në Vjenë (Osterre-
ichisches Staatsarchiv).
Ndërkohë që një për-
shkrim të saj na jep edhe
romancieri Jakov Xoxa në
novelën e tij “Tre pleqtë
dhe Mihali katër” të botu-
ar në vitin 1958. Vepra e
Xoxës njihet si letërsi
memoristike, ku subjektet
zhvillohen në qytetin e
Fierit dhe rrethinat e tij.
Ja se si e përshkruan au-

tori i mësipërm atë: ‘’Ura
përmbi lumë nga ku kryqi
përmot hidhej në ujë, ish
bërë grazhd dhe në par-
makët e saj ishin lidhur
gjë e gjallë zbritur si plaçkë
nga mali’’.

Të dymbëdhjetë urat e
Fierit klasifikohen duke u
bazuar tek ujërat rrjed-
hëse, format dhe funk-
sioni. Të parat janë ato që
janë ngritur mbi lumin
Gjanica. Më pas vijnë ato
mbi Seman për të ardhur
tek irat mbi ‘’Vijën e Ng-
jalës’’. Urat e ngritura mbi
Gjanicë janë më të shum-
ta. Shtatë të tilla mbartin
edhe historitë e tyrë. E
para ishte ura e kishës për
të cilën folëm edhe më
sipër e cila pati fatin e keq
që gjatë Luftës së Dytë
Botërore, pasditen e datës
15 tetor 1944, të hidhej në
erë nga ushtria gjermane.
Më pas në vitet e para të
çlirimit në vendin e urës
së shkatërruar u ngrit një
urë e re automobilistike e
cila ju nënshtrua në fillim
të viteve 2000 një tjetër
rikonstruktimi. Ajo u bë dy
kalimëshe dhe shërben
për komunizmit kryesor
midis dy pjesëve të Fierit
që ndahen nga lumi Gjan-
ica. E dyta është ura e
hekurt që ndodhet 100 m
në veri të së parës. Ajo u
ngrit në vitin 1988 si rrugë
këmbësorësh. Është ndër-
tuar me konstruksion
metalik dhe përbëhet prej
dy harqesh të mëdhenj.
Ndërsa të tretën do të
klasifikonim ‘’Urën me
Shkallë’’ e cila quhet kësh-
tu sepse për të kaluar mbi
të duhet të ngjitësh dhe të
zbresësh mbi të 8 radhë
shkallësh. Ajo lidh si urë

këmbësore Fierin me lag-
jen e dikurshme ‘’Shkozë’’
të tij. Edhe jo është pjesë e
subjektit të novelës së
mësipërme. Aty, Jakov
Xoxa, shpreh me
mjeshtërinë e penës së tij
edhe shqetësimin e priftit
te Fierit për të hedhur
ditën e 6 Janarit, ditës së
‘’Ujit të Bekuar’’, kryqin në
lumë. Ishte kohë lufte dhe
gjermanët e kishin
bllokuar urën duke ven-
dosur aty një postbllok.
Kështu që prifti vendos ta
hedhë kryqin mbi ujin e
Gjanicës tek ura tjetër,
ashtu si shprehet autori,
tek ‘’Ura e Jonuzit’’, e cila
nuk ishte gjë tjetër veçse
‘’Ura me Shkallë’’. Ajo
quhej edhe kështu sepse
ishte ndërtuar me porosi
të tregtareve fierake në
vitin 1935 nga mjeshtri i
ndërtimeve: usta Jonuz
Boriçi. Ura e katërt mbi
Gjanicë është ajo e Sheqit
e cila është urë automo-
bilistike dhe shërben për
të përballuar një fluks të
madh kalimi të mjeteve
dhe njerëzve. Edhe kjo urë
ju nënshtrua rindërtimit
në vitin 1945 pasi në 15
tetor 1944 gjatë tërheqjes
së ushtrive gjermane ash-
tu si ‘’Ura e Gurtë’’ u hodh
në erë prej tyre. Një tjetër
urë mbi Gjanicë është
edhe ‘’Ura Xheniere’’ e cila
lidh Sheqin e Vogël dhe
lagjen Liri. Është urë këm-
bësorësh dhe autove-
turash. Ura e fundit mbi
Gjanicë është ‘’Ura Heku-
rudhore’’ që ndodhet në
veri të lagjes Bishanakë. E
ndërtuar në vitin 1967 së
bashku me trasenë e
hekurudhës Lushnjë-Fier,
ajo është ura që ka më
shumë këmbë, gjashtë
gjithsej. Pas Gjanicës lumi
më me shumë ura është
padyshim Semani. Mbi të
kemi urat e Mbrostarit
gjithsej tre të cilat janë
ndërtuar në kohë të
ndryshme. Në qendër
ndodhet ‘’Ura e Hekurt’’ e
projektuar dikur nga ing.
Gjovalin Gjadri. Kjo urë
automobilistike është një
kalimëshe dhe është fab-
rikuar në Dortmund të
Gjermanisë. Një fakt të tillë
e tregon stampa e vendo-
sur në këmbën e saj përg-
jatë bregut të majtë të saj.
Ajo është ndërtuar diku në

vitet 1930 nga një shoqëri
gjermane e cila e ndërtoi
njëkohësisht edhe rrugën
automobilistike Lushnjë-
Fier, 27 km të gjatë. Në të
majtë të kësaj ure ndodhet
‘’Ura Hekurudhore’’ ndër-
tuar në vitin 1967, kurse
në të djathtë ndodhet ‘’Ura
e Re’’ automobilistike e cila
është ndërtuar në fillim të
viteve 1980, për të përbal-
luar fluksin e madh të
kalimeve në këtë arterie
komunikimi. Ndërkohë që
në mesin e viteve 1950 nisi
në Myzeqenë e Fierit edhe
bonifikimi i fushave këne-
tore. Për këtë qëllim u hap
edhe kolektori i Myzeqesë
së Vogël, një kanal i madh
kullues i cili niste nga
Marinza dhe vazhdonte
drejt veriut qytetit të Fier-
it, duke ju drejtuar Adri-
atikut ku derdhej në jug
të plazhit të Semanit.
Kështu lindi nevoja e ndër-
timit të një ure automo-
bilistike mbi këtë kanal në
lagjen veriore të Fierit të
quajtur Sheq i Madh. Hap-
ja e këtij kanali solli edhe
një dukuri të çuditshme.
Nga deti Adriatik në të
nisën të futeshin shumë
peshq dhe specie detare
midis të cilave edhe ngjala.
Kështu nisi një veprimtari
sa sportive po aq edhe
ekonomike siç ishte gjuetia
e ngjalës, kësaj specie të
veçantë detare. Kjo gjueti
solli edhe një toponim të ri
siç ishte emërtimi “Vija e
Ngjalës”, i cili ruhet dhe
përdoret edhe sot në
qytetin e Fierit. Në vitet
1960 mbi ‘’Vijën e Ngjalës
u ndërtuan dy ura si ajo
automobilistike dhe ajo
hekurudhore. Historia e
urave nuk përfundon
këtu. Në rrethinat e Fierit
gjenden po kaq ura të
ndërtuara mbi kanalet dhe
ujitëse apo kulluese përg-
jatë gjithë fushës së Myze-
qesë. Të tilla janë urat mbi
kanalin Vjosë-Levan-Fier
dhe degët e tij, Ura e
Shushecit, ura e re e Se-
manit ndërtuar disa vite
më parë nga Kompania
Bankers, Ura e Kënetës
mbi rrugën e re Fier-
Frashër, etj. Ndërkohë që
me ndërtimin e By-Pass-it
të Fierit pritet të ndërto-
het edhe ura e re e kësaj
autostrade që do ti shtohet
numrit të tyre.

Ish-drejtori i Arkivës në Ministrinë e
Brendshme, historiani Kastriot Dervishi
ka publikuar fakte të tmerrshme lidhur
me tollonat e ushqimeve të cilat jepeshin
në kohën e diktaturës komuniste. Në një
postim në profilin e tij në ‘facebook’ ai
shkruan se sheqeri, sapuni, vajguri dhe
madje edhe kripa ishin tejet të
racionuara, nuk flitej për mish e sallam.
Ai shkon më tej duke treguar se në El-
basan në vitin 1985 nga nevoja për mish
janë ngrënë qen dhe mace.

Siç edhe dihet, regjimi komunist i

fukarallëkut, urisë dhe mizerjes, me
triska e nisi dhe me triska e bitisi
sundimin e tij. Asnjë blerës nuk mund të
siguronte mallin pa paraqitur tollonin, të
cilën e merrte në këshillin popullor të lag-
jes pasi ishte hetuar mirë e mirë e kalu-
ara e tij.Kjo është triska e kategorisë “F”,
për ata që punonin në fshat, por jo për
fshatarët e kooperativave, të cilët nuk e
gëzonin të drejtën e tollonit. Siç edhe
mund të shihet, sheqeri, sapuni, vajguri
dhe madje edhe kripa ishin tejet të
racionuara. Nga mungesa e sapunit,

shqiptarët kishin edhe probleme higjiene.
Një familje fshatari merrte në atë kohë

2 kg mish në vit, një rekord historik ky që
nuk ka pushtues që ia ka vendosur shqip-
tarit.Kur regjimi hyri në fazën e fundit të
lajthitjes së tij që e çoi në shkërmoqje
ishin të racionuara dhe me tollon: mishi,
sallami, djathi, veza, orizi, fasulja, kafeja,
veza, etj. Për qumështin e kosin nuk
paraqitej tollon, pasi tregu nuk furnizohej
rregullisht.

Tolloni jepej për një muaj. Zakonisht
në rastin më të mirë, një familje me 4 per-

sona merrte 2 kg mish, 30 kokrra vezë
dhe 2 kg djathë.“Njeriu i ri” i socializmit u
shpërfytyrua aq shumë saqë në vitin 1985
nga nevoja për mish, p.sh. në Elbasan
janë ngrënë edhe qen e mace. As në
kushte lufte e urie shqiptari nuk ka
ngrënë qen e mace.

Qyteti i urave

Dymbëdhjetë histori më vete
Ilirian Gjika, studiues i njohur
në Fier ka bërë një hulumtim
mbi një element karakteristik
të Fierit si urat, që e bëjnë
këtë zonë mjaft interesante
për ndërtimet e kushtëzuara
nga lumenjtë

Tronditëse

Në Elbasan janë ngrënë qen dhe mace 
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Qyteti i Përmetit është i vendosur në anën e majtë të rrjedhës së
sipërme të Vjosës, thuajse tërësisht nën kodrën e Bolëngës dhe rrëzë
malit të Dhëmbelit

Rreth 25 mijë turistë,
vendas dhe të huaj, kanë
zgjedhur si itenerarin e
tyre turistik gjatë sezonit
veror të këtij viti, qytetin
e Përmetit, i vendosur në
anën e majtë të rrjedhës
së sipërme të lumit
Vjosë. I njohur edhe me
emrin “Qyteti i
trëndafilave”, për shkak
të natyrës së bukur dhe
monumenteve të shumta
kulturore dhe historike,
Përmeti ka qenë një

mundësi më shumë për
turistët që kanë mundur
të shijojnë dhe përjeto-
jnë bukuritë e tij, si në
turizmin kulturor, shën-
detësor dhe atë ekologjik.

Nënkryetari i bashk-
isë së Përmetit, Llazar
Thanasi, në një
prononcim për ATSH-në,
tha se “rreth 25 mijë tur-
istë nga rrethe të
ndryshme të vendit, por
edhe shumë të huaj kanë
vizituar qytetin tonë, që
është i njohur për vlerat
që ka, si dhe për mikprit-
jen dhe gatimet e
shkëlqyera”.

Qyteti i Përmetit
është i vendosur në anën
e majtë të rrjedhës së
sipërme të Vjosës, thua-
jse tërësisht nën kodrën
e Bolëngës dhe rrëzë
malit të Dhëmbelit. Kur
mbërrin në Përmet, për-
ballesh me një qytet të

vogël, nga shtrirja
gjeografike, por i madh
nga vlerat e shumta të tij
historike, kulturore e
natyrore.

Në këtë qytet, çdo
turist vendas apo i huaj
ka mundësinë të
frekuentojë shumë vende
të bukura të kësaj zone
si brenda në qytet, ashtu
dhe jashtë tij. Një
panoramë e mrekul-
lueshme ku gërshetohen
me njëra – tjetrën janë
kanionet e Lengaricës
me bukurinë e tyre, lumi
i Lengaricës, Ura e Katiut
prej guri me një hark të
madh e ndërtuar në ko-
hën e Ali Pashë Tepe-
lenës, Ura e Dashit, etj.

Një tjetër karakteris-
tikë e veçantë e kësaj
zone janë dhe kishat
shumë vjeçare të pozi-
cionuara sidomos në
fshatra si: Kisha e Shën

Marisë, fshati Leusë,
Kisha e Shën Marisë
fshati Bënjë, Kisha Shën
Marisë fshati Kos-
inë,Kisha Shën Ilia e
fshatit Bual, Kisha e
Shën Marisë fshati Perat,
etj. Në zonën e Përmetit
pikasin në mënyrë të
veçantë fshatrat karak-
teristike me shtëpi dhe
sokaqe prej guri, të cilat
i japin një tjetër vlerë
turistike kësaj zone, si
fshatrat Kosovë, Og-
dunan, Bënjë dhe Lipë e
vjetër.

Ujërat termale të
Banjës gjenden 14 km
larg nga qyteti i Përmetit,
është një monument
natyror ku mbizotërojnë
pesë burime nëntokësore
ujore me bazë sulfurore,
të cilat janë cilësuar si
burime me vlera kuruese
për sëmundje të
ndryshme.

Andreas DUSHI

Një ndër armiqtë krye-
sor të ideologjisë komu-
niste, ndonëse i vdekur,
ishte Atë Gjergj Fishta.
Poezia e tij me karakter të
qartë atdhedashës, ndër-
tuar mbi themelet e
parimit të lirisë, nuk
mund të mos binte ndesh
me regjimin gjakatar e lir-
imohues të vendosur nga
komunistët.

Kështu, disa vjet pasi
kishin ardhur në pushtet,
në ndjekje të vijës së re

ideologjike për krijimin e
një shteti ateist, komu-
nistët mësynë Kuvendin
Françeskan të G’juhadolit.
Në anën e majtë të hyrjes
kryesore për në Kishë, nën
një pllakë mermeri, ishte
varrosur poeti i madh Atë
Gjergj Fishta. Ato e thyen
pllakën dhe nga koka e
arkëmortit ku pushonte
poeti, hoqën një kryq të
vendosur aty sipas
amanetit të poetit “Nji
kryq druni t’kjosha true/
nxiere e venma përmbi
krye” natën e fundit të vi-
tit 1940, kur poeti u var-
ros.

Sipas dëshmisë së një
komunisti që ishte pjesë e
asaj furie, vendosur e pac-
ituar në veprën
“Françeskanët e Mëdhaj”
të Atë Zef Pllumit, arkë-
morti u thye dhe nga aty u
nxor trupi i poetit i cili u
mbyll në një thes, u
ngarkua në një
kamionçinë dhe u lëshua
në pjesën më të rrëm-
byeshme të lumit Drin.

Kështu, Atë Gjergji

mbeti pa varr, por as-
njëherë nuk u harrua.
Ndër vatrat e ngrohta të
mbrëmjeve të ftohta, krye-
sisht në krahinën e
Zadrimës, recitohej herë
nën zë e herë me zë të
plotë “Lahuta e Malcis”, e
kjo dëshmohet fare mirë
edhe sot: Një pjesë e mirë
e të moshuarve që jetojnë
aty dinë përmendësh me
mijëra vargje nga kjo
kryevepër.

Arsyet përse komu-
nistët nuk e deshën Atë
Fishtën janë të shumta.
Në atë kohë, ato e cilësuan
atë si një poet antikombë-
tar, ndërsa tani mendohet
se “Lahuta e Malcis” ishte
vepra më antisllave e
shkruar ndonjëherë,
prandaj, ishte një kusht i
vendosur nga krijuesit
sllavë të Partisë Komu-
niste, ndalimi i tij.

Kur komunizmi u
largua, dhjetëra vjet pas
zhvarrimit të Atë Gjergjit,
filizi i brishtë i lirisë filloi të
lëshonte rrënjë edhe në
lëmet letrare, kulturore e

fetare. Kështu edhe Poeti
u përmend në 50 vjetorin
e vdekjes së tij nga Aurel
Plasari, Skënder Buçpa-
paj e Rudolf Marku.

Ndërkohë, një komi-
sion u ngrit edhe për atë
natë kur Atë Gjergjit i
ishte mohuar varri. Pro-
cesverbalet e këtij komi-
sioni janë të botuara në
librin “Françeskanët e
Mëdhaj” dhe sipas tyre,
thuhet se në vendvarrimin
e tij ishin gjetur:

Eshtrat e gishtave që
quhen falange, karpe dhe
metakarpe, gjithsej 20;

Dy vertebra të qafës;
Dy vertebra të pjesës

qendrore të shtyllës kurri-
zore;

Pjesa fundore e rezit të
legenit,

Një brinjë komplete në
të djathtë dhe dy copa të
vogla të një tjetër brinje;

Një fragment i per-
oneut;

Elemente të thembrës
dhe të shputës së këmbës,
gjithsej 11 copë;

Majë e kupës së gjurit;

Dy dhëmbë;
Një fragment tjetër

ende i panojur.
Këto pak eshtra të gje-

tura të cilat i përkasin

edhe dorës që shkroi
“Lahutën e Malcis” sot
qëndrojnë në një varr të
vogël pranë varrit të dikur-
shëm.

Është krahinë në veriun
e Shqipërisë ku bëjnë pjesë
disa fshatra të thella mal-
ore në  lartësi të Shkodrës,
që nisin nga Vraka-Gril e
deri në Han të Hotit. Janë
disa fshatra që frekuento-
hen nga turistët në të katër
stinët e vitit si Razma,
Boga, Reçi e deri sipër në
Lëpushë të Kelmendit.

Në verë mund të shfry-
tëzohen plazhet ujore si ato
të Grilit e Grizhës e deri te
turizmi i gjelbër apo i peiza-
zhit dhe ai i bardhë,ose  i
borës që kap zonat e mbi
Shkodrës, Razma, Boga,
Zona e Recit, Lepusha, Ver-
moshi, Selca, Granazhdoli
dhe Fush-Zeza, që tani në
vjeshtë servirin një peizazh
tepër tërheqës dhe mbres-
lënës, ku mjaftë vizitor,
ngjiten në këto lartësi dhe e
shijojnë atë. Së shpejti në
këto lartësi do të duken
turistët e borës dhe të aven-
turës së lartësive. Por, në
këtë krahinë zhvillohet
edhe turizmi Historiko-kul-
turor. Ky turizëm zë një

vend të rëndësishëm në
gjithë hapësirën turistike të
Malësisë së Madhe. Etno-
grafia e veshjeve të zonës
është një befasi më vete.

Studiuesi i kulturave
Ballkanike,Hungarezi Ko-
rnidez, që vizitoi këtë
krahinë në vitet 1753-1754
është shprehur se:“As pal-
loi, as ylberi nuk kanë aq
ngjyra sa xhubleta e grave
malësore”.

Guidat e sotme turis-
tike,që e kanë kthyer në një
biznes profesional punën e
tyre,dinë ti drejtojnë viz-
itorët vendas apo turistët e
huaj në mjedise tepër të
veçanta për tu parë edhe
në këto zona të thella.

Një mrekulli natyrore e
kësaj zone janë dhe
Plantacionet me Gështenja
të Reçit,ku vizitori njihet
me historikun e
tyre,mënyrën e shfrytëzim-
it sot dhe sigurisht, emo-
cionohet me peizazhin
vjeshtor. Malësia e Madhe
mund të vizitohet në çdo
stinë të vitit. /a.g/

Ku janë eshtrat e Atë Gjergj Fishtës?
Arsyet përse komunistët
nuk e deshën Atë Fishtën
janë të shumta. Në atë
kohë, ato e cilësuan atë si
një poet antikombëtar,
ndërsa tani mendohet se
“Lahuta e Malcis” ishte
vepra më antisllave e
shkruar ndonjëherë

Malësia e Madhe 

Destinacion për turizmin
e gjelbër dhe të bardhë
Studiuesi i kulturave Ballkanike,Hungarezi Kornidez, që

vizitoi këtë krahinë në  vitet 1753-1754 është shprehur se:“As
palloi, as ylberi nuk kanë aq ngjyra sa xhubleta e grave

malësore”

Qyteti i trëndafilave
Qyteti i Përmetit është i
vendosur në anën e majtë
të rrjedhës së sipërme të
Vjosës, thuajse tërësisht
nën kodrën e Bolëngës
dhe rrëzë malit të
Dhëmbelit
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Forum

Dr Vasil KURETA

Zhvillimet në Kinë
paraqesin interes të veçan-
të, për shkak të peshës dhe
rolit që ka në zhvillimet
botërore. Nisur nga specifi-
ka e modelit politik e
ekonomik që Kina ka,
zhvillimi i kongresit të 19 të
PKK, është ndjekur me in-
teres të veçantë, për të
kuptuar më shumë rreth
zhvillimeve të ardhshme,
por sidomos për të kuptuar
më shumë rreth pyetjes,
nëse do të ketë një
vazhdimësi në ecurinë e
Kinës apo do të përjetohet
një ndryshim konkret, por
dhe për të kuptuar më
shumë edhe për pushtetin
konkret të Xi Ping dhe
vizionin e tij për të
ardhmen e Kinës. Interes-
imi është rritur sidomos
edhe nga deklarimi në këtë
kongres apo paralajmërimi
i Xi Ping, për ndryshime të
thella e të komplikuara në
Kinë dhe në botë, si dhe
për mesazhin e përcjellë
nga ky event politik, për
një Kinë moderne e të ha-
pur me botën. Ajo që lexo-
het qartë është se, Kina ka

marrë vendime konkrete
për të avancuar më tej
strategjinë e saj të super-
fuqisë botërore, të nisur
me të njohurën “politika e
katër modernizimeve“, që
nga koha e Mao Ce Dun e
Ten Hsiao Pin. Këtë
domethënie ka deklarimi
për një Kinë moderne e të
hapur me botën.
Megjithatë, politika kineze
është po aq e lexueshme
sa dhe e palexueshme, për
të kuptuar përtej
deklarimeve konkrete, apo
për të mësuar ecurinë e
ndryshimeve të saj në atë
rrugë qe Xi Ping e quan
modernizim. Modeli politik
e ekonomik i Kinës ka
brenda disa linja e balan-
ca, që çdo njësh politik nuk
mund t’i dekonsiderojë apo
t’i ndryshojë lehtësisht.

Kongresi dëshmoi
peshën dhe pushtetin e
PKK në modelin politiko
ekonomik të Kinës, që do të
thotë se Kina do të vazhdo-

jë të mbajë tabelat komu-
niste në bashkëjetesë me
reformat modernizuese
dhe që Xi Ping do të jetë
lideri më i fuqishëm në
vendimmarrjen në Kinë.
Megjithatë, pyetja e
ligjshme që shtrohet është,
se nëse ka lindur apo do të
lindë e fuqizohet më tej një
gjeneratë e re në Kinë, që
vërtet e dëshiron moderniz-
imin kompleks të Kinës
dhe të modelit politik e
ekonomik të saj, moderniz-
imin real të ngritur mbi
sistemin e vlerave të
shoqërisë kineze. Ka
shumë faktorë që ndikojnë
në këtë drejtim e pyetje që
kërkojnë përgjigje. E një
rëndësie të veçantë është
se si do harmonizohen
edhe roli i PKK edhe mod-
ernizimi i shoqërisë kineze.
Parë nga këndi i modern-
izimit të Kinës, modeli ak-
tual i Kinës me tabelat ko-
muniste dhe rolin e PKK,
mënyra e qeverisjes dhe e
funksionimit të institucion-
eve shtetërore e politike,
kuptohet se ky model ek-
lektik nuk mund t’i qën-
drojë dot procesit real të
modernizimit, apo që
ndryshimi bëhet i pash-
mangshëm. Në këto
kushte, duke mos përjash-
tuar përvojën e konceptet
historike të qeverisjes së
Kinës, duke marrë në kon-
sideratë përmasat e mëdha
ekonomike, demografike e
madhësinë territoriale, pra

duke nënkuptuar veçoritë
konkrete që do të marrë
modeli politiko-ekonomik i
Kinës, ai do të përfshijë el-
emente thelbësore që i
kërkon modernizimi dhe
për rrjedhojë sistemi i vler-
ave, funksionimi i institu-
cioneve demokratike,
shteti juridik e sundimi i
ligjit etj. Ndryshe modern-
izimi nuk mund të kupto-
het e mbetet një deklaratë
e bukur, pa vlerë reale.

Që nga përgatitja e pro-
gramit të katër moderniz-
imeve dhe vizitës së parë të
presidentit amerikan
Nikson në Kinë, që u vlerë-
sua si çarja e madhe në
botën komuniste, Kina ka
ecur ngadalë, por e sigurt
në rrugën e ndryshimit e
modernizimit, me synimin
e pandryshuar të sigurim-
it të statusit të superfuqisë
botërore. Ajo, në këtë
rrugë, ka sot ekonominë e
dytë më të madhe në botë,
që ka prirje të bëhet dhe
ekonomia e parë, që ka një
rritje ekonomike relativisht
të lartë e të qëndrueshme
dhe, që përballoi me suk-
ses dallgët e mëdha të
krizës botërore e financiare
të shpërthyer në vitin
2008. Perëndimi ka vlerë-
suar e mbështetur këtë
ndryshim, me koncepte,
metoda e veçori kineze, që
nuk është ndërprerë, por
edhe rolin e drejtuesve
kryesorë kinezë, përfshi
dhe Xi Ping, ka forcuar

bashkëpunimin e dialo-
gun. Tash duket se Kina
ka mbërritur në një stad
të avancuar për të bërë re-
alisht një ndryshim cilësor
të modelit politik,
ekonomik e social të saj,
në të mirë të popullit kinez
e të zhvillimeve botërore.
Dhe Xi Ping ka përcaktuar
qartë detyrën kryesore në
këtë formë të kuptueshme:
përpjekje për të krijuar
mirëqenie në Kinë dhe që
të bëjmë socializmin e tip-
it kinez të suksesshëm “për
një epokë të re”. Sipas tij
shanset janë të mira, por
sfidat janë serioze. Kina
dhe bota ndodhen përballë
ndryshimeve të thella e të
ndërlikuara. Ai e ka të
qartë nivelin e ulët të
mirëqenies, prandaj dhe e
vuri theksin te lufta
kundër varfërisë dhe
pabarazisë. Këtë synim
themelor e lidhi edhe me
një luftë të vendosur
kundër korrupsionit, teksa
evidentoi parullën “Toler-
ancë zero” përballë korrup-
sionit, që nënkupton qartë
fuqizimin e shtetit juridik e
sundim të ligjit. Përmes një
fushate lufte kundër kor-
rupsionit më se 1 milion
nëpunës shtetërorë janë
ndëshkuar dhe duzina
nëpunësish të lartë janë
arrestuar.

Ka shumë faktorë kom-
pleks që ndikojnë direkt në
arritjen e synimeve kineze
të modernizimit të ndër-

likuar. Nisur dhe nga re-
torika e përdorur në këtë
moment nga Xi Ping, pyet-
ja normale lidhet me çësht-
jen se, në arritjen e këtij
objektivi të rëndësishëm
ndryshimi, si do të mund
të harmonizohen edhe roli
i PKK, edhe socializmi edhe
modernizimi i Kinës? Si do
të mundësohet funksioni-
mi institucioneve
demokratike e i
demokracisë reale, si do të
respektohen e do të mbro-
hen liritë e të drejtat e
njeriut, si do të mundëso-
het sundimi i ligjit dhe
shteti juridik, që janë pjesë
esenciale të një shoqërie
moderne? Xi Ping dhe ata
që e mbështesin atë, e
kanë të qartë faktin që
Kina ka një kontradiktë të
rëndësishme përpara për
të zgjidhur, atë ndërmjet
modelit politiko- ekonomik
aktual dhe nevojës së stan-
dardeve të plota të statusit
të një superfuqie botërore.
Kina ka nevojë të madhe
për stimuj e mekanizma
ekonomikë e demokratikë
që të mundësojnë një zhvil-
lim ekonomik të lartë e të
qëndrueshëm, për
mekanizëm drejtimi që nxit
nisiativën e lirë e pjesëmar-
rjen, ka nevojë për një
ndryshim të plotë, që Xi
Ping e cilëson modernizim.

Fjala është për një
modernizim në kushtet e
një shteti kaq të madh në
territor e popullsi rreth dy

Vijay PRASHAD

Lajmet vijnë si uragan.
Forcat irakiane pushtojnë
Kirkukun, ndërsa Forcat
Demokratike të Sirisë mar-
rin Raqqan. “Ai Ueiuei”
bën një film për refugjatët,
ndërsa njerëz të dëshpëru-
ar vazhdojnë të ikin nëpër
shkretëtirën e Saharasë
dhe kufirin që ndan
Bangladeshin nga Burma.
Portoriko ende nuk ka en-
ergji elektrike. Një ciklon
godet Irlandën. Ushtarët
amerikanë vdesin në
Niger. Një pajisje shkatër-
ruese shkakton qindra
viktima në Mogadishu.
Talebanët sulmojnë Pakt-
ian dhe Ghaznin në Afgan-
istan. Ekziston një frikë në
rritje për një luftë të re të
paligjshme nga
amerikanët, kësaj radhe

kundër Iranit ose Koresë
së Veriut, ose të dyjave.
Është e vështirë për t’u
gëlltitur. Duket se ka
shumë dhimbje, shumë tr-
ishtim, shumë paaftësi për
t’i transformuar këto his-
tori, nga tragjedi, në sh-
presë.

Lufta dhe iluzioni i paqes

Në teori, mposhtja e
grupit Shteti Islamik në
Raqqa, duhet të jetë një
burim gëzimi. Por edhe në
këtë rast, ata që e kanë
ndjekur deri në thellësi

këtë histori, hezitojnë para
se të festojnë. “Fitorja”
është në kontrast me ng-
jarjet e Kirkuk-ut, një
provë se periudha pas
humbjes së IS-it do të jetë
e komplikuar, ashtu si
lufta kundër grupit xhi-
hadist. Kufijtë janë duke
lëvizur, shtetet konsolido-
jnë territoret e tyre. A syn-
on ushtria e Damaskut të
shkojë në veri të Raqqës
dhe të përplaset me forcat
demokratike siriane? A
synon ushtria turke të
shkojë në jug, për t’iu
kundërvënë ambicieve
kurde, të cilët janë në shu-
micë, në forcat
demokratike siriane?
Çështja kurde, e mbajtur
shtypur prej kohësh, a do
të shkaktojë shpërthimin
e ardhshëm në Azinë e br-
ishtë perëndimore?

Çfarë mund të mendo-
jmë për të vdekurit në So-
mali dhe Afganistan, tron-
ditëse në shifra dhe
tronditëse, pasi as nuk e
kanë gërvishtur ndërgjeg-
jen e Perëndimit? Është e
vështirë për Perëndimin të
njohë humanitetin, e të

vdekurve somalezë dhe af-
ganë. Emrat e tyre nuk
janë komunikuar, jeta e
tyre është e vështirë për
t’u kuptuar. Është sikur
një mur e ka ndarë racën
njerëzore, nga njëra anë
janë ata që jetojnë në
zonat e luftës dhe trag-
jedisë, dhe nga ana tjetër
ata që jetojnë në iluzionin
e paqes, në vendet që
prodhojnë kushtet e luftës,
por që i mohojnë
përgjegjësitë e tyre. Është e
lehtë për opinionin publik
perëndimor të injorojë
bombat në Afganistan, një
vend i shkatërruar kohët e
fundit, nga një luftë e
nisur prej Perëndimit.
Është edhe më e kollajtë të
injorohet Somalia, rënia e
të cilës në duart e zotërin-
jve të luftës, është e lidhur
ngushtë me peshkimin e
peshqve të egër të
p e s h k a r e x h a v e
shumëkombëshe, në
ujërat territoriale të Soma-
lisë, si dhe me ndërhyrjet e
fuqive të huaja (duke përf-
shirë Shtetet e
Bashkuara). Kjo bashkë-
fajësi nuk ka pikë rëndësi.

Ne thjesht regjistrojmë se
ka pasur të vdekur, me
pasivitet, duke nënkup-
tuar se gjithmonë do të
ketë vdekje në ato anë, dhe
se ka probleme kulturore
që këta njerëz duhet t’i
zgjidhin vetë.

Nuk do të ketë as-
njëherë hashtag-e për këta
afganë dhe somalezë, dhe
flamujt e tyre nuk do të
fluturojnë askund, sepse
pothuajse askush nuk e di
se çfarë pamje kanë. Për
një konsumator të lajmeve
në Perëndim, është më e
lehtë të imagjinojë veten
në një bar të Parisit, ose në
Ramblas. Një sulm mbi
këto qytete e trondit, sepse
pasqyron njerëzimin në
njërën anë të murit. E ka
më të vështirë të imagjino-
jë veten në qendër të Mo-
gadishut ose në distriktin
administrativ të Ghaznit,
në anën tjetër të pengesës
që ndan njerëzimit. Po në
lidhje me krizën e refug-
jatëve, ardhja e të cilëve do
të vazhdojë të trazojë
Perëndimin, çfarë mund të
thuhet? Ata janë gjithash-
tu trupa anonimë, të bërë

bashkë nga dëshpërimi.
Ka një farë përjetësie në
poezinë e Salah Jaheen,
mbi një refugjat palestinez:
“Vuajtja e tij e ngecur mes
brinjëve / i zhuritur dhe i
uritur / rri ulur, pa asgjë
për të bërë”. Por kjo kotësi
nuk mjafton. Jaheen vëzh-
gon refugjatët dhe shkru-
an: “Dhe në radhë ka mi-
jëra familje / si dhe
pesëqind mijë dhimbje”.
Dhimbja është ajo që godet
poetin, por ka më shumë,
si e dinë mirë ata që kanë
shkruar një artikull për
refugjatët. Ka shpresë,
pritje, sepse nëse nuk do
të kishte, refugjati nuk do
të kishte ikur kurrë. Mi-
grimi dhe lufta janë fakte
të pamohueshme. Por ar-
syet për migrimin dhe
luftërat janë shqetësuese.
Na volit gjithmonë të fajë-
sojnë kulturën: shiitë dhe
sunitë nuk bashkëjetojnë,
turqit urrejnë kurdët, Is-
lami ka një shpirt të dhun-
shëm që nuk mund të
zbutet. Janë shpjegime
raciste për një realitet që
duhet të kuptohet, jo
vetëm përmes përshkrimit

Vazhdimësi apo ndryshim në Kinë
Ajo që lexohet qartë është se,
Kina ka marrë vendime
konkrete për të avancuar më
tej strategjinë e saj të
superfuqisë botërore, të nisur
me të njohurën “politika e
katër modernizimeve“, që nga
koha e Mao Ce Dun e Ten
Hsiao Pin

Një mur lufte dhe urie ndan racën njerëzore
Është sikur një mur e ka
ndarë racën njerëzore, nga
njëra anë janë ata që
jetojnë në zonat e luftës
dhe tragjedisë, dhe nga ana
tjetër ata që jetojnë në
iluzionin e paqes, në vendet
që prodhojnë kushtet e
luftës, por që i mohojnë
përgjegjësitë e tyre
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miliardësh. Natyrisht, që Kina
për arsye komplekse, nuk
mund të imitojë modelin rus,
por tash ndjehet ngushtë edhe
ndaj modelit perëndimor edhe
pse e kupton efektivitetin e tij.
Ndryshimi e modernizimi në
Kinë do të kërkojë kohë dhe do
të ndikohet mjaft nga ato që
njihen si veçori e karakteristika
kineze. Një drejtim me dual-
izmin parti-shtet, siç është sot,
megjithë ndryshimet e pësuara
në këto 40 vjet,që realisht kanë
ruajtur balancat e brendshme,
nuk mund të ketë jetëgjatësi
dhe të sigurojë plotësimin e
ambicieve të statusit e rolit të
superfuqisë botërore. Fakt
është se Kina, vërtet ka një rrit-
je ekonomike të qëndrueshme
sot, por nuk ka një mekanizëm
efektiv afat gjate e sidomos që
të plotësojë ambiciet e super-
fuqisë botërore. Kina ndjen
nevojën e modelit të shtetit të së
drejtës, ekonomisë funksionale
të tregut, sundimit të ligjit dhe
funksionimit të institucioneve
demokratike. Xi Ping e ka kup-
tuar qartë këtë situatë, që
mund të bëhet emergjencë, në
se nuk reagohet. Po kështu, në
se Xi Ping nuk reagon ndaj
kësaj kërkese zhvillimi, mund
të dalë dhe vetë jashtë loje. Ajo
që insiston Xi Ping, me nevojën
e modernizimit, e përmban
kërkesën, jo për axhustime, por
tashmë për ndryshime cilësore
të modelit të zhvillimit e të drej-
timit, që do të prekin të gjithë
elementët thelbësorë të modelit
aktual. Modeli kinez është unik
,por nuk është solid dhe efektiv
për të mundësuar statusin e
superfuqisë botërore. Në se në
vitin 2012 Xi Ping, që shihej si
një reformator ekonomik, fliste
për “ëndrrën” më të madhe të
Kinës, tash shihet si një lider
shumë i fuqishëm, që ka në
vizionin e tij sentencën reformë

dhe hapje të Kinës, duke ruaj-
tur balancat e pushtetit mes
rolit të partisë dhe qeverisë. Ai
vërtet nxit aktualisht kryemi-
nistrin të kryejë reformat dhe
ndryshimin, por nxit dhe struk-
turat e partisë në drejtim të
politik bërjes. Më pas do të shi-
het se si do të ndryshojë ky du-
alizëm apo marrëdhënia parti-
shtet, aq më tepër po të mbahet
parasysh fakti se Xi ka tashmë
mbështetje të fortë edhe nga
partia dhe nga populli kinez,
që do ti mundësojnë punën për
modernizimin e Kinës dhe sig-
urimin e statusit të superfuqisë
botërore. Megjithatë, ka dhe
analistë që e shohin me
shqetësim këtë fuqizim të
pushtetit të Xi Ping edhe pas
kongresit, duke menduar se
tashmë, duke përdorur dhe ar-
mën e partisë, autoritarizmi i tij
do të dëmtojë zhvillimin e stan-
dardeve demokratike e të
shtetit juridik. Në këtë
shqetësim ata llogarisin edhe
një axhendë nacionaliste. Mad-
je ndonjë flet edhe për një lloj
neototalitarizmi të mundshëm
dmth që mendojnë mundësinë
e përdorimit të pushtetit për të
plotësuar ambicien e super-
fuqisë botërore.

Xi Ping është shfaqur kon-
struktiv në marrëdhëniet me
aktorët kryesorë të sistemit të
marrëdhënieve ndërkombëtare
dhe ka bërë prezent disa ide
për rolin botëror të Kinës dhe
është afishuar në mbështetje
të globalizmit, siç deklaroi në
samitin e fundit të Davosit. Ai
ka nënvizuar nevojën për një
rend të ri botëror racional, por
ka evidentuar qartë ambiciet e
Kinës për superfuqi botërore,
duke bërë hapa konkretë me
zhvillimin e kapaciteteve
ushtarake apo me ishujt artifi-
cialë në Paqësor, hapjen e një
baze ushtarake jashtë Kinës ,

apo duke marrë pjesë në
stërvitje ushtarake bashkë me
Rusinë në Mesdhe, por dhe në
rajonin e Baltikut. Kina ka
shfaqur qartë një lloj ekspan-
sionizmi ekonomik botëror, në
Afrikë, A. Latine, por dhe në
Europë e veçanërisht në Bal-
lkan. Kina ka nevojë të brend-
shme që të ndryshojë e mod-
ernizohet, por dhe zhvillimet
botërore kanë nevojë për
ndryshimin e modernizimin e
Kinës e rolin konstruktiv të saj.
Kina tashmë është aktor tepër
i rëndësishëm në sistemin e
marrëdhënieve ndërkombëtare,
por statusi i superfuqisë
botërore është cilësi tjetër, ku
Kina do të rivalizojë fort e të
ndajë fuqinë me SHBA, aq më
tepër, kur disa lëvizje të SHBA,
janë vlerësuar nga analistë të
ndryshëm, se po krijojnë bosh-
llëqe, sa i përket fuqisë e rolit
në zhvillimet botërore. Gjith-
sesi Kina është treguar e ku-
jdesshme, bashkëpunuese e jo
e grindur në këtë drejtim.
Ndoshta ky qëndrim lidhet
edhe me nevojat e plotësimit të
standardeve të superfuqisë
botërore, ku çështja e Taivanit
është e rëndësisë së veçantë.
Gjithsesi, vizita e ardhshme e
presidentit amerikan Trump në
Kinë mer rëndësi të veçantë,
për të kuptuar më mirë ambici-
et e Kinës dhe cilësinë e mar-
rëdhënieve të saj me SHBA.
Zgjidhja e krizës koreano veri-
ore , synimi për të frenuar pro-
gramin e saj bërthamor dhe
aventurizmin, parandalimi i një
përplasje ushtarake mes SHBA
dhe Koresë së Veriut, duket se
do të tregojë shumë , jo vetëm
për cilësinë e bashkëpunimit të
saj me SHBA, por edhe gatish-
mërinë e mundësinë reale të
Kinës për një rol , jo vetëm ra-
jonal, por edhe botëror. (gsh)

kulturor, por edhe përmes
analizës së faktorëve të tjerë, që
zakonisht injorohen.

Akt-akuzë e padëgjuar

Më 16 tetor, FAO festoi
themelimin e saj në 1945, me
Ditën Botërore të Ushqimit.
Muajin e kaluar, organizata
botoi një raport alarmant, që
nuk tërhoqi shumë vëmendje.
Në dokument, FAO raporton se
uria në nivel global po rritet
për herë të parë në dekadën e
fundit: 815 milionë njerëz vua-
jnë nga uria, ose më shumë se
10 për qind e popullsisë glob-
ale. Numri u rrit me 38 mil-
ionë, krahasuar me vitin e më-
parshëm. Programi Botëror i
Ushqimit i Kombeve të
Bashkuara ka përcaktuar për-
fundimet e këtij raporti, si “një
akt padi kundër njerëzimit”.
Brenda raportit ka një shifër
veçanërisht të rëndësishme:
489 milionë njerëz që nuk kanë
qasje të mjaftueshme në
ushqim, ose që janë analfabetë,
jetojnë në vendet e prekura nga
konfliktet e armatosura. Kjo do
të thotë se shumica e atyre që
vuajnë nga uria, jetojnë në
zona lufte. Tre të katërtat e
fëmijëve që janë të pazhvilluar
në moshën 5 vjeç ose që vuajnë
nga kequshqyerja akute, jeto-
jnë në po këto zona, kryesisht
të vendosura në Azinë Perëndi-
more, Afrikën e Veriut dhe Az-
inë Qendrore, në një rrip toke
të thatë, që është veçanërisht i
ndjeshëm ndaj pasojave të
ndryshimeve klimatike, si dhe
për luftërat që duket se s’kanë
fund.

FAO thotë se rritja e urisë
në botë është “kryesisht për
shkak të përhapjes së konflik-
teve të dhunshme dhe fatkeqë-
sive klimatike”. Në Irak, për
shembull, dy rajonet e Ninevas
dhe Salah al-Dinit, prodhuan
një të tretën e grurit të vendit
dhe 40 për qind të elbit. Sot,
për shkak të luftës së
paligjshme, të udhëhequr nga
Shtetet e Bashkuara kundër
Irakut në vitin 2003, prodhimi
i ushqimit në rajon është kom-
promentuar rëndë. Në rajonin
e Ninevas, 68 për qind e tokës
së përdorur për kultivimin e
grurit është shkatërruar, ndër-
sa 57 për qind e tokës së elbit
është e papërdorshme. Zia e
bukës në Sudanin e Jugut dhe
Jemen është pasojë e drejtpër-
drejtë e luftës. Somalia vuan
nga uria për shkak të luftës
dhe thatësirës, me gjashtë mil-
ionë njerëz (në një popullsi prej
14 milionësh) të cilët kanë
nevojë jashtëzakonisht të mad-
he për ushqim. Përparimi i
Boko Haramit në Nigerinë veri-
ore dhe rreth basenit të Liqen-
it Çad, është i lidhur me
shndërrimin e rajonit në
shkretëtirë. Lufta prodhon uri
dhe uria, nga ana e saj, prod-
hon luftë. Presioni i ushtruar
mbi bujqësinë botërore nga
ndryshimet klimatike është një
fakt i pranuar. Por kjo nuk
mjafton. Kompanitë e agrobiz-
nesit, që përfitojnë nga të drej-
tat e pronësisë intelektuale,
kanë goditur pa mëshirë fer-
merët. Disa studime tregojnë
se kriza e urisë mund të zgjid-
het vetëm duke favorizuar fer-
mat e vogla, të drejtuara nga

njerëz që janë nën anën e vik-
timave të krizës së urisë (tre të
katërtat e të uriturve në botë
jetojnë në zonat rurale).

Edhe Bill Gates ka sugjeru-
ar se zgjidhja e krizës së urisë
është biznesi i vogël agro-
ushqimor. Por si mund të dalin
prodhuesit e vegjël si shpëtim-
tarë të botës, kur ata janë godi-
tur nga bujqësia kapitaliste, që
ka krijuar një zinxhir global
prodhimi, nga i cili përfitojnë
kompanitë e mëdha, në dëm të
bizneseve të vogla? Këto kom-
pani kapitaliste përpunojnë
ushqime që shkojnë përtej të
ushqyerit, dhe kështu shkak-
tojnë krizën perëndimore të
obezitetit, një pasqyrë e krizës
së urisë në jug të botës. A do të
vendosë dikush për të vënë në
qendër të vëmendjes veprim-
tarinë e tyre?

Konsiderata

Perëndimi beson se është
bamirës dhe filantrop. Por
vendet perëndimore nuk kanë
nxituar për të ndihmuar Mo-
gadishun. Stafi mjekësor erdhi
nga Gibuti dhe Turqia, me një
ambulancë ajrore turke që
transportoi të plagosurit rëndë
në Stamboll. Dashamirësia
perëndimore matet nga fuqia
shkatërruese e industrisë së
vet agroushqimore dhe të ar-
matimeve. Busulla morale rro-
tullohet rreth farave Monsanto
dhe helikopterëve Sikorsky.
Trump do të dërgojë ushtarë
të tjerë në Somali. Ky është
kontributi perëndimor, për
uraganin që po e shkatërron
planetin. (Bota.al)

Jathan SADOWSKI 

Alphabet, kompania nënë e
Google, nuk vuan nga mungesa e
ambicies. Filialet e saj po trajtojnë
çështje që variojnë që nga autom-
jetet autonome te shtëpitë intelig-
jente, inteligjenca artificiale te
bioteknologjia për zgjatjen e jetës.
Kështu që nuk ka pse të jetë sur-
prizë që Alphabet ka vendosur të
planifikojë, ndërtojë dhe drejtojë
një qytet – ose një pjesë të një
qyteti. Surpriza këtu është se një
qytet i madh po i  jep me gëzim Al-
phabet një lagje të nivelit të parë,
të cilën kompania mund ta kon-
siderojë të vetën.

Projekti i njoftuar javën e kalu-
ar është një bashkëpunim mes
Sidewalk Labs, një filial i Alphabet
i orientuar drejt teknologjisë ur-
bane, dhe Torontos. Sidewalk
Labs do të ketë të drejtë që të
rizhvillojë vijën bregdetare të
qytetit, një zonë të quajtur Quay-
side. Sipas raportimeve, kjo nismë
përfshin më shumë se 30 ha të
hapësirës rezidenciale, asaj për
zyra dhe hapësirës tregtare,
bashkë me një seli qendrore të
Google Canada, në një zonë që do
të jetë test për kombinimin e
teknologjisë dhe urbanizimit.

Me marrjen e këtij distrikti, Al-
phabet do të ketë në posedim “lab-
oratorin e tij urban të gjallë” ku
mund të eksperimentojë me sis-
teme të reja inteligjente dhe tekni-
ka planifikuese. Mund të studiojë
sesi këto sisteme dhe teknika
funksionojnë në botën reale dhe
sesi njerëzit afektohen prej tyre.

Laboratorët urbanë janë në
modë tani. Ka shembuj të qyteteve
të ndryshëm në botë, që shpesh
në partneritet me kompanitë,
zhvillojnë apo e konsiderojnë një
distrikt si bankoprovë për
teknologjitë, si p.sh makinat au-
tonome. Në të vërtetë ky nuk është
projekti i parë për Sidewalk Labs,
pasi kompania është angazhuar
në rizhvillimin e Hudson Yards në
New York.

Por nëse zhvillimi i Torontos
shkon siç është planifikuar, do të
jetë një ndër shembujt më të mëd-
henj të një projekti për një qytet
me shërbime në bazë hi
tech(smart city) në Amerikën e
Veriut. Që është: një vend i ndër-
tuar mbi bazë teknologjish au-
tomatike në rrjet. Në këtë nismë
luhet një gjë e madhe – jo vetëm
për Toronton dhe Alphabet, por
për qytetet në mbarë botën. Me
një projekt të nivelit të lartë si ky,
marrëveshjet dhe termat e ap-
likuar në këtë rast, mund të
bëhen model për raste të tjera në
qytete të tjera në botë. 

Kryebashkiakët dhe drejtuesit
e kompanive teknologjike i ngrenë
në qiell laboratorët urbanë si zona
të një inovacioni transformues
dhe rritjeje ekonomike. Gjithës-
esi, ky model i krijimit të së
ardhmes sonë urbane është
gjithashtu një mënyrë tinzare që
koorporatat e vetëqeverisura, të
etura për pushtet të marrin më
shumë kontroll – mbi njerëzit,
vendet, politikat.

Eric Schmidt tha me rastin e
njoftimit të projektit: “Zanafilla e
mendimit për Sidewalk Labs erd-
hi nga themeluesit e Google, en-
tuziastë të idesë se çfarë gjërash
mund të bëhen nëse dikush do të
na jepte ne një qytet dhe do të na
ngarkonte me drejtimin e tij”.

Sikur të ishte thjesht dhe

vetëm ambicie, nuk do të ishte
mëkat, por dëshira si këto duhet
të nxisin dyshime dhe jo festime.
Në një erë të konkurrencës inten-
sive mes qyteteve për burime,
shumë prej tyre janë përqendruar
në ruajtjen e një rritjeje
ekonomike konstante, të ardhu-
rave të mëdha dhe në partner-
itetin publik-privat. Kjo ka
shndërruar drejtuesit e qyteteve
që harxhojnë përherë e më shumë
energji duke u vardisur ndaj sek-
torit të teknologjisë, mjedis inves-
timesh dhe inovacioni.

Ata joshin kompanitë duke
ofruar përfitime si rregullore më të
zbutura dhe taksa më të ulëta.
Ata krijojnë “ekosisteme të inova-
cionit”, si forume programuesish,
inkubatorë apo hapësira
bashkëpunimi, synimi i të cilave
është tërheqja e programistëve
dhe kapitalistëve me iniciativë.
Distriktet digjitale, si ai që po
zhvillohet nga Sidewalk Labs, janë
version i një niveli tjetër i këtyre
karremave që përdoren aktual-
isht.Pse të mjaftohesh me çlirim
nga taksat apo kampet e kodimit
kur mund të pretendosh një lagje
të tërë? Vetë qyteti është kthyer në
një tjetër platformë në të cilën Sil-
icon Valley mund të ndërtojë dhe
testojë teknologjitë e reja ndërko-
hë që nxjerr më shumë përfitime
dhe rrit ndikimin e vet. Është e
lehtë për drejtuesit e qyteteve që të
hiqen mënjanë dhe t’u hapin
rrugën teknokratëve dhe korpo-
ratave që të marrin kontrollin
sikur këta të jenë alkimistët që
mund të shndërrojnë problemet
sociale dhe ato të stanjacionit
ekonomik në progres dhe rritje.

Por qytetet nuk janë makina
që mund të opimiziohen, as nuk
janë laboratorët e tyre ku mund të
bëhen eksperimente. Qytetet nuk
janë platforma me përdorues, një-
soj sikundër nuk janë biznese me
aksionarë. Qytetet janë vende me
njerëz të vërtetë që kanë të drejtë
të refuzojnë të jetojnë me çfarëdo
“zgjedhje të zgjuar” që një inx-
hinier apo drejtues ekzekutiv ven-
dos të vërë në zbatim. Këto part-
neritete nuk mund të jenë një
mënyrë që përdoret nga qeveritë e
qyteteve që të heqin dorë nga
përgjegjësia ndaj qytetarëve duke
dorëzuar(pjesë) qytetin korpo-
ratave. Askush nuk e ka zgjed-
hur Alphabet apo Uber, apo ndon-
jë kompani tjetër me synimet drejt
privatizimit të qeverisjes së qytetit.

Kur Sidewalk Labs u zgjodh
për zhvillimin e Quayside,
Schmidt reagoi: “Tani është radha
jonë”. Një thirrje entuziaste për të
dhe ogurzezë për ne. Nuk ka
dyshim se laboratorët urbanë
mund të ndihmojnë në projek-
timin e teknologjive të fuqishme
dhe të dobishme. Por ndërtimi i të
ardhmes urbane mbi hi tech nuk
mundet gjithashtu që të shtrojë
rrugën për miliardertë e kom-
panive teknologjike për përm-
bushjen e ëndrrave të tyre për të
sunduar mbi qytetet. Nëse kjo
ndodh, atëherë kjo nuk është e
ardhmja ku do të donim të jeton-
im.

Ambicia e Google për të
marrë drejtimin e qyteteve

Laboratorët urbanë janë në modë tani. Ka
shembuj të qyteteve të ndryshëm në botë,
që shpesh në partneritet me kompanitë,
zhvillojnë apo e konsiderojnë një distrikt
si bankoprovë për teknologjitë, si p.sh
makinat autonome
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Delvina KËRLUKU

Melik Arsllani u lind më 11 nën-
tor të vitit 1966, në fshatin Dobërdoll
të Gostivarit, Republika e Maqedoni-
së. Shkollën e mesme e kreu në Go-
stivar. Në vitin 1994 diplomoi në
degën e pikturës në Fakultetin e Ar-
tit Figurativ në Prishtinë, në klasën
e prof. akademik Tahir Emra. Më
1998 kreu studimet pas universita-
re, degën e pikturës po te i njëjti pro-
fesor. Nga viti 1996 punon si më-
simdhënës në Universitetin e
Tetovës, në Fakultetin e Artit Figura-
tiv, Tetovë. Deri më sot ka realizuar
shumë ekspozita personale në Gosti-
var, Tetovë, Shkup, Tiranë, Repu-
blika e Çekisë, Republikën e Sllove-
nisë; Nju Jork - Shtetet e Bashkuara
të Amerikës; Austri, Zvicër, Francë;
Dubai. Mbi dyzet ekspozita kolektive
dhe pjesëmarrës në shumë koloni
artistike.

KOHA: Z.Arsllani, veprat tuaja
të pikturës kanë shëtitur në Dubai,
Paris, Zvicër, Austri, SHBA, Sllove-
ni, Çeki, Tiranë, Shkup, etj. Cilat
janë përshtypjet nga ky rrugëtim
ndërkombëtar?

ARSLLANI: Dëshira ime e ka-
motshme ka qenë qe punimet e mia
t’i ekspozojë edhe jashtë vendit në
metropolet botërore, me çka ajo dë-
shirë u realizua falë punës së vazh-
dueshme në krijimtarinë artistike,
të cilat u vlerësuan lart nga kritiket
e artit, si brenda ashtu dhe përtej
kufijve. Përshtypjet nga këto ekspo-
zita ndërkombëtare janë shumë
mbresëlënëse, duke filluar nga ek-
spozita e parë jashtë kufijve në Ti-
ranë, ekspozita u hap ne Galerinë
Kombëtare të Arteve, u prezantova
me 44 piktura te realizuara ne tek-
nikën e vajit, e cila u vizitua nga një
numër i madh artdashësish, ishte
një eksperiencë e paharruar, me çka
lidha bashkëpunim me shumë arti-
st figurativ, me  të cilët jam në kon-
takt edhe ditët e sodit. Ekspozita e
radhës ishte Praga, që njihet si një
nga qytetet me te bukura te Evropës,
i cili ofron një ndërthurje te artit dhe
muzikës, ekspozitë qe u vlerësua lart
nga kritiket e artit nga e cila m’u
hapën dyert që të ekspozojë edhe në
disa qytete evropiane dhe më gjerë,

siç janë: Maribori, Graci, Cyrihi, Pa-
risi, Nju Jorku, Dubai, qytete qe
njihen si qendra te artit. Një theks te
veçantë do i kushtoja realizimit të ek-
spozitave në Nju Jork, Paris, Dubai,
ekspozita të cilat kanë lënë gjurmë
ne këtë rrugëtim timin ndërkombë-
tar, kam përjetuar emocione të pa
përshkueshme  që nuk mund te har-
rohen vizitat e muzeut Gugenheim
dhe muzeut te Artit modern të Nju
Jorkut, në Paris Muzeu i Luvrit, Or-
sej, Qendra Pompidou, muzeu i Pika-
sos etj, duke u mahnitur me veprat
e artistëve më të famshëm botërorë. 

KOHA: Cilat janë rregullat për
vlerësimin e eksponateve konkur-
ruese në ekspozitat ose thënë sh-
truar, si keni arritur të depërtoni
në vendet e lartpërmendura?

ARSLLANI: Organizimi i ekspozi-
tave ndërkombëtare kërkon shumë
mund dhe energji, si në aspektin fi-
nanciar po ashtu edhe atë organiza-
tiv. Depërtimi ne ekspozita
ndërkombëtare është i vështirë, pasi
që gjatë konkurrimit në një galeri
prestigjioze ka disa kritere vlerësi-
mi, ekzistojnë procedura te caktua-

ra, së pari duhet ofruar vlera të mirë-
fillta në artin që e kultivoni, pastaj
ekzistojnë edhe barriera tjera, një
biografi e pasur me ekspozita në qen-
dra te ndryshme botërore, merren
parasysh nga këshilli artistik i gale-
risë që konkurrohet, i cili jep mendim
pozitiv ose negativ, qe ka për detyrë
vlerësimin e pikturave dhe niveli ar-
tistik i tyre. Pra ,ideja është se sa
mund të jenë fitimprurëse për gale-
rinë pikturat që prezantohen nëse
ekspozita është shitëse, siç ndodh
në të shumtën e rasteve, çmimet e
pikturave caktohen me marrëveshje
para hapjes së ekspozitës. 

KOHA: Piktura, në aspektin
terminologjik, është një shprehje
internacionale, që nënkupton viza-
tim ose paraqitje e një motivi të
caktuar në sipërfaqe te sheshtë.
Për Ju, çdo të thotë piktura?

ARSLLANI: Piktura është disi-
plina më e preferuar në fushën e ar-
tit figurativ, përmes pikturës shpreh
botën time të brendshme, ndjenjat,
emocionet, momente pikëllimi dhe
gëzimi, botën reale dhe atë imagjina-
re, shqetësime shpirtërore, përshkri-

mi ose paraqitja e imazheve të buku-
ra dhe ndonjëherë edhe çasteve të
trishtueshme melankolike. Të gjitha
këto i shpreh përmes penelit dhe
ngjyrave te ngrohta deri te ato të
ftohta dhe intensive, pra piktura për
mua do të thotë gjithçka që unë e
ndjej e shoh dhe përjetoj dhe në fund
të gjitha ndërthuren bashkë në një
tablo të bardhë, pra do të thosha se
pasioni i lart për pikturën të bën pje-
së integrale të saj, dhe se sukseset në
jetë nuk mund të realizohen pa pa-
sion dhe dëshirë.

KOHA: Piktura është edhe degë
ose disipline e artit figurativ, e
cila kërkon dhunti, përkushtim,
studim me vite. Cilat janë hapat
tuaja të shkollimit në fushën e ar-
tit?

ARSLLANI: E vërtetë është se
arti është dhunti i cili lind me nje-
riun, por ai talent për t’u zhvilluar
kërkon punë permanente, përkush-
tim maksimal ndër vite, që të arrihet
deri te suksesi. Hapat e parë në këtë
fushë te artit i kam filluar që nga
shkolla fillore kur arsimtari i artit fi-
gurativ zbuloi talentin tim për art.

Duke u rritur sa vinte e shtohej dë-
shira për vizatimin, për ngjyrat, për
të bukurën, për artin në përgjithësi,
pasi që arti ishte pasion i imi, përku-
shtim më të madh i kushtoja lëndës
së artit edhe në shkollën e mesme,
me të kryer shkollën e mesme dy
vite kam qen anëtar i Shoqatës se
artistëve figurativ në qytetin Ra-
ven na Korushkë të Sllovenisë në
bashkëpunim me shumë piktorë
me eksperiencë. Nga aktivitetet e
përbashkëta që kishim, përfitova
shumë njohuri për pikturën. Në vi-
tin 1990 u regjistrova ne Fakulte-
tin e Artit Figurativ ne Prishtine,
drejtimin e pikturës në klasën e
profesorit të mirënjohur, Tahir
Emra. Përfundova studimet në vi-
tin 1994, në vitin 1995 regjistrova
studimet pasuniversitare në Prish-
tinë, po te i njëjti profesor dhe për-
fundova ne vitin 1998. Nga viti
1996 punoj si mësimdhënës në
Universitetin e Tetovës, në Fakul-
tetin e Artit Figurativ. Jam pjesë-
marrës në shumë ekspozita perso-
nale dhe kolektive brenda dhe
jashtë vendit dhe pjesëmarrës në
shumë koloni artistike.

MELIK ARSLLANI,  PIKTOR

Koha

ARTI, URË
KOMUNIKUESE 
NË MES KULTURAVE
E POPUJVE
Të jesh i suksesshëm në punë është vërtet bukur, por nuk ka më bukur sesa këtë
sukses ta gëzosh ndërthurur me një familje të shëndoshë dhe vlera edukative.
Familja dhe karriera janë dy dashuritë me të mëdha të njeriut, të cilat ndikojnë
drejtpërdrejt në formimin dhe në të ardhmen e gjithsecilit prej nesh. Sakrifica,
ambicia dhe dëshira për te arritur më të mirën jo në pak raste na bëjnë të
humbasim sensin e kohës dhe në ketë mënyrë, pa dashur, mund të mos i japim
vëmendjen e duhur asaj çka është më primare dhe më me vlerë në jetë – familjes
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KOHA: Motivet e pikturave
mund të jenë të llojllojshme, nga
bota e florës dhe e faunës. Çfarë ju
frymëzon që të arrini të pikturoni? 

ARSLLANI: Deri me tani jam
prezantuar me tre cikle të pikturave:
cikli i” Enterierit”, cikli i “Eksterierit”
nga treva ime dhe cikli i titulluar
“Shqetësime shpirtërore”. Bota ime
artistike fillon me imazhe nga vend-
lindja, qysh në moshën e hershme
më kanë ngacmuar këto bukuri
natyrore që ka ky vend, motivet nga
vendlindja duke filluar nga relievet e
fshatit me kodrina e male prej nga
edhe jam frymëzuar, e deri te pamja
e brendshme e ambientit, siç janë:
vatra shqiptare, atelie, dhoma e ditës
etj. Frymëzimet me elemente lokale
autoktone i paraqes nëpërmjet orga-
nizimit të formës, me një kolorit te
pasur dhe me një shprehje moderne
figurative. Ne ciklin e fundit i titulluar
“Shqetësime shpirtërore”shprehi
përjetimet personale të një bote pas
një konflikti, e cila është në një
gjendje kaosi dhe rrëmuje. Këto pik-
tura nga ky cikël shquhen për nga
gjuha e çiltër artistike, me sens për
ritëm, për raporte kolorite, për trajta
të pastra dhe përjetësim estetik. Një
karakteristikë tjetër e këtyre veprave,
është inkorporomi i figurës abstrak-
te, e cila qëndron stoikisht ndaj një
kaosi të tillë, përkatësisht përballet
me sfidat e një kaosi dhe rrëmuje e
cila është simbol i qëndresës, mbije-
tesës dhe vazhdimësisë së jetës.  

KOHA: Vihet re përpjekja e
krijimit të një tregu arti me para-
metrat e tij ekonomike, pa një kuj-
des kritik. A mungon kritika në
llojin e artit që bëni?

ARSLLANI: Dihet se arti në ven-
din tonë nuk vlerësohet në nivelin e
duhur, ashtu siç vlerësohet ne shte-
tet e zhvilluara perëndimore, madje
duke u bazuar edhe në gjendjen e
rënduar ekonomike që mbizotëron
ne vendin tonë, një numër i konside-
rueshëm i artisteve të rinj që përfun-

dojnë akademinë e arteve, duke mos
pasur mundësi punësimi, janë të
obliguar të sigurojnë ekzistencën e
tyre përmes artit komercial, do ta
quaja pa ndonjë kritik paraprake.
Pra, mendoj se deri diku nuk ofrojnë
anti-vlera ne treg, por sado pak ju
përmbahen disa rregullave dhe pari-
meve në art, kurse ata që merren në
mënyre autodidakte me pikturë dhe
nuk kanë njohuri të mjaftueshme
në art, pa ndonjë eksperiencë të
gjatë, janë të pakët në vendin tonë.
Sa i përket artit që kultivoj unë, ek-
ziston një kritikë e shëndoshë nga
kritikë të artit që kanë vlerësuar lart
punën time krijuese, si brenda ash-
tu dhe jashtë vendit. Këtë e dëshmon
fakti se niveli artistik i artit që krijoj,
m’i hapi dyert në shumë qendra
botërore.  Galeritë e arteve, shumë
producent, artistë gjatë viteve të fun-
dit kanë kontribuar mjaft në krijimin
e një jete artistike të mirëpritur e me
etje nga publiku shqiptar. Pa dyshim
se viteve te fundit numri i artistëve
shtohet dita ditës dhe numri i tyre
është rritur ndjeshëm. Një numër i
madh i tyre merren me krijimtari në
mënyre aktive dhe prezantojnë vlera
të mirëfillta në art dhe janë mirëpri-
tur nga artdashësit shqiptarë dhe jo
vetëm, janë një numër i konsiderue-
shëm i artistëve të rinj dhe kjo vjen
si rezultat i hapjes se Universitetit të
Tetovës, Akademisë se Arteve në Te-
tovë, nga i cili dolën një numër i
madh artistësh. Pas viteve të
nëntëdhjeta, kur unë kam përfun-
duar Akademinë e Arteve, dalja e ar-
tisteve shqiptarë në skenë ka qenë
shumë e vështirë, duke vetëfinan-
cuar shumë projekte, një numër
shumë i vogël i artistëve shqiptarë
gëzonin beneficione gjatë asaj pe-
riudhe kohore dhe mbështeteshin
nga Ministria e Kulturës, kjo nuk
ishte pengesë për artistët që kishin
ambicie të mëdha që t’i realizonin
qëllimet e tyre. Viteve te fundit, një
numër i artistëve shqiptarë që janë
aktiv në krijimtarinë artistike, kanë

mbështetjen dhe suportohen nga Mi-
nistria e Kulturës, duke pasur para-
sysh se arti kristalizon dhe ngrit vle-
rat e një shoqërie, karakterizon një
popull dhe është një urë komunikue-
se në mes kulturave e popujve në
përgjithësi.  

KOHA: Z.Arsllani, si profesor i
artit figurativ, mund të bëni një
dallim nga fakulteti në Tetovë, me
atë të fakultetit të studimeve dhe
nga shkollat ku i keni vizituar?

ARSLLANI: Sa u përket kushte-
ve të zhvillimit të procesi mësimor të
asaj periudhe kohore nuk ka shumë
dallim nga fakulteti qe unë kam stu-
diuar dhe nga Fakulteti i Arteve në
Tetovë, por rol të rëndësishëm luajnë
dhe peshën më të madhe e ka stafi
akademik që e udhëheq atë institu-
cion arsimor. Ndërsa shkollat që
kam vizituar në vendet e zhvilluara
perëndimore, siç janë Italia, Franca,
ShBA etj. që kanë një traditë të gjatë
në art, nuk mund të krahasohen me
vendin tonë si për nga kushtet e vo-
litshme studimi që kanë, po ashtu
edhe për nga organizimi i procesit
mësimor dhe cilësisë së tij.

KOHA: Stilet e pikturimit janë
të ndryshme. Si mund ta përshk-
ruani stilin tuaj që e përdorni në
art?

ARSLLANI: Çdo krijues preten-
don që të krijojë stilin e tij unik të sh-
prehjes në pikturë. Pra, të dallohet
nga të tjerët, të ketë unin e tij dhe të
jetë origjinal. Stili im për nga sh-
prehja, ndërtimi i formës dhe trajti-
mi i saj në mënyrë ekspresive,
tërheqjet e shpejta të penelit, ngjy-
rimet pastuoze dhe lazure në rraf-
she të gjëra, në te cilat janë të qar-
ta thekset dhe akordet e ndritshme
të ngjyrave, simbolika e ngjyrave,
paraqitja e një drame, tmerri, kao-
sit, duke paraqitur esencën e gjëra-
ve dhe jo pamjen e tyre te jashtme,
mendoj se janë veçori të periudhës
ekspresioniste.

KOHA: Përdorimi i shumë ngjy-
rave në pikturat tuaja, tërheqin
vëmendjen e artdashësve. Kjo
është edhe mënyra për ta tërhequr
publikun?

ARSLLANI: Pikturat e mia sh-
quhen për nga gjuha e pastërt dhe e
çiltër artistike, për nga raportet kolo-
rite, me trajta të pastra dhe përjetë-
sim estetik, shprehjen më të plotë e
arrij në tërë spektrin e gamës kolori-
te. Varësisht nga motivi, preferoj më
tepër përdorimin e një spektri më të
gjerë të ngjyrave në pikturat e mia,
korrespondimi i tyre në mes veti dhe
harmonia kolorite, mendoj se janë
më joshëse dhe i japin më shumë jetë
dhe forcë pikturës dhe pëlqehen më
tepër nga artdashësit.  

KOHA: Jeta dhe arti, arti dhe
jeta, janë të lidhura ngushtë me
njeriun. Por, familja, shoqëria sa
janë pranë piktorit dhe sa ai vetë
është pranë tyre?

ARSLLANI: Të jesh i suksesshëm
në punë është vërtet bukur, por nuk
ka më bukur sesa këtë sukses ta
gëzosh ndërthurur me një familje të

shëndoshë dhe vlera edukative. Fa-
milja dhe karriera janë dy dashuritë
me të mëdha të njeriut, të cilat
ndikojnë drejtpërdrejt në formimin
dhe në të ardhmen e gjithsecilit
prej nesh. Sakrifica, ambicia dhe
dëshira për te arritur më të mirën jo
në pak raste na bëjnë të humbasim
sensin e kohës dhe në ketë mënyrë,
pa dashur, mund të mos i japim vë-
mendjen e duhur asaj çka është
më primare dhe më me vlerë në
jetë - familjes. Jam munduar gjith-
monë të krijoj një balance mes pro-
fesionit tim dhe familjes, mun-
dohem t’u jap kohën e duhur të
dyjave gjithmonë kur familja ime ka
nevojë për mua, sigurisht që edhe
profesioni im dhe impenjime të tje-
ra zënë një vend të rëndësishëm
për mua atëherë unë do jem aty
për ata, familja ime më përkrah
shumë në punën time si artist ndaj
nuk e kam absolutisht të vështir
menaxhimin e kohës. Por, prapëse-
prapë jam i mendimit se nuk ka
karrierë të suksesshme pa familje
te shëndosh dhe anasjelltas, nuk
munden njëra pa tjetrën.
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Edhe të rinj të anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se gjatë studimeve nuk po arrijnë të përgatiten
mjaftueshëm në profesionin që zgjedhin. Ariana Hasani, studente në Universitetin e Prishtinës thotë
se iu mungojnë studimet praktike Rajon

Në një vend si Kosova,
ku papunësia kalon
shifrën prej 27 për qind,
kjo gjendje konsiderohet si
një nga problemet dhe
preokupimet më të mëdha,
me të cilat ballafaqohet
shoqëria. Shpresat për të
gjetur një vend pune, sh-
pesh nuk plotësohen as
pas përfundimit të
studimeve. Madje, jo rrallë,
problemet vijnë dhe bëhen
edhe më të mëdha pas
studimeve, pasi që të
sapodiplomuarit nuk po
arrijnë të aftësohen
mjaftueshëm për tregun e
punës, thonë hulumtimet e
fundit, por edhe njohësit e
fushës së arsimit dhe për-
faqësuesit e bizneseve. Ata
konsiderojnë se cilësia e
ulët e arsimit në nivelet e
ulëta dhe të larta ka nisur
të krijojë probleme të
gjithëmbarshme në
Kosovë. Raporti i fundit i
Bankës Botërore ka vë në
pah se cilësia e ulët e ar-
simit dhe mospërputhja e
shkathtësive në Kosovë,
parandalojnë popullatën
joaktive nga marrja dhe
mbajtja e vendeve të mira
të punës. “Perspektivat e
dobëta të firmave për rritje,
shkalla e lartë e jofor-
malitetit dhe nivelet e ulë-
ta të pjesëmarrjes në tre-
gun e punës, janë
kufizimet kryesore për kri-
jimin e vendeve të punës
në Kosovë”, thuhet në ra-
portin më të ri të Bankës
Botërore të publikuar ditë
më parë. Më shumë se 50
për qind e të rinjve në
Kosovë, sipas shifrave
zyrtare, llogaritet se janë të
papunë. Papunësia, sipas
këtyre shifrave, llogaritet
që nga mosha 15 deri 24
vjeç. Një e treta e këtyre
personave konsiderohet se
janë pothuajse të
shkëputur nga tregu i
punës, pasi që janë të
papunë për më gjatë se 12
muaj. Edhe të rinj të anke-
tuar nga Radio Evropa e
Lirë thonë se gjatë
studimeve nuk po arrijnë

të përgatiten mjaftueshëm
në profesionin që zgjedhin.
Ariana Hasani, studente në
Universitetin e Prishtinës
thotë se iu mungojnë
studimet praktike. “Në
fakultet njohuritë që ne
marrim, janë të pakta. Ne,
pas studimeve nuk arrijmë
të aftësohemi për tregun e
punës. Ne duhet gjatë
studimeve që të mësojmë
edhe praktikë, e jo vetëm
në mënyrë teorike. Atë që e
mësojmë në teori, duhet
edhe ta mësojmë në prak-
tikë. Kjo mungon në uni-
versitete tona”, thotë ajo.

Ngjashëm, shprehet
edhe Teuta studente në
Fakultetin Juridik. “Ajo
çka ne e mësojmë në uni-
versitet, si juriste, është e
vështirë që menjëherë t’i
zbatojmë në praktike në
një vend pune që mund ta
gjejmë. Kjo është një
hendikep i madh për neve
si studentë që kryejmë
studimet në Kosovë”.
Eksperti i çështjeve të ar-
simit, Halim Hyseni, thotë
për Radion Evropa e Lirë se
të gjitha nivelet e arsimit
janë në krizë duke filluar
nga arsimi parashkollor,

fillor, i mesëm i ulët dhe
deri te nivelet më të larta të
arsimit. Ai shton se të
gjitha reformat në arsim që
kanë ndodhur deri më
tani, nuk kanë dhënë efek-
tet e duhura. Sipas Hysen-
it, për më keq, arsimi i
mesëm profesional në
Kosovë është konceptuar
në mënyrë të gabuar dhe
ka shumë mangësi. “Arsi-
mi i mesëm profesional
është tre vjeçar e që dhe
nuk duhet të jetë më pak.
Puna praktike nuk kryhet
si duhet, kurrikulat nuk
janë të duhura. Nga viti
1999 deri më sot asnjë
lëndë profesionale nuk
është botuar dhe mësimi
zhvillohet me diktim. Është
e pamundur të avancohet
cilësia në arsimin profe-
sional në kushte dhe
rrethana të këtilla dhe
është e pamundur që
nxënësit tanë të avancohen
për profesione që ata janë
përcaktuar”, thotë Hyseni.
Derisa Kosova ka nevojë
për ulje të papunësisë,
nxënësit, shton Hyseni,
vazhdojnë të ndjekin
mësimet në gjimnaze dhe
jo në shkolla profesionale.

Ai konsideron se duhet të
rritet numri i nxënësve që
shkojnë në shkolla të za-
natit pasi që ka mundësi
që të punësohen më shpe-
jt. Ndërkohë, edhe kryetari
i Odës Ekonomike të
Kosovës, Safet Gërxhaliu,
thotë për Radion Evropa e
Lirë se bizneset në Kosovë
janë në hall me punëtorët e
kualifikuar, të cilët nuk i
posedojnë njohuritë e
mjaftueshme për të kryer
punën për të cilën ata
punësohen. “Në qoftë se
mendohet që në të
ardhmen Kosova të ketë
një stabilitet, qoftë
ekonomik, qoftë politik dhe
strategjik, duhet të ketë re-
forma thelbësore në sis-
temin e edukimit. Nuk
shkohet përpara me anal-
fabetë me diploma, e të
vendosur në pozita kyçe.
Është koha kur ekspertiza
shkencore të jetë kriter
kryesor”, thotë Gërxhaliu.
Kosovës i duhet strategji
për krijimin e vendeve të
punës, thotë Gërxhaliu,
dhe sipas tij, kjo mund të
bëhet vetëm duke e
mbështetur sektorin pri-
vat. (REL)

Departamenti i Policisë
të Santorinit, ka formulu-
ar një material gjyqësor
për prishjen e qetësisë
publike gjatë një incidenti
që ka ndodhur në fshatin
Emporio të ishullit grek,
kur një grup njerëzish,
sipas policisë, ka shkaktu-

ar tension për faktin se një
nxënëse me origjinë
shqiptare do të mbante
flamurin në paradën me

rastin e festës kombëtare
të Greqisë, transmeton
TCH. Pak minuta para se
të niste parada me rastin e

28 tetorit, Ditës së Luftës
Kundër Fashistëve, një
grup prej 20 personash,
anëtarë të Agimit të Artë,

disa prej të cilëve kishin
veshur bluza të zeza në të
cilat shkruhej “Hellas Ul-
tras” u përpoqën ta
ndalonin. Megjithëse
nxënësja ishte zgjedhur
sipas ligjit grek për të
mbajtur flamurin sepse
kishte rezultate të
shkëlqyera në mësime, ata
duke hedhur parulla na-
cionaliste kanë krijuar
tension dhe prindërit e
frikësuar se mos situata
degjeneronte në dhunë -
kanë marrë fëmijët dhe si
rezultat parada është anu-
luar. Ndërsa në ditët në

vazhdim do të shihet nëse
do të ketë një proces
gjyqësor për këtë incident,
të gjitha partitë politike
greke kanë dënuar këtë
ngjarje. “Idetë kriminale të
AA nuk kanë vend në
shoqërinë greke”, thekson
në deklaratën për shtyp
partia qeveritare SYRIZA.
Konservatoret e
Demokracisë se Re kanë
dënuar ngjarjen dhe kanë
kërkuar nga qeveria të
shmangë aktet e
paligjshme. Ndërsa Partia
Komuniste greke ka
deklaruar se “Akti i turp-
shëm i AA për të ndaluar
11 vjeçaren shqiptare të
mos mbajë flamurin grek
si dhe deklarata e tyre se
grekët nuk luftuan
fashizmin dhe nazizmin,
por vetëm ushtrinë ital-
iane, tregon fytyrën e tyre
të vërtetë naziste”.

Lunaçek zë i Kosovës
në Bruksel

Presidenti i vendit, Hashim Thaçi, dje ka prit-
ur eurodeputeten Ulrike Lunaçek në takimin e saj
të fundit si raportuese për Kosovën. Presidenti
Thaçi e ka falënderuar eurodeputeten Lunaçek
për përkushtimin e sinqertë për Kosovën. "Keni
qenë zë i Kosovës në Bruksel dhe i Brukselit në
Kosovë. Një zë i sinqertë dhe konstruktiv", ka
thënë presidenti Thaçi. Ndërsa, eurodeputetja Ul-
rike Lunaçek theksoi se e ka përcjellë Kosovën që
nga shpallja e pavarësisë. "MSA dhe agjenda e re-
formave evropiane janë udhërrëfyes për perspek-
tivën evropiane të Kosovës", ka thënë Lunaçek.
Presidenti Thaçi u shpreh se Kosova ka shënuar
hapa të mëdhenj drejt konsolidimit të shtetit, duke
përfshirë së fundmi edhe organizimin e mirë të zg-
jedhjeve dhe integrimin e gjyqtarëve dhe
prokurorëve në veriun e Kosovës. Ai ka thënë se
zhvillimi ekonomik dhe social mbesin prioritete të
Republikës së Kosovës.

Nis Vettingu në Shqipëri
Ambasadori amerikan në Tiranë, Donald Lu

ka qenë i pranishëm në përurimin e ndërtesës së
Vettingut, komisioni i të cilit pritet të nisë nga
puna së shpejti. Gjatë vizitës së tij në institucionin
që do të verifikojë pastërtinë dhe figurën e
prokurorëve, gjyqtarëve dhe jo vetëm, Lu ka se
“Anë e mbanë botës kemi kaq shumë lajme të këqi-
ja dhe sot është një ditë për shpresë në Shqipëri.
Në krah të ambasadores së BE-së në vendin tonë,
Romana Vlahutin, diplomati amerikan ka thek-
suar: “Tani nis zyrtarisht procesi i Vettingut”. “Jemi
të lumtur që sot është inauguruar kjo ndërtesë.
Është një ditë e rëndësishme për të gjithë në
Shqipëri dhe jemi shumë të lumtur dhe po shohim
edhe një staf të dedikuar në institucionet e vet-
tingut”, tha Romana Vlahutin. Ndërkohë përfaqë-
suesi i Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit,
Theo Jacobs tha se procesi i vettingut është një pro-
ces i gjatë dhe sfida. Edhe kryeministri Rama ka
përshëndetur përurimin e ndërtesës së Vettingut
në Tiranë. Me anë të një statusi në “Facebook”,
Rama shkruan: “Urime, kurajë e suksese komi-
sionerëve të Vettingut. Njerëzit e këtij vendi meri-
tojnë një sistem drejtësie pa gjyqtarë e prokurorë të
korruptuar”. Tre organe të Vettingut do të shqyr-
tojnë dosjet e 800 njerëzve të drejtësisë. Në fund të
shtatorit u miratua edhe struktura dhe pagat për
stafin e këtyre institucioneve. Komisioni i Pavarur
i Kualifikimit do të ketë pjesë të stafit 68 punonjës.
Ky institucion është pjesë e sistemit të rivlerësim-
it kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve, që ka për
qëllim garantimin dhe funksionimin e shtetit të së
drejtës, sigurimin e pavarësisë së sistemit të drejtë-
sisë, si edhe rikthimin e besimit të publikut tek in-
stitucionet e këtij sistemi.

Racizëm në Greqi, protesta kundër nxënëses
shqiptare që do mbante flamurin

Megjithëse nxënësja ishte
zgjedhur sipas ligjit grek për
të mbajtur flamurin sepse
kishte rezultate të shkëlqyera
në mësime, ata duke hedhur
parulla nacionaliste kanë
krijuar tension dhe prindërit e
frikësuar se mos situata
degjeneronte në dhunë - kanë
marrë fëmijët dhe si rezultat
parada është anuluar

Të diplomuar, 
por të papunë

Më shumë se 50 për qind e
të rinjve në Kosovë, sipas
shifrave zyrtare, llogaritet se
janë të papunë. Papunësia,
sipas këtyre shifrave,
llogaritet që nga mosha 15
deri 24 vjeç
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Për shumicën absolute në Barcelonë janë të nevojshme 68 mandate parla-
mentare. Kundërshtarët e shkëputjes nga pushteti qendror në Madrid, sipas këtij
sondazhi, mund të shpresojnë për rreth 43,4 për qind të votave 15Globi

Lëvizja për një pavarësi
të Katalonjës sipas anke-
timeve mund të humbasë
shumicën në parlament
në zgjedhjet në dhjetor.
"Rroftë Spanja", thërrisnin
përkrahësit e unitetit duke
manifestuar në rrugët e
Barcelonës. Rreth
300.000 vetë, sipas të
dhënave të policisë,
marshuan në rrugët e
kryeqytetit katalonjas për
unitetin e Spanjës. Me
protestën e tyre masive në
Barcelonë kundër sepa-
ratistëve katalonjas ata
përbëjnë një shumicë,
sipas sondazheve, që po

dëshmon një kthesë ak-
tuale të opinionit ne ra-
jon. Në bazë të këtyre son-
dazheve në zgjedhjet më
21 dhjetor përkrahësit e
pavarësisë nga Spanja
duhet të llogarisin me një
humbje të shumicës në
parlamentin rajonal. Nëse
tani do të votohej,  partitë
që synojnë pavarësinë
mund të merrnin maksi-
mumi 42,5 për qind të
votave e kësisoj vetëm 65
vende, sikurse del nga një
anketim i publikuar të
dielën (29.10) realizuar me
porosi të gazetës "El Mun-

do" nga Instituti pres-
tigjioz Sigma Dos. Për
shumicën absolute në
Barcelonë janë të nevo-
jshme 68 mandate parla-
mentare. Kundërshtarët e
shkëputjes nga pushteti
qendror në Madrid, sipas
këtij sondazhi, mund të
shpresojnë për rreth 43,4
për qind të votave. Për re-
alizimin e anketimit janë
marrë në pyetje 1000
qytetarë nga e hëna deri të
enjten.  Kohët e fundit
sondazhet vazhdimisht
rezultonin, që shumica e
5,3 milionë qytetarëve kat-

alonjas me të drejtë vote
janë kundër shkëputjes
nga Spanja. "Rroftë Span-
ja", "Barcelona i përket
Spanjës" dhe "Unë jam
spanjoll", thërrisnin të
dielën demonstruesit duke
marshuar në rrugët e
Barcelonës. Ata kërkuan
arrestimin e presidentit
rajonal të shkarkuar nga
qeveria qendrore Carles
Puigdemont. Për manifes-
tim kishte bërë thirrje
lëvizja pro spanjolle So-
ciedad Civil Catalana
(SCC)  nën moton "Ne jemi
të gjithë Katalonja!". Në

një njoftim kjo organizatë
vë në dukje, se do të
punojë që të arrihet një
pajtim mes unionistëve
dhe separatistëve, në
mënyrë që në të ardhmen
në rajon të mbizotërojë ar-
syeja dhe bashkëjetesa
paqësore. Qeveria qen-
drore në Madrid nën
kryeministrin konservator

Mariano Rajoy e vendosi
komunitetin autonom të
Katalonjës nën admin-
istrimin e detyrueshëm,
pasi parlamenti rajonal në
Barcelonë shpalli pavarës-
inë. Rajoy, sikurse njofto-
jnë mediat, ngarkoi
zëvendësen e tij Soraya
Sáenz de Santamaría me
drejtimin në rajon.

Ndihmës sekretari i De-
partamentit Amerikan të
Shtetit për Çështjet e Pop-
ullsisë, Refugjatëve dhe Em-
igracionit, Simon Henshaw,
bashkë me një delegacion do
të zhvillojë vizita në Mian-
mar dhe Bangladesh dhe do
të kryejë bisedime në lidhje
me çështjen e muslimanëve
të Arakanit. Në një deklaratë
me shkrim të publikuar nga
Departamenti Amerikan i
Shtetit thuhet se Henshaw,
bashkë me delegacionin që e
shoqëron gjatë periudhës 29
tetor - 4 nëntor do të zhvillo-
jë takime në këto dy vende.

Delegacioni në takimet që do
të zhvillojë në këto vende do
të diskutojë për krizën e
muslimanëve të Arakanit,
dërgimin e ndihmave në ra-
jonet në nevojë dhe për situ-
atën e fundit në rajonet e mi-
grimit. Gjithashtu në
deklaratë thuhet se delega-
cioni në drejtimin e Henshaw
do të realizojë takime zyrtare
të nivelit të lartë në Mian-
mar dhe Bangladesh. Ndërsa
duke vizituar qytetin Cox's
Bazar në Bangladesh do të

realizohen takime në lidhje
me situatën e qytetarëve të
Arakanit të cilët kanë mbe-
tur të detyruar të migrojnë.
Mijëra muslimanë të Arakan-
it kanë humbur jetën që nga
25 gushti e deri tani si rezul-
tat i sulmeve të ushtrisë së
Mianmarit, e cila pretendon
se është duke luftuar me
militantë të armatosur.
Numri i saktë i viktimave
ende nuk mund të verifiko-
het, për arsye se qeveria e
Mianmarit nuk lejon hyrjen

dhe daljet në rajon. Gjatë
sulmeve të cilat janë shndër-
ruar në një spastrim etnik
janë djegur ose shkatërruar
më shumë se 300 fshatra
nga ushtria dhe budistët
radikalë, si dhe mbi 600 mijë
muslimanë të Arakanit janë
larguar në Bangladesh
nëpërmjet rrugëve malore,
detare apo të lumenjve.
Ndërkohë dhjetëra mijëra të
tjera janë në kërkim të
rrugëve për tu larguar në
Bangladesh.

Arabia Saudite ka lejuar
gratë të hyjnë në stadiume
duke filluar nga viti i
ardhshëm. Lajmërimi u bë
në një deklaratë të au-
toritetit të përgjithshëm
sportiv, organit qeverisës për
sportet në vend. Në njoftim
thuhej se ambientet që më
parë ishin të rezervuara
vetëm për meshkuj, stadiu-
mi “Mbreti Fahd” në Riad,
qyteti sportiv “Mbreti Abdul-
la” në Xheda dhe stadiumi
“Princi Mohamed Bin Fahd”
në Damman, do të nisin për-
gatitjet për të pritur familjet.

Më shumë informacione për
rregullimet brenda stadi-

umeve nuk ka. Burrat dhe
gratë saudite zakonisht ulen

ndarazi kur të dyja gjinitë
marrin pjesë në një event.
Vendimi u dha më shumë
liri grave saudite, që ishin
subjekt i rregullave strikte
të ndarjes gjinore, pas heq-
jes historike të ndalimit të
femrave në timon, në shta-
tor. Princi i kurorës Mo-
hamed bin Salman po krye-
son një përpjekje për të
modernizuar shoqërinë sau-
dite dhe përmirësuar
ekonominë. Ai tha javën e
shkuar se kthimi tek një is-
lam i moderuar ishte pjesë e
planeve të tij.

Shantazhet
seksuale, hetohet
ministri britanik

Kryeministrja britanike Theresa May ur-
dhëroi nisjen e një hetimi lidhur me pre-
tendimet se një prej ministrave të saj i ka
kërkuar sekretares të blejë lodra seksi për
të, mes përpjekjeve kundër kulturës së
shantazheve seksuale në politikë. Sipas bri-
tanikes “Daily Mail”, Mark Garnier, min-
istër për tregtinë ndërkombëtare, i kërkoi
sekretares së tij Caroline Edmondson të
blinte dy vibratorë dhe gjithashtu ju referua
asaj në mënyrë seksuale. Vete Garnnier i
tha gazetës se komenti ishte pjesë e një
bisede argëtuese lidhur me një program tele-
viziv dhe se kërkesa drejtuar gruas ishte
thjesht një shaka. Por sekretarja i mohoi
pretendimet e zyrtarit të lartë. Ministri i
Shëndetësisë Jeremy Hunt tha të dielën se
Kryeministrja May i kishte kërkuar au-
toriteteve të zbulojnë nëse Garnier ka
shkelur kodin e sjelljes së ministrave. “Nëse
do të rezultojë i vërtetë, incidenti është total-
isht i papranueshëm. Autoritetet do të het-
ojnë nëse ka pasur shkelje të kodin minis-
terial. Prindërit e atyre studentëve që
shpresojnë të gjejnë një punë në Westmin-
ster duhet të kenë besim se ata nuk do të
bëhen shënjestër të sjelljeve të tilla”, tha
Jeremy Hun, ministër i Shëndetësisë. Ra-
portimet për sjellje të papërshtatshme në
politikën britanike e në industri të tjera,
vërshuan pas lumit të akuzave kundër pro-
ducentit hollivudian Harvey Weinstein.

Nga viti i ardhshëm, gratë arabe mund të hyjnë në stadiume

SHBA dërgon delegacion të nivelit të lartë në Mianmar
Në një deklaratë me shkrim të
publikuar nga Departamenti
Amerikan i Shtetit thuhet se
Henshaw, bashkë me
delegacionin që e shoqëron gjatë
periudhës 29 tetor - 4 nëntor do
të zhvillojë takime në Mianmar
dhe Bangladesh

Separatistët humbasin simpatinë e zgjedhësve
Qeveria qendrore në Madrid
nën kryeministrin konservator
Mariano Rajoy e vendosi
komunitetin autonom të
Katalonjës nën administrimin
e detyrueshëm, pasi
parlamenti rajonal në
Barcelonë shpalli pavarësinë.
Rajoy, sikurse njoftojnë
mediat, ngarkoi zëvendësen e
tij Soraya Sáenz de
Santamaría me drejtimin në
rajon

Presidenti i rrëzuar rajonal Puigdemont
mund të arrestohet dhe të akuzohet. Nëse ai
dënohet për kryengritje kundër shtetit ose
për "rebelim", atë e kërcënojnë deri në 30
vjet burg. Sekretari i shtetit të Belgjikës për
azilin dhe migracionin e  sugjeron vendin e tij
si vendstrehim të mundshëm për
separatistët. Katalonjasit, që ndihen të përndjekur politikisht,
mund të kërkojnë azil në Belgjikë, vend i BE-së, tha Theo
Francken në televizionin flamand VTM News. "Belgjika mund
të jetë edhe një rrugëdalje e mundshme për Puigdemont", tha
politikani i partisë nacionaliste flamande N-VA. Francken, në
një deklaratë për kanalin televiziv të Belgjikës, VTM, tha se
"Carles Puigdemont ende nuk ka bërë ndonjë kërkesë për azil.
Por nëse bën, duke e pasur parasysh situatën aktuale mund t'i
jepet azil". Ai më tej duke theksuar se në rast të strehimit të
Puigdemont në Belgjikë, në përputhje me ligjet e Belgjikës
lideri katalan nuk do të ekstradohet në Spanjë, vuri në dukje se
kjo do të krijoj tension në marrëdhëniet diplomatike me
Spanjën. "Dyshoj që Puigdemont do të gjykohet në mënyrë të
drejtë", tha Francken, duke rikujtuar se lideri katalan mund të
dënohet me burg. 

AZIL NË BELGJIKË PËR PUIGDEMONT? 
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Z.Putin zor se është i vetmi autokrat në botë. Sundimi autoritar i personalizuar është
përhapur nëpër botë në 15 vitet e fundit – shpesh, siç edhe me z. Putin, ndërtuar mbi
një bazë të brishtë të demokracisë së manipuluar se “fituesi i merr të gjitha”

Shtatëmbëdhjetë vjet
pasi Vladimir Putini u bë
për herë të parë president,
kontrolli i tij mbi Rusinë
është më i fortë se kurrë.
Perëndimi, i cili ende e
sheh Rusinë në termat
post-sovjetike, ndonjëherë
e rendit atë si lideri më i
fuqishëm i vendit qysh
prej Stalinit. Rusët gjithn-
jë e më shumë po e hedhin
vështrimin drejt një peri-
udhe më të hershme të
historisë. Si liberalët re-
formatorë ashtu edhe kon-
servatorët tradicionalë në
Moskë flasin rreth z. Putin
si cari i shekullit 21.
Z.Putin e ka fituar atë tit-
ull duke e nxjerrë vendin
jashtë asaj çka shumë
rusë e shohin si kaosi i
viteve ‘90 dhe e ka bërë
sërish të llogaritshëm në
botë. E megjithatë, ndërsa
njëqindvjetori i Revolu-
cionit të Tetorit po afro-
het, ka dalë në sipërfaqe
mendimi i parehatshëm se
z. Putin shfaq gjithashtu
dobësitë e një cari.
Megjithëse z. Putin mer-
akoset rreth revolucioneve
“me ngjyrë” që kanë kalu-
ar përmes ish-Bashkimit
Sovjetik, kërcënimi më i
madh nuk është ngritja e
masës, aq më pak një
ringjallje bolshevike.
Është se, qysh prej pran-
verës së 2018–ës, z. Putin
nis atë që kushtetuesh-
mërisht quhet i fundmit
vit i mandatit të tij
gjashtëvjeçar në detyrë.
Pas zgjedhjeve që me sig-
uri ai do i fitojë, do të nisin
menjëherë spekulimet se
ç’do të vijë më pas. Do të
rritet gjithashtu frika se
–siç ka ndodhur me sun-
dues të tjerë rusë –Cari
Vladimir do të lërë turbul-
lira dhe përmbysje në
zgjimin e tij.

Sundim i patundur

Z.Putin zor se është i
vetmi autokrat në botë.
Sundimi autoritar i per-
sonalizuar është përhapur
nëpër botë në 15 vitet e

fundit – shpesh, siç edhe
me z. Putin, ndërtuar mbi
një bazë të brishtë të
demokracisë së manipu-
luar se “fituesi i merr të
gjitha”. Është një qortim
për triumfalizmin liberal
që pasoi kolapsin e
Bashkimit Sovjetik. Liderë
si Rexhep Taip Erdogan i
Turqisë, i ndjeri Hugo
Çaves i Venezuelës e mad-
je edhe Narendra Modi,
kryeministri indian, janë
sjellë si të ishin duke shi-
juar një autoritet special
të rrjedhur direkt nga vull-
neti popullor. Në Kinë, Xi
Jinping këtë javë formali-
zoi komandën e tij ab-
solute të Partisë Komu-
niste. Marka e z. Putin
mbi autoritarizmin ka
ndriçuar shtegun. Evokon
historinë perandorake të
Rusisë, duke ofruar një
tablo të gjallë se si
pushteti funksionon dhe
sesi mund të shkojë keq.

Si një car, z. Putin vë
poshtë një piramidë pa-
tronazhi. Qysh se bëri
lëvizjen kundër oligarkëve
më 2001-shin, duke mar-
rë kontroll së pari, në me-
dia dhe më pas në gjigan-

tët e naftës dhe të gazit, i
gjithë aksesi drejt
pushtetit dhe parave ka
qenë përmes tij. Këto kohë
aristokratët i shërbejnë
kënaqësisë së tij, ashtu si
të tjerët nën ta u shërbe-
jnë kënaqësisë së tyre dhe
kështu me radhë deri në
hallkat më të ulëta. Ai e
mbështjell pushtetin me
procedurë ligjore, por të
gjithë e dinë se prokurorët
dhe gjykatat i përgjigjen
atij. Ai gëzon një miratim
të përllogaritur me mbi 80
% pjesërisht për shkak se
i ka bindur rusët se: “Nëse
nuk ka Putin, nuk ka
Rusi”. Si një car, ai
gjithashtu është përballur
me pyetjen që ka torturu-
ar sunduesit e Rusisë
qysh prej Pjetrit të Madh –
dhe që përballi rreptë
Aleksandrin III dhe Niko-
lasin II në hovin drejt rev-
olucionit. A duhet Rusia
të modernizohet duke nd-
jekur shtegun Perëndimor
drejt të drejtave civile dhe
qeverisë përfaqësuese apo
duhet të përpiqet të kyçet
në stabilitet duke u mbaj-
tur fort kundër tyre?

Përgjigja e z. Putin ka

qenë t’ua besojnë ekonom-
inë teknokratëve me
mendime liberale dhe poli-
tikën ish-oficerëve të KGB-
së. Pashmangshëm, politi-
ka ka sunduar ekonominë
dhe Rusia po paguan
çmimin. Sidoqoftë e ad-
ministruar mirë gjatë
sanksioneve dhe
zhvlerësimit të rublës,
ekonomia ende varet fort
në burimet natyrore.
Mund të menaxhojnë rrit-
jen vjetore të GDP-së me
vetëm afro 2 %, shumë
larg prej periudhës 2000-
2008, që arriti një rritje
vetëm prej naftës me 5-
10%. Në periudhë afatg-
jatë, do të shtrëngojë am-
biciet e Rusisë.

Dhe si një car, z. Putin
ka mbështetur pushtetin e
tij përmes shtypjes dhe
konflikteve ushtarake. Në
shtëpi, në emër të sta-
bilitetit, traditës dhe bes-
imit ortodoks, ai ka shuar
opozitën politike dhe liber-
alët socialë, përfshirë edhe
feministët, OJQ-të dhe
gay-t. Jashtë vendit, anek-
simi i Krimesë dhe
fushatat në Siri dhe
Ukrainë janë lëmuar për

lajmet e mbrëmjes nga
media e kapur dhe trium-
faliste. Megjithëse e justi-
fikuar, zemërata e
Perëndimit ndaj veprimeve
të tij iu theksoi rusëve se
si z. Putin po siguronte
sërish forcën vendit të tyre
pas poshtërimeve në vitet
’90. Ç’kuptim ka për botën
ky car post-modern? Një
leksion flet rreth kër-
cënimit rus. Qysh prej
ndërhyrjes në Ukrainë,
Perëndimi është shqetë-
suar rreth revanshizmit
rus diku gjetkë, sidomos
në shtetet Baltikë. Por z.
Putin nuk mund të për-
ballojë një numër të madh
rastësish pa humbur
gjithaq legjitimitetin, siç i
ndodhi Nikolasit II në
luftën ruso-japoneze të
viteve 1904-1905 dhe në
Luftën e Parë Botërore.
Për shkak se cari i ditëve
të sotme e njeh historinë,
ka gjasa që të jetë opor-
tunist jashtë vendit, duke
qëndruar në hije në vend
që të rrezikojë një konfron-
tim të njëmendtë. Situata
në shtëpi është e
ndryshme. Në kohën e tij
në pushtet z. Putin ka

treguar pak oreks për
shtypje të egër. Por rekor-
di i Rusisë ndaj vuajtjeve
të tmerrshme sugjeron se,
ndërsa ngurrimi minon
legjitimitetin e sunduesit,
shtypja e masës mund ta
forcojë atë, të paktën për
një kohë. Populli rus ende
ka diçka për t’u frikësuar.

Bijtë e Nënës Rusi

Leksioni tjetër ka të
bëjë me vijimësinë. Rev-
olucioni i Tetorit është
thjesht i fundmi rast ek-
strem i pushtetit që kalon
nga një sundues në një
tjetër përmes kohësh
trazirash. Z. Putin nuk
mundet të rregullojë vi-
jimësinë duke përdorur
linjën e gjakut apo
aparatin e Partisë Komu-
niste. Ndoshta do të cak-
tojë një pasues. Por do
ketë nevojë për dikë
mjaftueshëm të dobët për
ta kontrolluar dhe
mjaftueshëm të fortë për
të nxjerrë jashtë loje ri-
valët – një kombinim i
pagjasë. Ndoshta do për-
piqet të kapet pas
pushtetit siç Deng Xiaop-
ing bëri pas skene si kreu
i Shoqatës së Urave të
Kinës dhe z. Xi mund të
synojë hapur, duke
shmangur dukshëm
emërimin e një pasuesi
pas kongresit të partisë së
kësaj jave. E Megjithatë,
edhe nëse z. Putin të bëhet
eminenca gri e Federatës
Ruse të Xhudos, vetëm sa
do të vonojë momentin fa-
tal. Pa mekanizmin e
demokracisë së vërtetë për
të legjitimuar një pasard-
hës, sunduesi i ardhshëm
ka gjasa të ngrihet nga një
betejë pushteti që mund
të nisë të përçajë Rusinë.
Në një shtet me armë
bërthamore, kjo është
alarmante. Sa më i fortë
që z. Putin është sot, aq
më të vështirë do ta ketë të
menaxhojë pasuesin e tij.
Ndërsa bota përpiqet të je-
tojë me këtë paradoks,
duhet të kujtojë që asgjë
nuk është e shkruar në
gur. Një shekull më parë
Revolucioni Bolshevik u
pa si një vërtetim i deter-
minizmit të Marksit. Ng-
jarjet dëshmuan se asgjë
nuk është e sigurt dhe se
historia ka ironinë e saj
tragjike. (The Economist)

Marrëveshjet e CIA-s
me mafiozë, pilula hel-
muese dhe një regjistrim
në një hotel të Las Vega-
sit, janë pjesë e një doku-
menti, mes mijëra të
tjerëve në dosje e dala së
fundmi për vrasjen e John
Fitzgerald Kennedy, ku
përshkruhen me detaje
përpjekjet për të vrarë lid-

erin kuban, Fidel Castro.
Në të paktën dy tenta-

tiva për vrasjen e Castros
në fillim të vitit 1961,
pilulat vdekjeprurëse të

CIA-s duhej të mbërrinin
në Kubë përmes krim-
inelëve, dorëzoheshin
dikujt që mund t’i hidhte
tabletat në pijet e Castros,

sipas një memoje të CIA të
majit 1962. CIA ofroi
150,000 dollarë për të
përfunduar këtë punë,
por Mafia tha se do ta
bënte falas. Ekziston një
shënim i CIA-s që tabletat
janë dhënë, por është e
paqartë nëse kanë mbër-
ritur në Kubë.

Vëllai i John F.
Kennedy, në atë kohë
Prokuror i Përgjithshëm,
RObert Kennedy, nuk
ishte aspak i kënaqur me
këto marrëveshje të errëta
me mafian, dhe urdhëroi
CIA-n “që kurrë më të
mos ndërmerrte hapa të
tilla, pa u konsultuar me
Departamentin e Drejtë-
sisë”.

Si pjesë e planit, CIA

kërkoi ndihmën e bosit të
mafias të Çikagos, Sam
“Momo” Giancana dhe kil-
lerit të paguar prej tij,
John Rosselli. Edhe pse
ata mohuan pagesën, të
paktën $ 11,000 iu dhanë
për shpenzime. CIA u lidh
me Giancanan në
vjeshtën e vitit 1960, kur
kërkoi nga një ndërmjetës
i CIA-s që të vendoste një
aparat përgjimi në
dhomën e një shoqërue-
seje, që në atë kohë ishte
në Las Vegas.

Mendohej se gruaja
ishte dashnorja e Gian-
canas dhe ai mendonte se
ajo po e tradhtonte me një
tjetër. Nëse pajisja
përgjuese nuk instalohej,
bosi i mafias kish në plan

të shkonte vetë në Las Ve-
gas – duke ndërprerë
marrëdhënien e CIA-s me
të “në një moment shumë
kritik”, thoshte në doku-
ment një oficer i CIA-s.
Një përgjues u vendos në
telefonin e dhomës, që më
pas u zbulua nga policia.

Robert Kennedy tha se
ky incident ishte i rrezik-
shëm sepse “do të ishte
shumë e vështirë të niste
një hetim ndaj Giancanas,
pasi ai menjëherë do të
tregonte faktin që qeveria
e SHBA i ishte qasur për
të organizuar vrasjen e
Castros”. Castro jetoi deri
90 vjeç, duke u shpëtuar
disa atentateve  dhe ishte
një nga udhëheqësit më
jetëgjatë në botë. (Bota.al)

Dosjet e JFK 

Fidel Castro, CIA dhe dashnorja e bosit të mafias
Në të paktën dy tentativa
për vrasjen e Castros në
fillim të vitit 1961, pilulat
vdekjeprurëse të CIA-s
duhej të mbërrinin në Kubë
përmes kriminelëve

Një car ka lindur
Ndërsa bota shënjon
njëqindvjetorin e
Revolucionit të Tetorit,
Rusia është edhe njëherë
nën sundimin e carit
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Një kuptim i asaj se si funksionojnë orët biologjike dhe roli qendror që ato luajnë në biologjinë tonë, ka
çuar në përparime në shumë fusha, qoftë edhe faktin se kur ritmet biologjike ndërpriten, shëndeti dhe
mirëqenia jonë e përgjithshme mund të preken rëndë

1714 – MARRJA E
BARCELONËS: Më 11 shta-
tor 1714, gjatë luftës për
trashëgimin e fronit të
Spanjës ku përballeshin
duka Filipi i Anzhusë dhe
Karli i Austrisë, katalanasit
u vendosën në krahë të këtij
të fundit. Por luftimet i
dhanë fitoren trupave
franko-spanjolle që morën
qytetin më 11 shtator, duke
hequr institucionet au-
tonome të krahinës. Kata-
lanasit sot këtë ditë e kanë
festë kombëtare.

1932 – AUTONOMIA: Në
vitin 1931 në Spanjë krijo-
het Republika e II. Një vit
më vonë, një status au-
tonomie i Katalonjës u votua
nga Parlamenti. Gjuha kata-
lanase u bë zyrtare me të
drejta të barabarta me atë
kastiliane.

1934 – SHTETI NJË DI-
TOR: Pretendimet e indipen-
dentistëve do të arrijnë
pushtetin, duke shtyrë pres-
identin e qeverisë autonome
të Katalonjës, Lluis Compa-
nys të shpallë më 6 tetor
1934 një “shtet katalanas të
republikës federale të Span-
jës”.

Ëndrra e liderit indipen-
dentist zgjati vetëm 10 orë,
duke arritur kulmin me
ndërhyrjen spanjolle dhe
dhjetëra të vdekur. Në
mëngjes të 7 tetorit, Compa-
nys shpall dorëheqjen para
se të arrestohet bashkë me
qeverinë e tij. Ai do të
pushkatohet nga frankistët
në vitin 1940.

1939 – DIKTATURA E
FRANKOS: Më 24 janar
1939, Barcelona bie në
duart e trupave të gjeneralit
Francisco Franco pas tre
vitesh luftë civile në Spanjë
(400 000 të vdekur). Institu-
cionet katalanase u hoqën
dhe përdorimi i gjuhës kata-
lanase u ndalua në të gjithë
Spanjën. Këto masa zgjatën
deri në vdekjen e diktatorit
në vitin 1975.

1978 – RIKTHIMI I AU-
TONOMISË: Periudha e
tranzicionit drejt
demokracisë mundësoi rik-
thimin provizor të qeverisë
rajonale në Katalonjë. Më 31
tetor 1978, kushtetuta
spanjolle miratohet, duke i
hapur rrugën autonomisë
së rajoneve. Vitin tjetër,
katalanasit pranojnë me ref-
erendum statusin e tyre të ri
të autonomisë rajonale përf-

shirë këtu kompetenca në
çështjen e edukimit, të
shëndetit, të politikës lin-
guistike dhe kulturore. U
krijua një polici autonome
dhe gjuha katalanase rigjeti
statusin e gjuhës zyrtare të
barabartë me atë kastiliane.

2006 – PËRFORCIM I
AUTONOMISË: Në mars
2006, një status i ri i nego-
ciuar me qeverinë socialiste
rriti autonominë e Katalon-
jës. Miratuar nga Parlamen-
ti ky tekst që e përcakton
në preambulën e tij “Kat-
alonjën si një komb” u kon-
testua menjëherë nga Partia
Popullore e konservatorit
Mariano Rajoy. I fuqizuar
nga ky status i ri, bashkia e
Arnisë organizoi më 13 shta-
tor 2009 votimin e parë sim-
bolik për sovranitetin e Kat-
alonjës. Qindra bashki të
tjera do e ndjekin.

2010 – “TURPËRIMI”:
Referenca e Katalonjës si
komb nuk ka asnjë vlerë ju-
ridike theksoi në qershor
2010 Gjykata Kushtetuese
që për pasojë anulon një
pjesë të statusit dhe gjuhën
katalanase si të preferuar
në administratë dhe media.
“Turpërim!”, thërrasin mi-
jëra manifestues katalanas
në rrugë. Më 11 shtator
2012, më shumë se një mil-
ion persona manifestojnë në
Barcelonë për një shtet të
ri, në kontekstin e një krize
të rëndë financiare që ka
prekur vendin.

2014 – REFERENDUM
SIMBOLIK:  Më 9 nëntor
2014, Katalonja shprehet në
nivelin 80 për qind pro
pavarësisë gjatë një konsul-
timi simbolik, të shpallur
antikushtetues, me një
pjesëmarrje prej 35 për
qind.

2015 – PRESION IN-
DIPENDENTIST: Më 27
shtator 2015, partitë in-
dipendentiste marrin shu-
micën në Parlamentin ra-
jonal, që fillon më 9 nëntor
një proces drejt një shteti
katalanas të pavarur që do
të marrë formën e një re-
publike në vitin 2017.
Gjykata Kushtetuese e anu-
lon këtë rezolutë. Më 10 ja-
nar 2016, separatisti Carles
Puigdemont bëhet presiden-
ti i rajonit.

2017 – PAVARËSI DHE
HUMBJE: Më 27 tetor 2017,
gati një muaj pas një refer-
endumi të ndaluar nga
Madridi (90 për qind pro
pavarësisë me një pjesëmar-
rje prej 43 për qind), Parla-
menti katalanas miraton
pavarësinë e Katalonjës, një
thyerje e paprecedentë në
Spanjë, të cilës shefi i qev-
erisë spanjolle Mariano Ra-
joy iu përgjigj duke marrë
nën kontroll krejtësisht ra-
jonin. (atsh)

Gazeta serbe “Danas” ka botu-
ar një karikaturë interesante që
parodizon me dilemën e madhe
serbe mes Perëndimit dhe Rusisë.
Karikaturisti i kësaj të përdit-

shmeje ka paraqitur presidentin
serb Aleksandër Vuçiç në pozitën
e një piktori në atelie, shkruan
Konica.al.

Para tij qëndron ulur ikona e

qeverisë amerikane ‘xhaxhi Sam’,
kurse Vuçiç në vend të tij piktur-
on presidentin rus Vladimir Putin.

Debatet në Serbi kanë arritur
pikën kulminante pas vizitës së
fundit të zëvendës ndihmës sekre-
tarit amerikan të Shtetit, Hoyt
Brian Yee, i cili i bëri të ditur Ser-
bisë se nuk mund të ulet në dy
karrige.

Gazeta ‘Danas’ ka publikuar
të dhëna të imtësishme mbi ndih-
mat miliardëshe që i ka dhënë
Perëndimi Serbisë, ndaj të cilave
‘ndihmat’ ruse ngjajnë krejt sim-
bolike. Opinioni publik në Serbi
vazhdon të besojë se Rusia është
investitori dhe mbrojtësi më i
madh i ekonomisë serbe.  

Russell Foster

Jetët tona janë të
“sunduara” nga koha; ne
e përdorim kohën, për të
na treguar se çfarë të
bëjmë. Por ora me alarm
që na zgjon në mëngjes,
ose ora e dorës që na tre-
gon se jemi vonë për
darkë, janë orë të
panatyrshme. Biologjia
jonë i përgjigjet një tik-
taku shumë më të lashtë,
që ndoshta filloi që në
krye të evolucionit të të
gjithë jetës mbi Tokë. Të
“skalitura” brenda gjen-
eve tona dhe pothuajse të
gjithë jetës në Tokë, janë
udhëzimet për një orë bi-
ologjike, e cila shënon
kalimin e rreth 24 orëve.
Orët biologjike ndihmojnë
në kohëzimin e gjumit,
vigjilencës, disponuesh-
mërisë, forcës fizike, pre-
sionit të gjakut dhe
shumë më tepër. Në
kushte normale, ne përje-
tojmë një model 24-orësh
të ditës dhe natës, dhe ora
jonë biologjike përdor këto
sinjale, për të lidhur ko-
hën biologjike me ditën
dhe natën. Ora përdoret
më pas për të
parashikuar kërkesat e
ndryshme të ditës 24-
orëshe dhe për të rregul-
luar mirë fiziologjinë dhe
sjelljen, përballë kushteve
që ndryshojnë. Temper-
atura e trupit bie, tensioni
i gjakut ulet, performanc
njohëse dobësohet dhe
lodhja rritet, kur presim
për të shkuar në shtrat.
Ndërsa para agimit, me-
tabolizmi është përsh-
tatur, në pritje të rritjes
së aktivitetit kur zgjohe-
mi. Një orë biologjike,
gjithashtu ndalon çdo gjë
që të ndodhë në të njëjtën
kohë, duke siguruar që
proceset biologjike të
ndodhin në sekuencën e
duhur. Që qelizat të funk-
sionojnë siç duhet, kanë
nevojë për materialet e
duhura, në vendin e
duhur, në kohën e duhur.
Mijëra gjene duhet të ak-
tivizohen dhe të çaktivizo-
hen, me rregull dhe në
harmoni. Proteinat, enzi-

mat, yndyrat, karbo-
hidratet, hormonet, acidet
nukleike dhe përbërjet e
tjera duhet të absorbo-
hen, të zbërthehen, të me-
tabolizohen dhe të prod-
hohen në një hapësirë të
saktë kohore. Energjia
duhet të merret dhe pas-
taj të ndahen për rritjen,
riprodhimin, metabo-
lizmin, dhe riparimin qeli-
zor. Të gjitha këto pro-
cese, dhe shumë të tjerë,
marrin energji dhe të
gjitha duhet të ndodhin
në kohën e duhur të ditës.
Pa një orë, biologjia jonë
do të ishte në kaos. Studi-
mi pionier i Jeffrey Hall,
Michael Rosbash dhe
Michael Young – që morën
Çmimin Nobel në
Fizikologji ose Mjekësi
2017 – na dha një ide të
parë, se si një orë bi-
ologjike punon në një or-
ganizëm; në këtë rast, tek
një mizë frutash.

Si funksionon

Në zemër të orës është
“qarku i reagimeve nega-
tive”, i cili përbëhet nga
rendi i ngjarjeve të më-
poshtme: Gjenet e orës
prodhojnë mesazhe që
përkthehen në proteina.
Proteinat pastaj
bashkëveprojnë për të for-
muar komplekse dhe
lëvizin nga citoplazma e
qelizës, në bërthamë, dhe
pastaj ndalin gjenet e tyre.
Këto komplekse mbrojtëse
frenuese të proteinave
ndahen më pas, dhe
gjenet e orës janë sërish të
lira për të dhënë më
shumë mesazhe dhe pro-
teina të freskëta – dhe cik-
li vazhdon çdo ditë. Ky
qark i reagimeve negative

krijon një ritëm afro 24-
orësh, të prodhimit dhe
degradimit të proteinave,
që udhëheq ditën e brend-
shme biologjike. Bazuar
në gjetjet e Hall, Rosbash
dhe Young tek mizat e
frutave, gjenet e orës bi-
ologjike shumë të ng-
jashme u zbuluan tek
minjtë, njerëzit dhe në
shumë kafshë të tjera.
Pra, orët biologjike që
punojnë brenda nesh,
janë gjerësisht të ng-
jashme me orët e gjetura
në insekte, krimba, peshq
dhe zogj.

Tani e dimë se prefer-
encat e mëngjesit dhe të
mbrëmjes të individëve që
e përshkruajnë veten si
“lauresha” ose “bufë”,
gjithashtu duket se janë
të lidhura me ndryshime
të vogla në disa prej kë-
tyre gjeneve të orës bi-
ologjike, që ose përshpej-
tojnë, ose ngadalësojnë
ritmet tona të brendshme.

Mos shqetëso

Një kuptim i asaj se si
funksionojnë orët bi-
ologjike dhe roli qendror
që ato luajnë në biologjinë
tonë, ka çuar në për-
parime në shumë fusha,
qoftë edhe faktin se kur
ritmet biologjike ndër-
priten, shëndeti dhe
mirëqenia jonë e
përgjithshme mund të
preken rëndë. Ata që
punojnë me turme për-
piqen të flenë gjatë ditës,
por gjumi zakonisht është
më i shkurtër dhe me
cilësi më të dobët, sesa
kur ndodh gjatë natës,
sepse, megjithëse është
mjaft i lodhur, sistemi po
e udhëzon trupin që të

zgjohet. Ata më pas puno-
jnë gjatë natës në një
kohë kur sistemi biologjik
e ka përgatitur trupin për
gjumë, dhe vigjilenca e
performanca janë të ulëta.
Në fakt, ata punojnë kur
janë të përgjumur dhe
flenë kur nuk janë. Ndër-
prerja afatshkurtër e rit-
mit biologjik mund të ketë
një ndikim të madh nega-
tiv në kujtesën, zgjidhjen
e problemeve, reagimet
emocionale dhe vëmend-
jen. Dhe vitet e punës të
atyre që punojnë në turn
nate, kanë treguar se
rrisin rrezikun e sëmund-
jeve të zemrës, infeksion-
it, kancerit, diabetit të tip-
it 2 dhe obezitetit. Pra, ne
i injorojmë ritmet tona
qarkulluese, për të keqen
tonë. Ndërprerja e ritmit
biologjik është gjithashtu
një tipar i përbashkët në
disa prej sëmundjeve më
sfiduese të kohës sonë. Të
prekurit nga sëmundje
mendore si skizofrenia,
çrregullimi bipolar dhe
depresioni; kushtet neu-
rologjike si Alzheimeri,
atakët, dhe skleroza
emultiple; çrregullime
zhvillimore të tilla si autiz-
mi; dhe çrregullimet seri-
oze të syrit (duke përfshirë
zhvillimin e katarakteve),
të gjitha shfaqin ndërpre-
rje të ritmit biologjik. E
ardhmja e studimeve të
orës biologjike është që të
kuptohet se si ndodh kjo
ndërprerje, bazuar në
këtë njohuri, të zhvillohen
barna të reja dhe trajtime,
të cilat do të na ndihmo-
jnë të rregullojmë kohën e
brendshme në spektrin
shëndetësor. Me të vërtetë
jetojmë në kohë emo-
cionuese.

Shkencë

Kjo orë e lashtë, që ka
kontrollin mbi jetët tona

Të “skalitura” brenda gjeneve
tona dhe pothuajse të gjithë
jetës në Tokë, janë udhëzimet për
një orë biologjike, e cila shënon
kalimin e rreth 24 orëve. Orët
biologjike ndihmojnë në
kohëzimin e gjumit, vigjilencës,
disponueshmërisë, forcës fizike,
presionit të gjakut dhe shumë më
tepër

Konflikti shekullor
Madrid-Katalonja

Marrëdhëniet mes Madridit
dhe Barcelonës kanë kaluar
shumë kriza gjatë shekujve,
ku e fundit në datë është
shpallja e pavarësisë sot nga
Parlamenti katalanas

Karikatura e Danas-it që thotë gjithçka për Vuçiçin
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Shfaqja “Nëna dhe fëmija” trajton njerëz që vuajnë
nga izolimi total, vetmia dhe vështirësi komunikimi

Me interpretimin e Ema
Andreas në rolin e nënës dhe
Matia Llupas në atë të birit,
pjesa e shkruar nga Jon Fos-
se është një dramë e fortë
psikologjike, që mbërrin deri
te kompleksi i Edipit, me
skena të forta, herë-herë
edhe të rënda që zgjojnë
ndërgjegjet e përgjumura
njerëzore përmes gjuhës sh-
prehëse të teatrit, trupave të
aktorëve, lojës skenike dhe
tekstit të fortë. Një shfaqje
kundër shoqërive patriarkale
e njëherit krejt larg teatrit
tradicional apo atij “të real-
izmit socialist”, pesha e
imazheve përballë krijon një
shkëputje të fuqishme nga
boat përreth, duke bërë të
gjykohet ajo e të kërkohen
rrugë të reja përjetimi e
jetese, larg formalizmave të
shoqërive të “mbytura” nga
paragjykimi e mungesa e
lirisë. Ema Andrea guxon
sërish, jo vizualisht përmes
shfaqjes së trupit, por edhe si
artiste me rolin e fortë që ka
marrë përsipër. “Nuk kemi
kohë të ndalojmë dhe po
humbasim dashurinë për
nënën, miqtë, fëmijën, gru-
an. Ajo çfarë dua të them me
këtë dramë është një temë e
madhe, që e gjejmë jo vetëm
në Ballkan, por në të gjithë
botën. Pothuajse të gjithë nd-
jehemi si të burgosur. Me
këtë shfaqje ngremë pyetje,
shprehim idetë tona, shfaqim
emocionin dhe idetë pozitive,
sepse teatri nuk është vetëm
një akt estetik, por edhe një
akt social. Vetmia e njeriut
është tema më e afërt e aktu-
alitetit që po jetojmë. Ja, unë
kam reflektuar. Sapo të

mbarojë shfaqja kam mend-
uar të marr nënën time në
telefon”. Regjisori i njohur
Dino Mustafiç e shpjegon
kështu dramën “Nëna dhe
fëmija”, që vjen këtë të
shtunë në Qendrën Kultur-
ore “Tulla Center”. Mustafiç
duke folur për karakteret e
shfaqjes, shtoi se, “këta
njerëz nuk janë të lumtur,
sepse ritmi i jetës dhe morali
i shoqërisë u ka bërë vrima
në trupat e tyre bosh dhe se
për këtë arsye, impulset e
tyre në shfaqje kanë qenë të
rënda. Gozhdoi shoqëritë
edhe kur tha se meshkujt e
grupimeve patriarkale janë

mësuar të thithin femrën deri
në marrjen e frymës dhe se
baballarët kanë bërë fajtore
nënat para të bijve për çdo
gjë që ka ndodhur. Është
shfaqja e tretë me të cilën ai
vjen në Tiranë dhe një arsye
e madhe sipas tij janë edhe
aktorët e mirë. “Ka artistë të
talentuar, që janë të gatshëm
të punojnë me mua për
kërkimin artistik dhe estetik.
Kam aktorë të mirë dhe një
tekst të mirë, me të cilët sh-
presoj të gjej edhe suksesin
përballë audiencës”, tha
regjisori që muaj më parë
shënoi sukses me “EQUUS”
në Teatrin Kombëtar. Drama

“Nëna dhe fëmija” do të
shfaqet me një skenografi
artistike nga Klod Dedja, ko-
reografi nga Gjergj Prevazi,
kostumografi të Berina
Kokonës dhe muzikë të kom-
pozuar nga Ilir Bajri. Skenari
është bërë nga Zejlka Udovi-
ciç Plestina, që na tregoi se
ka përdorur një gjuhë poetike
në funksion të konceptit
modern të dramës. Jon Fos-
se është një nga shkrimtarët
bashkëkohorë norvegjezë më
të përkthyer dhe të interpre-
tuar. Kritikët e kanë cilësuar
si një nga autorët më intelig-
jentë të dramës dhe letërsisë
bashkëkohore.

Shfaqja “Nëna dhe fëmija”
trajton njerëz që vuajnë nga
izolimi total, vetmia dhe
vështirësi komunikimi. Per-
sonazhet e Fosse-së janë të
ngecur në mendimet e tyre
dhe fjalët e tyre janë
monologë, të cilët ndonjëherë
kthehen në bashkëbisedim.
Premiera është të shtunën
për publikun, vazhdon të
dielën në mbrëmje për të vi-
juar dhe net të tjera. “Nëna
dhe fëmija” do të vazhdojë
edhe në muajin nëntor nga e
hëna deri të enjten për pub-
likun. Ata janë të burgosurit
e përjetshëm, të cilët ngarko-
jnë veten dhe të tjerët. Por,
ata nuk janë krijesa indifer-
ente, por janë plot shqetësim
shpirtëror, e cila mund të
quhet aftësi parandjenje.
Karakteret të Fosses janë të
ngecur në mendimet e veta
dhe prandaj fjalët të shpre-
hura në fakt janë monologë,
të cilët ndonjëherë shkasin
dhe bëhen komunikim. At-
mosfera e sikletshme e tre-
gon sekretin, i cili është i
mbytur në të kaluarën dhe
çdo komunikim është pak
nostalgjik, zbulon ose mbetet
i shtypur në egon e karakter-
it. Por në atë ndjesi melanko-
like dhe boshllëku as nëna,
as fëmija ekzistencialisht
nuk gjejnë qetësinë dhe hes-
htjen e dëshiruar, nuk janë
në gjendje të bien në paqe
me demonët (shpirtrat) per-
sonalë, të cilët i përndjekin.
(gsh)

Si u gjet vendi ku Ana
Frank u fsheh gjatë
Holokaustit, mbetet ende
mister, megjithëse babai
Oto, i vetmi anëtar i famil-
jes i mbijetuar, kaloi vite
duke u përpjekur të arrijë
deri te përgjigjja, raporton
Mental Floss. Megjithatë,
një ish-agjent i FBI-së
planifikon të hapë këtë
rast.

Vins Pankoke dhe
ekipi i tij prej 19

ekspertësh forenzikë po
provojnë metoda të reja
për të kuptuar se si rrod-
hën ngjarjet përpara se
Ana të dërgohej në
Bergen-Belsen, ku vdiq
me gjasë të madhe nga
tifoja.

Tërë procesi do të
regjistrohet në faqen e in-
ternetit të “Cold Case Di-
ary” dhe rezultatet e
hetimit duhet të publiko-
hen më 4 gusht 2019, 75
vjet pas zbulimit të strehi-
mores së Anne Frank.

Besohet se familja u
gjet nga Gestapo, edhe pse

Muzeu i Ane Frank botoi
vitin e kaluar një studim
që tregon se vendi i stre-
himit mund të ishte zbu-
luar rastësisht.

Pankoke deklaron se
kishte zbuluar dokumente
në lidhje me arrestimin e
Frankëve, të cilat më parë
besohej se ishin shkatër-
ruar dhe të cilat u dër-
guan në Shtetet e
Bashkuara pas Luftës së
Dytë Botërore dhe vetëm
pak kohë më parë u
deklasifikuan.

Agjenti Pankoke do të
rindërtojë tërësisht të

gjitha ngjarjet përpara
pushtimit të Gestapos. Do
të analizohen dëshmitë e
30 dëshmitarëve dhe do të
zbatojë gjithashtu metoda
të veçanta. Ai do të kombi-
nojë të dhënat e mbledhu-
ra nga ditari i Anës, si dhe
të gjitha dokumentet e
disponueshme dhe infor-
matat arkivore që datojnë
në atë kohë.

Programe të veçanta
janë skanuar dhe ekipi
hulumtues multidisiplinar
do të përfshijë historianë,
detektivë, analistë të të
dhënave, kriminologë dhe

shumë të tjerë. Ekspertët
gjithashtu i kanë bërë
thirrje publikut t’u japë
atyre të gjithë informa-
cionin që mund të për-
dorin dhe ka gjithashtu
një ekip veprues për të
ndihmuar në rindërtimin

e deklaratave të dëshmi-
tarëve dhe të dyshuarve.

Pankoke beson se zbu-
limet e reja do të publiko-
hen më 4 gusht 2019, në
përvjetorin e 75-të të
dërgimit të Anës dhe
familjes së saj në kamp.

Botohet 
në Bjellorusi

“Kronikë në gur”
Ismail Kadare vazhdon të përkthehet

e të lexohet me ëndje në vende të
ndryshme të botës. Libri “Kronikë në gur”
i Kadaresë sapo është botuar edhe në
Bjellorusi. Kronikë në gur është një prej
romaneve të hershëm të Ismail Kadaresë
dhe flet për qytetin e Gjirokastrës e tradi-
tat e saj. Libri është botuar në vitin 1971,
ndërsa vetëm këtë vit vjen në Bjellorusi
dhe është përkthyer nga Maksim Mudrou.
Kjo është edhe kopertina e librit në Bjel-
lorusi, sjellë nga Shtëpia Botuese
“Janushkeviç”, shkruan KultPlus.

Kronikë në gur” afirmohet menjëherë
si vepër thelbësore në kuadrin e krejt kri-
jimtarisë së Kadaresë. Është roman i hyr-
jes në jetë dhe në letërsi. Tregimtari është
autori, që përpiqet të rishohë me sytë e
fëmijës tetë vitet e para të jetës së tij.

Po sjellim poshtë fragment nga libri,
leximi i të cilit është i domosdoshëm për
të njohur Kadarenë dhe një prej periud-
have të arta të tij si shkrimtar.

– Ja dhe shtëpia e Suzanës. Porsa të
merrte vesh që kisha ardhur, ajo do të
dilte me vrap dhe do të vërtitej rreth
shtëpisë së babazotit gjersa të më takonte.
Në vërtitjen e saj kishte diçka prej fluture
dhe prej lejleku njëkohësisht. Ajo ishte më
e madhë se unë, e hollë, me flokë të gjatë,
që i krihte vazhdimisht në mënyra të
ndryshme dhe të gjithë thoshin se qe e
bukur. Përveç asaj në lagjen e babazotit
nuk kishte asnjë vajzë apo djalë tjetër të
vogël. Prandaj Suzana gjithmonë priste
me padurim ardhjen time. Ajo thoshte se
mërzitej shumë midis të mëdhenjve. Ajo
mërzitej në shtëpi duke qëndisur, mërzitej
te çezma dhe mërzitej kur hante bukë. Ajo
mërzitej në mesditë, mërzitej në mbrëm-
je, bile dhe në mëngjes. Me një fjalë
mërzitej jashtëzakonisht. Këtë fjalë ajo e
pëlqente shumë dhe e nxirrte nga goja me
një kujdes të veçantë, sikur kishte frikë se
mos e lëndonte padashur me dhëmbë apo
me gjuhë…

Rihapet rasti i Ana Frank
Pavarësisht dekadave të
hetimit, ka ende pyetje
rreth rastit të Anne Frank
që ende askush nuk ka
dhënë përgjigje

Premierë

“Nëna dhe fëmija”,
shfaqja tronditëse

Me këtë shfaqje ngremë
pyetje, shprehim idetë tona,
shfaqim emocionin dhe idetë
pozitive, sepse teatri nuk
është vetëm një akt estetik,
por edhe një akt social
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Natyrisht e kam menduar shumë këtë gjë, me të afërmit dhe klubin. Por, tani për tani jam
lojtar i Atletikos. Shpresoj që në të ardhmen ndoshta të bëj një lëvizje, por për momentin
jam i përqendruar këtu 19Sport

Keidi Bare pret një shans
për të treguar vlerat në Kom-
bëtaren A.  Mesfushori, që prej
një viti është pjesë e ekipit të
parë të Atletiko Madrid, i dërgoi
një mesazh të qartë trajnerit
Panuçi nga emisioni “Zona Gol”
në “Supersport”. “Më mirë vonë
sesa kurrë! Unë shpresoj
shumë që të grumbullohem nga
Panuçi. Besoj se duhet të jem
pjesë e grupit, për të treguar
nëse vlej apo jo për të qenë
pjesë e Kombëtares së madhe”,
u shpreh Bar. Në pritje të
ftesës, ndoshta prej miqësores
së 13 nëntorit, në Antalia, me
Turqinë, talenti nga Fieri pret
të debutojë në këtë sezon në La
Liga, pasi luajti ndeshjen e parë
nën urdhrat e Diego Simeones
në “Kupën e Mbretit”. “Debuto-

va në ndeshjen e Kupës. Nuk
ishte debutimi më i mire, sepse
barazuam. Shpresoj të debutoj
sa më parë edhe në kampi-
onat”, shtoi më tej Bare. Javët
e fundit, Bare ka qenë në
qendër të vëmendjes së medi-
ave rozë edhe prej lidhjes me
vajzën e trajnerit të ekipit B të
Atletiko Madrid, Mono Burgos.
Dashakeqët kanë spekuluar se
kjo lidhje e ka ndihmuar në
karrierën e tij, por kapiteni i
përfaqësueses Shpresa e ka një
përgjigje të qartë. “Unë te

Atletiko Madrid përpara katër
vjetëve kam arritur me këmbët
e mia. Sot jam, nesër nuk jam
me vajzën e Mono Burgos dhe
kjo nuk ka asnjë lidhje me kar-
rierën time tek Atletiko”. 20-
vjeçari kuqezi foli për rivalitetin
e madh te “los colchoneros”, me
emra si Koke, Saul, Karrasco e
Gabi, mundësinë e huazimit në
një tjetër skuadër, por edhe për
objektivat e Atletikos në këtë
sezon. “Huazimi? Natyrisht e
kam menduar shumë këtë gjë,
me të afërmit dhe klubin. Por,

tani për tani jam lojtar i
Atletikos. Shpresoj që në të
ardhmen ndoshta të bëj një
lëvizje, por për momentin jam i
përqendruar këtu. Por, besoj se
me punë arrihet gjithçka dhe
ndoshta një ditë mund të arrij
atje ku janë ata. Shanset e
Atletikos në La Liga? Është
ende shpejt. Nga fundi i kampi-
onatit vendoset se në çfarë
pozicioni do ta mbyllë. Objektivi
është fitimi i La Ligas dhe unë
besoj se këtë vit do ta fitojmë
titullin”, përfundoi Bare. 

Shkup, 30 tetor - Enis Bard-
hi, mesfushori nga Shkupi, i
cili aktivizohet me ekipin e
Levantes, ka shënuar golin e
dytë për ekipin e tij, duke i
dhënë avantazhin e
përkohshëm në ndeshjen e
La Ligas ndaj Eibar. Bardhi
ka shënuar në minutën e
37-të dhe po ndihmonte në
fitoren që po arrinte ekipi i
tij, por që në fund përfun-
don 2-2. Interesant është
fakti se ky është goli i katërt
në këtë sezon dhe ka
shënuar më shumë se sa
yjet e tjerë që aktivizohen në
Spanjë, si Ronaldo, Suarez
apo Bejll. Nëse Levante do të
fitonte, do të ngjitej në
vendin e 10-të, duke i ikur

akoma më shumë vendeve
të rrezikshme për rënien.

Gjithsesi, shkupjani kalon
yjet në Spanjë.

Vetëm me
këtë rritëm

mund të
bëhemi
kampion

Shkup, 30 tetor - Shkëndija e
kaloi me sukses transfertën
me Pobedën në terrenin e
vështirë në Mogila të Prilepit,
ku fituan 2:0 falë golave të
Ferhan Hasanit dhe Besart
Ibraimit. Trajneri Qatip Os-
mani duhej ta ndryshojë stilin
e lojës kombinatorike për t’u
mbështetur në paraqitje
luftarake dhe me shumë du-
ele. Kjo funksionoi pasi
Shkëndija fitoi 0:2 për tre pikë
të reja kampionale, duke e
“gozhduar” edhe më shumë
kreun e tabelës.  “I uroj loj-
tarët për fitoren, për këtë lojë
të mençur që e zhvilluan. Ne
në këtë ndeshje për shkak të
fushës së kundërshtarit
ndryshuam edhe stilin e lo-
jës. Zhvilluam një lojë
luftarake, e cila na rezultoi
me fitore”, shprehet për faqen
e klubit Osmani. Ai më tej foli
edhe për ecurinë e mirë të
Shkëndijës në Ligën e parë,
pasi vazhdon kryesimin në
tabelë me 10 pikë nga vendi i
dytë, ndërsa i nevojitet të
mbaj këtë temp për ta arritur
titullin e kampionit në fund të
sezonit. “Ne koncentrohemi
gjithmonë që ne t’i fitojmë
ndeshjet. Çështja tjetër është
plus që rezultatet tjera na
konvenojnë. Megjithatë ka
ende ndeshje për të zhvilluar,
ne duhet të vazhdojmë me
këtë rritëm nëse duam të
bëhemi kampion”, deklaroi
Osmani. Ndërkohë, ndeshjen
e ardhshme kuqezinjtë do ta
zhvillojnë kundër Rabotniçkit
në stadiumin e qytetit në
Tetovë. 

Xhemaili
kualifikohet për

në “Mister
Univers”

Dy herë kampioni kombëtar në
Bodybuilding, Arbër Xhemali, ka zënë
vendin e parë dhe të tretë në dy garat
ndërkombëtare, përkatësisht “Serge
Nubret” Clasik (Gara e Bodybuilding
& Fitness) në Perugja më 28 tetor, që
ishte e vlefshme për përzgjedhjen dhe
kualifikimet në Mister & Miss Univer-
si 2017, që do të mbahet në Budapest,
dhe në “Troffeo 2 Torri” (Trofeu 2 Kul-
lat), ku sot mori medaljen e bronztë.
Në të dyja garat Xhemali konkurroi në
disiplinën – 90kg. Ai mund të bëhet një
Arnold Shvarzeneger, shanset janë që
ai të konkurrojë denjësisht edhe “Mis-
ter Universi”, pse jo, të marrë rezultat
historik për Shqipërinë. Në fakt,
thjesht me pjesëmarrjen, Arbër Xhe-
mali ka arritur të hyjë në histori, pasi
është hera e parë që një sportist shqip-
tar kualifikohet në finale.

Java e 13-të ka
rezultuar një zhgënjim
për futbollistët shqip-
tarë që aktivizohen në
kampionatin zviceran.
Sipas të përditshmes
“blick.ch” tre lojtarë
shqiptarë janë vlerë-
suar negativisht, duke

u bërë pjesë e forma-
cionit më të dobët të
javës. Bëhet fjalë për
mbrojtësin e majtë të
Kombëtares, Ermir
Lenjani, mesfushorin e
përfaqësueses së
Kosovës, Hekuran
Kryeziun, dhe mbrojtësi

i Kombëtares U-21 Ari-
jan Qollaku. Vlerësim
negativ edhe për Heku-
ran Kryeziun, i cili ishte
fajtor në golin e pësuar
në humbjen e Luzernit
ndaj Luganos me rezul-
tatin 1-0. Rezultat
zhgënjyes edhe për

Grasshopersin e Arijan
Qollakut, i cili u

mposht nga St.Gallen
me rezultatin 3-1.

Tre futbollistë shqiptarë në
formacionin më të dobët

Enis Bardhi shënon golin e katërt për Levanten

Kalon yjet si Ronaldo, Suarez e Bejll

Kidi Bare i dërgon një mesazh seleksionuesit të Shqipërisë

Shpresoj të grumbullohem në
miqësoren e 13 nëntorit

“Më mirë vonë sesa kurrë! Unë
shpresoj shumë që të
grumbullohem nga Panuçi. Besoj
se duhet të jem pjesë e grupit, për
të treguar nëse vlej apo jo për të
qenë pjesë e Kombëtares së
madhe”, u shpreh Bar. Në pritje të
ftesës, ndoshta prej miqësores së
13 nëntorit, në Antalia, me
Turqinë”, thotë Bare
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Dua që tifozët të më shpjegojnë se pse nuk e kanë mbështetur aq sa duhet pasi ai dha gjithç-
ka në fushë. Nuk mendoj se është e drejtë. Jam i zhgënjyer, por jo me të. Me të jam shumë i
kënaqur

I nr. 1958/2016 
SHPALLJE PUBLIKE  

Sipas nenit 46-b të Ligjit për ndryshim dhe plotësim të Ligjit për përmbarim Gazeta Zyrtare e RM nr. 8 të datës 17.01.2008 ndërsa në lidhje me nenin 265 të LP 
Gazeta Zyrtare e RM nr. 72/2016 të datës 12.04.2016 

Përmbaruesi Aleksandar Kuzmanovski nga Gostivari në bazë të kërkesës për realizim të përmbarimit nga kreditori Hallk Bank SHA Shkup nga Shkupi me seli në rr. “Sv. 
Kiril i Metodi” nr. 54, bazuar në dokumentin për përmbarim Aktit noterial ODU nr. 121/2015 të datës 20.02.2015 të Noterit Përparim Rexhepi, Gostivar, kundër borxhliut 
Ardijan Ramadani nga Gostivari me seli në f. Bellovishtë dhe debitorit të pengut Qemal Ramadani nga Gostivari me seli në f. Bellovishtë, për realizim të përmbarimit në vlerë 
prej 1.216.747,00 denarë për lëndën përmbaruese të regjistruar nën I nr. 1958/2016 të datës 27.10.2017: 
 
 FTON  
1. Borxhliun Ardijan Ramadani nga Gostivari me seli në f. Bellovishte, për shkak të dorëzimit të: 
 -Konkluzionit për mënyrën e shitjes së patundshmërisë I nr. 1958/2016 të datës 14.07.2017. 
-Konkluzion për përcaktim të vlerës së patundshmërisë në bazë nenit 165 të LP I nr. 1958/2016 të datës 14.07.2017. 
 -Konkluzion për Shitjen publike me gojë në bazë të nenit 169, nenit 169, nenit 170 të LP I nr. 1958/2016 të datës 14.07.2017. 
- Konkluzion për anulim të përmbarimit në bazë të nenit 81 paragrafi 1 të LP Nr. P 1958/2016 të datës 30.08.2017 
- Konkluzion për Shitjen publike me gojë në bazë të nenit 169, nenit 169, nenit 170 të LP nr. P 1958/2016 të datës 10.10.2017 të gjitha të Përmbaruesit Aleksandar 
Kuzmanovski nga Gotivari. 
-Raport për vlerën e realizuar të vlerës së tregut të pronës së patundshme nr. 0802-66/2 të datës 18.07.2016 të Shoqërisë për shërbime MEDIUS TERRA SHPKNJP Shkup. 
2. Debitorin e pengut Qemal Ramadani nga Gostivari me seli në f. Bellovishtë për shkak të dorëzimit të: 
- Konkluzionit për mënyrën e shitjes së patundshmërisë I nr. 1958/2016 të datës 14.07.2017. 
- Konkluzion për përcaktim të vlerës së patundshmërisë në bazë nenit 165 të LP I nr. 1958/2016 të datës 14.07.2017. 
 - Konkluzion për Shitjen publike me gojë në bazë të nenit 169, nenit 169, nenit 170 të LP I nr. 1958/2016 të datës 14.07.2017. 
- Konkluzion për anulim të përmbarimit në bazë të nenit 81 paragrafi 1 të LP Nr. P 1958/2016 të datës 30.08.2017 
- Konkluzion për Shitjen publike me gojë në bazë të nenit 169, nenit 169, nenit 170 të LP nr. P 1958/2016 të datës 10.10.2017 të gjitha të Përmbaruesit Aleksandar 
Kuzmanovski nga Gotivari. 
- Raport për vlerën e realizuar të vlerës së tregut të pronës së patundshme nr. 0802-66/2 të datës 18.07.2016 të Shoqërisë për shërbime MEDIUS TERRA SHPKNJP 
Shkup. 
Në afat prej 1 (një) dite duke konsideruar nga dita e publikimit të kësaj thirrje publike në shtypin ditor. 
PARALAJMËROHEN borxhliu Ardijan Ramadani dhe debitori i pengut Qemal Ramadani, se mënyra e këtillë e dorëzimit konsiderohet si e rregullt dhe se pasojat negative që 
mund të dalin do t’i bartë vetë pala.  
Kjo shpallje paraqet SHPALLJEN E DYTË. 

Përmbarues  
Aleksandar Kuzmanovski 

Korrigjim i konkursit të publikuar 
nga Fakulteti teknologjik-metalurgjik Shkup 

Në konkurs me numër rendor 3 në vend: zgjedhje të 1 (një) mësimdhënësi
në titullin titullar në sferat mësimore-shkencore: teknologji të prodhimeve
farmaceutike, teknologjia kimike organike të prodhimeve ushqimore – të
tjera dhe teknologjia ushqimore – të tjera.

Duhet të qëndrojë: zgjedhje të 1 (një) mësimdhënësi në titullin titullar në
sferat mësimore-shkencore: teknologji të prodhimeve farmaceutike – të
tjera, teknologjia kimike organike – të tjera dhe teknologjia e prodhimeve
ushqimore – të tjera. 

Fakulteti teknologjik-metalurgjik Shkup

KORRIGJIM I KONKURSIT 

Për ndarje të 400 (katërqind) bursave për mbështetje

sociale të nxënësve nga shkollat e mesme publike dhe pri-

vate në Republikën e Maqedonisë për vitin shkollor

2017/2018 

Në Konkursin për ndarje 400 (katërqind) bursave për

mbështetje sociale të nxënësve të shkollave të mesme pub-

like dhe private në Republikën e Maqedonisë për vitin

shkollor 2017/2018, të publikuar më datë 25.10.2017, në

pjesën III – Vendi dhe afati për parashtrimin e doku-

menteve, në pikën 6 në vend “Vërtetim për pagesën e real-

izuar të anëtarëve të punësuar të familjes për murim shta-

tor 2016” duhet të qëndrojë “Vërtetim për pagesën e real-

izuar të anëtarëve të punësuar të familjes për murim shta-

tor 2017”.

Luis Hamilton
megjithëse nuk arriti të
ngitej të paktën në podium
gjatë Çmimit të Madh të
Meksikës, ka arritur të sig-
urojë matematikisht titullin
e katërt kampion në karri-
erën e tij duke mundur
kështu rivalin e këtij sezoni
Sebastian Fettel. Anglezi
dhe Gjermani kaluan shu-
micën e garës në vendet
jashtë pikëve por në fund
arritën të katërt për Fettel
dhe tetë për Hamilton.
Fituesi i garës ishte Ver-

stappen, bashkë me të në
podium u ngjitën Bottas
dhe Raikonen. Një garë fan-
tastike ajo e Çmimit të
Madh të Meksikës gjatë
mbrëmjes së sotme. Piltoi
britanik i Mercedesit kuj-
toi se për të ishte sezoni më
i vështirë në karrierë.
“Gjithçka më duket e
pavërtetë, jam shumë i

lumtur. Në këtë garë  kam
vënë zemrën dhe nuk u
dorëzova për asnjë mo-
ment. Ka qenë sezoni më
impenjativ, pasi më është
dashur të rivalizoj fort me
Fettelin. Rezultatet janë
edhe më të mëdha se ëndr-
rat që kisha kur isha fëmi-
jë”, u shpreh Hamilton. 32-
vjecari rezervoi fjalë të

mëdha edhe për Ferrarin,
pavarësisht se suksesi i tij
ishte në njëfarë mënyrë i
paracaktuar. “Më është
dashur të jem i përqendru-
ar përgjatë gjithë vitit, që të
mos bëja gabime, sepse po
luftoja me katër herë kam-
pionin e botës. E kam pa-
sur ëndërr që të jem mes
më të mëdhenjve të Formu-

la 1, por kjo që kam arritur
tejkalon edhe ëndrrat”,
shtoi më tej piloti britanik. 

Në anën tjetër, Rivali i
britanikut, gjermani Fettel,
u shfaq i zhgënjyer që nuk
mundi t’ia shtynte festën
Hamiltonit. “Nuk besoj se
është e drejtë të flasim për
atë që ndodhi sot, sepse
është dita e Luisit. Duhet ta
përgëzojmë për atë që ka
arritur, sepse ishte më i
miri. Për ne, ishte zhgënjim
i madh, sepse nuk e ar-
ritëm objektivin tonë. Ishte
një vit i vështirë, por ndon-
jëherë gjërat e thjeshta
shkojnë keq dhe fati nuk
ishte me ne”, përfundoi
Hamilton. Sa i përket garës
në Meksikë, gjithçka nisi
me një shpërthim në nisje
teksa Verstappen dhe Fet-
tel preken gjatë kthesës së
parë me gjermanin që si
pasojë humb komplet

hundën dhe pikërisht me
pjesën e mbetur të saj i
dëmton gomën Luis Hamil-
ton në kthesën tjetër duke
bërë që të dy kryesuesit e
kampionatit të shkojnë në
bokse. Gjithsesi Fettel e
bën xhiron më normale se
Hamilton dhe si pasojë ka
një avantazh të kon-
siderueshëm. Një tjetër nis-
je e dyshimtë e Verstappen
i cili bëhet sërish protago-
nist për keq. Dy kryesuesit
mundohen gjatë gjithë
garës të rikuperojnë vende
dhe teksa kishin mbetur
edhe 15 xhiro për t’u garu-
ar Fettel ishte në pozicionin
e 5-të ndërsa Hamitlon në
të 11-in. Verstappen krye-
son garën i qetë dhe madje
nuk e ul ritmin megjithëse
është shumë sekonda për-
para vendit të dytë Valteri
Bottas. Në vendin e tretë
është Ferrari i Raikkonen. 

Hamilton siguron titullin e katërt në karrierë!
“Gjithçka më duket e
pavërtetë, jam shumë i lumtur.
Në këtë garë  kam vënë zemrën
dhe nuk u dorëzova për asnjë
moment. Ka qenë sezoni më
impenjativ, pasi më është
dashur të rivalizoj fort me
Fettelin. Rezultatet janë edhe
më të mëdha se ëndrrat që
kisha kur isha fëmijë”, u shpreh
Hamilton

Publicitet
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Kepa nuk rinovon
me Bilbaon

Çështja Kepa mban në ankth tifozët dhe
drejtuesit e Atletik Bilbaos. Këta të fundit
janë disi të lodhur me sjelljen e portierit të
cilit i skadon kontrata në fund të sezonit ak-
tual dhe për të Real Madridi është gati të
bëjë ofertë që në janar. 23-vjeçari kërkon të
jetë mes 4 më të paguarve të klubit dhe një
klauzolë rreth 100 mln euro. Kje kërkesë
për presidentin Urrutia është e pa-
pranueshme por pavarësisht kësaj palët vi-
jojnë negociatat teksa Real Madridi mbetet
duke vëzhguar.

• • • 

Interi dhe Milani 
pas talentit

koreano-verior
Interi dhe Milani, dy klube në pronësi të
kinezëve kanë hyrë në garë për një talent që
mund t’u shërbejë ekipeve edhe në fushë
por edhe në imazh në tregun aziatik. Bëhet
fjalë për Han Kvang-song, sulmuesin e Kal-
jarit i cili po shkëlqen në huazimin te Perug-
ja në Serinë B. Deri tani ai ka shënuar 6 gola
në 9 ndeshje dhe blerja e tij nga Milani ose
Interi do të kishte edhe efekt për rritjen e
popullaritetit në Korenë e Veriut të kuqezin-
jve ose zikaltërve.

• • • 

Zhoao Mario dhe
Vendel, objektivat e

PSZH
Paris Sen Zhermen nuk ka ndërmend të
ndalet as në merkaton e janarit. Emery ka
kërkuar nga drejtuesit dy mesfushorë me ti-
pare sulmuese dhe objektivat janë Zhoao
Mario nga Interi dhe Vendel i Fluminenses.
Për të parin Interi nuk do të pranojë një ofer-
të më pak se 40 mln euro dhe në negocia-
ta mund të futet edhe një lojtar i parisienëve
ndërsa për brazilianin mjafton një ofertë 20
mln euro për ta shkëputur nga Fluminense.

• • • 

Shav drejt kalimit 
te Totenhemi

E ardhmja e Luke Shav te Mançester Juna-
jtedi bëhet edhe më e vështirë pasi vetë
Hoze Murinjo nuk mund t’i garantojë një
vend titullari. Mbrojtësi anglez i blerë në
2014 për 30 mln sterlina nga Sautemptoni
ka luajtur vetëm 32 ndeshje për shkak të
dëmtimeve të shpeshta ndaj dhe e ardhm-
ja e tij është larg “Old Trafford”. Për 22-
vjeçarin interesohet Totenhemi ku dhe vetë
lojtari ka shprehur dëshirën për të punuar
me Poketinon teksa kontrata që i skadon në
2018 mund të lehtësojë transferimin e mbro-
jtësit në verë.

• • • 

Verder shkarkon
trajnerin Nouri

Aleksander Nouri nuk është më trajner i
Verder Bremenit në Bundesligë. Ajo që ishte
paralajmëruar pas humbjes 0-3 me Augs-
burgun, tashmë është bërë realitet. Drejtue-
sit e klubit e kanë shkarkuar 38-vjeçarin pas
rezultateve të dobëta në këtë fillim sezoni.
Disfata e fundit në shtëpi ishte pika që
mbushi gotën, pasi Verderi ende nuk e ka
shijuar fitoren në Bundesligë, teksa ka
regjistruar 5 barazime dhe po kaq humbje.
Vendin e lënë bosh nga Nouri e ka marrë
trajneri skuadrës U-23, Florian Kohfeldt, de-
risa të gjendet njeriu i duhur për ta nxjerrë
ekipin nga kriza e thellë e rezultateve.

Shkurt

Humbëm tri pikët që donim dhe jemi tetë pikë larg Barcelonës. Gjithsesi, sezoni është i gjatë. E dimë se
do të kemi edhe ne ditë të mira dhe do të kthehemi aty ku duhet. Në futboll zakonisht vendosin detajet.
Këtë nuk e kishim planifikuar, por tashmë nuk ka më kthim pas dhe duhet të shohim vetëm përpara

Hames Rodriguez ka
rishikuar muajt e tij të parë në
radhët e Bajern Munih, pas fi-
tores kundër Laipzigit, ku
kolumbiani realizoi golin e
dytë me fanellën e ekipit
bavarez. Ai falënderoi Ançelot-
tin për gjithçka që mësoi nën
komandën e tij.

Urime për golin tuaj të
dytë të Bajernit!

- Faleminderit shumë.
Ishte një ndjenjë e bukur për
të shënuar golin tim të parë,
ndërsa luajtëm në “Allianz
Arena”. Mendoj se kemi luaj-
tur një lojë të mirë në
përgjithësi. Kemi krijuar
shanse të mira kundër Leipzig
dhe tri pikët kurrë nuk ishin
në rrezik.

Ka pasur shumë biseda
për përshtatjen tuaj te Ba-
jern Munih. Si po veproni
pas dy muajsh në Munih?

- Kam pësuar disa siklete
në pjesën e prapme, para se të
përballesha me Laipzig, të

mërkurën e kaluar, por tani
jam kthyer në formë të plotë.
Përpiqem të përfshihem në se-
sionet e trajnimit, në mënyrë
që të tregoj cilësitë e mia në
ndeshje. Është e qartë se ende
duhet të përshtatem me jetën
time të re këtu në Munih, por
çdo ditë funksionon më mirë.
Ndihem rehat këtu.

Disa media folën për
problemet e përshtatjes, na
shpjegoni diçka më shumë.

- Jeta këtu është krejtë-
sisht e re për mua. Unë,
gjithashtu, duhet të bëj më
shumë me stilin e lojës, që
propozon Bajern. Është diçka
që nuk vendoset nga sot në
nesër, nga të ftohtit apo të

folurit. Por, në fund, ajo që ka
rëndësi këtu, është futbolli,
një sport që është i njëjtë në
çdo cep të botës. Unë bëj atë
që dua, me të cilën jam
gjithashtu i lumtur këtu.
Ndeshje si sot, në të cilat unë
shënoj, më japin fuqi për atë
që duhet të vijë.

Jupp Hejnkes ju vlerësoi
në disa konferenca për
shtyp dhe theksoi rëndësinë
tuaj për ekipin. Cila është
marrëdhënia me trajnerin e
ri?

- E madhe. Ai është një
trajner me përvojë, që përcjell
qetësi dhe siguri. Kjo tregon
se ai ka jetuar shumë, gjatë
gjithë karrierës së tij, si trajn-

er. Me të përpiqem të bëj gjëra
të njëjta si me trajnerët e tjerë
që kam pasur: t’i zbatoj idetë e
tij, të mësoj prej tij dhe të
rritem si futbollist.

Ju erdhët te Bajern Mu-
nihu si një kërkesë e shpre-
hur e Karlo Ançelotit, i cili u
shkarkua pas disa ndesh-
jeve. Mendimi juaj për
shkarkimin e tij?

- Askush nuk është i lum-
tur për këtë gjë, por fatkeqë-
sisht futbolli është kaq i
përhershëm. Të gjithë ne që
lëvizim në këtë botë duhet ta
marrin parasysh këtë. Gjith-
monë mbani në mend se
gjërat mund të ndryshojnë
menjëherë. Unë mund të them
vetëm se i jam shumë mirën-
johës Karlos për gjithçka që
munda të mësoj prej tij.

Si një kolumbian që jeni,
a jeni mësuar me një lloj
tjetër klime në Gjermani?

- Vërtetë, por unë nuk kam
marrë kohë për ta pajisur
veten për dimër. E vërteta
është se bën vërtet ftohtë këtu,
por nuk më intereson shumë.
E konsideroj fazën time në
Munih si një jetë të re dhe kjo
do të thotë të jetosh gjëra të
reja. Çdo ditë më pëlqen më
shumë.

Havier Maskerano i ka thënë
drejtuesve të Barcelonës se dësh-
iron të largohet dhe të luajë në
Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Ish-futbollisti i Uest Hemit dhe
Liverpulit kishte gjithashtu
mundësinë e zgjedhjes mes Kinës
dhe Katarit, për atë që parashiko-
het të jetë një pagesë shumë e
lartë. Por, 33-vjeçari shpreson të
transferohet në Amerikë, te MLS,
kur të përfundojë këtë sezon me
Barcelonën, të paktën sipas ra-

portimeve të “Sport”, subjektit in-
formative pranë klubit katalanas.
Futbollisti argjentinas, i cili mund
të luajë shumë mirë në mbrojtje
ose në mesfushë, këtë sezon nuk
është më titullar i
padiskutueshëm. Cekim, Masker-
ano u transferua te Barcelona në
vitin 2010, duke regjistruar 330
ndeshje dhe koleksionuar 17 trofe,
mes të cilave katër tituj kampion
në La Liga, katër “Kupa të Mbretit”
dhe dy Çampions Ligë.

Alvaro Morata ka keqard-
hje që u kthye te Real Madridi.
Në një intervistë të publikuar
nga “La Gazzetta dello Sport”,
sulmuesi i Çellsit pranon se u
kthye me klauzolën e klubit të
bardhë, që ishte në kontratën
e transferimit të tij te Juven-
tusi. “Unë u ktheva te Real
Madridi pasi ka pasur mar-
rëveshje kontraktuale për t’u
respektuar, zhgënjimi ishte i
madh: u ktheva në pikën e fil-
limit, u trajtova si djali që ishte
para dy sezoneve në Itali”, u
shpreh Morata. Ai thotë se nuk
do ta kishte lënë kurë Italinë
dhe Juventusin. “Kam ardhur
si një fëmijë dhe u bëra lojtar i

vërtetë. Nuk do ta kisha lënë
kurrë Italinë dhe Juven, më
mungon shumë Italia. Gruaja
ime do të donte të jetonte në
Spanjë, ndërsa unë në Itali”,
nënvizoi më tej Morata, i cili
tregon se pse ka zgjedhur An-
glinë. “Pse Anglia? Sepse unë e
njihja tashmë një trajner si
Antonio Konte. Ne kishim fillu-
ar të flisnim për një nënshkrim
të mundshëm që pranverën e
kaluar dhe në fund erdha në
Londër”. Ndryshe sulmuesi
spanjoll bën dallimin mes tre
ligave, atë të Spanjës, Italisë
dhe Anglisë. “Në Spanjë domi-
non teknika, në Itali dominon
taktika, në Angli ka mjaft

rëndësia përgatitja atletike dhe
fizike, por ajo që ju mban është
cilësia. Avokatja më e mirë”,
shtoi më tej Morata. Në fund
sulmuesi tregon se si është
përshtatur në Londër. “Kam
takuar Konten dhe unë nuk
kishte asnjë vështirësi të kup-
toj idenë e tij të futbollit. Pas-
taj, u prita shumë mirë nga
kolegët e mi. Të paturit e një
grupi spanjoll te Çellsi, si
Azpilikueta, Markos Alonso,
Fabregas dhe Pedro, i bënë
gjërat më të lehta për mua.
Shto këtu edhe bashkëshorten
time, Alice Kampello, që erdhi
me mua”, përfundoi Alvaro
Morata. 

Milani ishte njëri prej
klubeve më aktive në
afatin kalimtar të verës.
“Rossoneri” shpenzuan
rreth 200 milionë euro,
më shumë se çdo
skuadër tjetër italiane,
por rezultatet nuk po shi-
hen. Gjiganti italian gjen-
det në një krizë të thellë

të rezultateve dhe kjo po
shihet edhe në tabelën e
klasifikimit. Mbi të gjitha,
dështim total i Milanit
është sulmi. 

Drejtuesit e rinj të
klubit shpenzuan 83 mil-
ionë euro për repartin
ofensivë, por golat po
mungojnë. Nikola Kaliniç
u ble nga Fiorentina për
25 milionë euro, Andre
Silva iu kushtoi
“Rossoneri” plot 38 mil-
ionë euro, pasi e blenë
nga Porto dhe Hakan Çal-
hanoglu nga Baher Lev-
erkuseni për 20 milionë
euro. Megjithatë, të pak-
tën deri tash, asnjëri prej
tyre nuk i ka arsyetuar
shpenzimet që u bënë për
ta.

Nuk do ta kisha lënë kurrë Italinë dhe Juven!

Etapa ime në Munih është
si një jetë e re

“Kam pësuar disa siklete në
pjesën e prapme, para se të
përballesha me Laipzig, të
mërkurën e kaluar, por tani jam
kthyer në formë të plotë.
Përpiqem të përfshihem në
sesionet e trajnimit, në mënyrë që
të tregoj cilësitë e mia në ndeshje.
Është e qartë se ende duhet të
përshtatem me jetën time të re
këtu në Munih, por çdo ditë
funksionon më mirë. Ndihem rehat
këtu”, thotë Rodriguez

Sulmi 83 milionësh
dështues i Milanit

Ylli i Barcelonës kërkon largimin
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Milani e kanë ndërruar shumë skuadrën dhe kjo kërkon durim. Pas kaq shumë ndryshimeve,
rezultatet nuk janë të menjëhershme, ata nuk kanë treguar kualitet për top katërshe deri
tani, dhe ekipet e tjera e meriton të jenë para tyre

Roma dhe Çellsi pritet të
zhvillojnë edhe një përballje
interesante, njëjtë si ajo në
“Stamford Bridge” para dy
jave kur u shënuan gjithse-
jtë gjashtë gola, nga tre në të
dyja portat. Blutë nga Londa
janë në epërsi psikologjike
duke marr parasysh se
kryesojnë tabelën në Grupin
C me shtatë pikë, dy më
shumë se Roma, andaj një
rezultat i barabartë do ti
shkonte për shtatë djemve
të Antonio Kontes. Derisa,
skuadra romake synon të fi-
ton këtë përballje dhe të
shfrytëzojë terrenin vendas
dhe përkrahjen nga publiku.
Një kiks eventual dhe një fi-
tore e Atketiko Madridit për-
ballë Karabakut, futbollistët
e Romës do të rrezikonin
pozitën e dytë. 

Skuadra e Bajern Muni-
hut do të jetë mysafire e
Seltikut në stadiumin
“Celtic Park”, ku gjithmonë
krijohet një atmosferë e
shkëlqyer nga tifozët ven-
das. Skuadra nga Munihu
gjendet në pozitën e dytë me
gjashtë pikë të grumbullu-
ara, tre më pak se Paris Sen
Zhermeni që ka nëntë pikë,
ndërsa Seltiku ka grumbul-

luar vetëm tre pikë. Një fi-
tore eventuale e Bajernit do
të eliminonte pothuajse nga
gara për pozitën e dytë
skuadrën skoceze, por rolin
e favoritit të cilin e kanë
para kësaj ndeshje, djemtë e
trajnerit Jup Hejkens duhet
të dëshmojnë në fushën e
gjelbër. Ndryshe kampionët
e Gjermanisë për këtë për-
ballje do të jenë pa sul-
muesin polak Robert Levan-
dovski, i cili u ankua në
lëndimin në ndeshjen me
Laipzigun, dhe me reko-
mandim të stafit mjekësor
të Bajernit, nuk u përfshi

për këtë ndeshje. 
Ndërkohë në grupin D,

pos Barcelonës që është e
sigurt se do të luajë në fazën
e nokautit, në lojë për poz-
itën e dytë vazhdojnë të jenë
Juventusi dhe Sportingu.
Skuadra nga Lisbona pësoi
disfatë në Torino me 2-1,
andaj do të tentojë ti hak-
merret “Zonjës së vjetër”, e
cila po kalon në një moment
shumë të mirë pas fitores në
derbin e Serie A kundër Mi-
lanit. Olimpiakosi që nuk ka
grumbulluar asnjë pikë në
tre xhirot e para, do të pret
Barcelonën.  Të gjitha

ndeshjet do të zhvillohen në
ora 20.45.

Gabriel Jesus është
një sulmues shumë i
mirë, është vetëm 20 vjeç,
shënon vazhdimisht dhe
është një i përzgjedhur
nga fati. “Fenomeni”
Ronaldo dhe Kareka nuk
i kanë kursyer elozhet për
të, ndërsa Guardiola e ka
vënë menjëherë në qendër
të sulmit të tij, të njëjtën
gjë që ka bërë edhe tra-
jneri i Brazilit, Tite. Ai i ka
shpërblyer të gjithë me
gola. Por ajo që befason

më shumë është se
Gabriel Jesus, mes kam-
pionatit, kupave dhe
ndeshjeve kualifikuese
me Brazilin, nuk humb
prej një vit. Ai nuk ka
humbur kurrë në 2017-
ën dhe ky është një reko-
rd i pabesueshëm. Sepse
Siti ka humbur disa
ndeshje gjatë vitit. Por ai
nuk ka qenë në fushë.
Kështu, braziliani ka
kaluar plot 365 ditë pa
humbje në ndeshje

zyrtare. Një vit më parë
është mundur nga San-
tos, kur luante me
Palmeirasin, me ndeshjen
që është mbyllur 1-0. Nga
ai moment sulmuesi 20-
vjeçar ka luajtur 39
ndeshje zyrtare me
Palmerias, Mançester Siti
dhe Brazilin dhe nuk ka
humbur. Shifra të
pabesueshme ato të Je-
sus, i cili ka humbur
vetëm dy ndeshje në këto
12 muaj, por kanë qenë

dy miqësore të luajtura
kundër Argjentinës dhe
Gironas. Në këtë sezon,
ai ka shënuar 6 gola në 8
ndeshjet e luajtura në
kampionat, 8 në 13
ndeshjet e luajtura në to-
tal në këtë sezon dhe 15
në 24 takimet e zhvilluara
me Manchester Siti në
këtë vit kalendarik. Mesa-
tarja e golave për ndeshje
është akoma më e lartë
me Brazilin: 7 gola në 11
ndeshje.

Benevento, 
vetëm Mançesteri

ka bërë më keq
Benevento po kalon një makth të

vërtetë në kampionatin italian. Skuadra e
De Zerbit, në fakt, ka pësuar 11 humbje në
11 javët e para të Serisë A. Starti më i keq
i sezonit në historinë e kategorisë krye-
sore të futbollit italian. Humbja e fundit ka
ardhur në shtëpi kundër Lacios, me këta të
fundit që kanë marrë një fitore të thellë 5-
1. E pamundur të imagjinohet një ecuri më
e keqe se kjo në historinë e futbollit
botëror. Por ekziston një ekip që ka bërë
më keq se ai italian dhe ai është Mançester
Junajted. Në fakt, sipas “Sky Sport”, “Dja-
jtë e Kuq” kanë pasur nisjen më të keqe në
historinë e kampionateve kryesore të
Evropës, me 12 humbje të pësuara në 12
javët e para të kampionatit në vitin 1930.

Napoli nuk është
skuadër perfekte
Edhe pse ka vetëm një barazim në 11

javët e para, duke shënuar të gjitha të
tjerat fitore, Mauricio Sarri nuk është
plotësisht i kënaqur me Napolin e tij.
Pas fitores 3:1 ndaj Sasuolos, deklarata
e teknikut bëri bujë në mediat italiane.
“Është e vërtetë që jemi paraqitur mirë
këto javë. Kemi bërë shumë ndeshje të
mira, dhe është e vërtetë që ne kërkojmë
të fitojmë titullin. Kemi dominuar në të
gjitha ndeshjet, por defekti është se pë-
sojmë gol shumë lehtë. Duhet ta rregul-
lojmë këtë gjë, pasi e pranoj që nuk jemi
perfektë. E vërtetë që kemi marrë 31
pikë nga 33, por ende nuk kemi difer-
encë nga kundërshtarët. Nuk kemi ende
asgjë të sigurt” – përfundoi tekniku i
Napolit.

Arabia Saudite ka lejuar
gratë të hyjnë në stadiume
duke filluar nga viti i
ardhshëm. Lajmërimi u bë
në një deklaratë të autoritetit
të përgjithshëm sportiv, or-
ganit qeverisës për sportet
në vend. Në njoftim thuhej
se ambientet që më parë
ishin të rezervuara vetëm për
meshkuj, stadiumi “Mbreti
Fahd” në Riad, qyteti sportiv
“Mbreti Abdulla” në Xheda
dhe stadiumi “Princi Mo-
hamed Bin Fahd” në
Damman, do të nisin për-
gatitjet për të pritur familjet.

Më shumë informacione për
rregullimet brenda stadi-

umeve nuk ka. Burrat dhe
gratë saudite zakonisht ulen

ndarazi kur të dyja gjinitë
marrin pjesë në një eveni-
ment. Vendimi u dha më
shumë liri grave saudite, që
ishin subjekt i rregullave
strikte të ndarjes gjinore, pas
heqjes historike të ndalimit
të femrave në timon, në
shtator. Princi i kurorës Mo-
hamed bin Salman po krye-
son një përpjekje për të mod-
ernizuar shoqërinë saudite
dhe përmirësuar ekonominë.
Ai tha javën e shkuar se
kthimi tek një islam i
moderuar ishte pjesë e plan-
eve të tij.

Gabriel Jesus dhe 365 ditët që e futën në histori

Arabia Saudite ndryshon rregullat për gratë në stadiume

Liga e kampionëve Grupi A, B, C dhe D

Xhiro në të cilën
vendosen shumë gjëra

Me ndeshjet e Grupit A, B, C
dhe D, vazhdojnë sfidat në
Ligën e kampionëve. Sonte (e
martë) në program do të
zhvillohen tetë përballje, apo
më mirë të themi ndeshjet
kthyese, pasi po të njëjta
skuadra u takuan edhe në
kuadër të xhiros së tretë. Nuk
do të mungojnë ndeshjet derbi,
por veçohen përballjet me
Seltik – Bajern Munih, Roma –
Çellsi dhe Sporting Lisbonë –
Juventus

DYSHET:   
Grupi A  
Bazel - CSKA M. 
Mançester J. - Benfika 
Grupi B  
Seltik - Bajern M. 
PSZH - Anderleht 
Grupi C  
Atletiko M. - Karabag  
Roma – Çellsi 
Grupi D  
Olimpiakos - Barcelona 
Sporting - Juventus 
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Efektet e juaja romantike po lulëzojnë
shumë shpejt kështu që shpejtoni për ta
realizuar një lidhje të re! Kështu do të

arrini atë që keni dëshiruar. Gjërat do të rregullo-
hen shumë shpejt! 

Jeni duke e zgjatur më shumë së duhet disa
kufij që keni – kështu që është më mirë të
gjurmoni më shumë botë! Ndoshta do të
dëshironi që të udhëtoni apo vetëm të hulum-

toni për disa tema të reja të cilat do ju duken më intere-
sante! 

Po ndiheni paksa i shantazhuar sot por
kjo nuk është një gjë e keqe. Para se
gjithash, situata e juaj ka mundur që të

jetë edhe më e keqe! Duhet që të gjeni rrugën për
të dal nga labirinti ku jeni futur. 

(20/III-20/IV) DASHI

DEMI 

Sigurohuni që shokët e juaj dhe familja ju
kanë shtrënguar më shumë së duhet. Edhe
pse kjo do të jetë një gjë shumë e mërzit-

shme për ju! Është momenti i duhur që të reagoni ndaj
të tjerëve për këtë gjë! 

(21/V-20/VI)BINJAKËT

Duhet që të llogaritni në fuqinë dhe
energjinë tuaj të punës e cila është magjike
– veanërisht nëse ka të bëj me kujtimet e

një shoku apo të kolegëve të cilët janë të befasuar
me detalet dhe saktësinë e juaj të punës! 

(21/VI-22/VII)GAFORRJA

Duhet që të tregoni më shumë aftësitë e
juaja sot. Kështu do të mund të shikoni
shumë mundësi që nuk i keni parë! Yjet ju

sugjerojnë që mos të merreni shumë me
thashetheme. 

(23/VII-22/VIII)LUANI

Mos u dorëzoni para punës sot sepse
nuk ia vlen. Madje kjo nuk vlen as për
anëtarët e familjes tuaj të ngushtë!

Ndonjëherë duhet që të vini vetëm kufij të qartë në
dashuri! 

(23/VIII-22/IX)VIRGJËRESHA

Shikoni më shumë për aspektet e
jashtme – sepse të gjitha gjërat janë
duke ndodhur aty! Duhet që të shkulni një

lidhje të rëndësishme nëse dëshironi që të ecni
edhe më shumë përpara! 

(23/IX-22/X)PESHORJA

Filloni me një drejtim të ri sot. Saktësisht
e dini se farë doni kështu që duhet të
lëvizni përpara! Shumica e njerëzve të

tjerë do të fillojnë më një projekt të tyre, kështu që
bëni mirë mos të jeni shumë i qetë! 

(22/X-21/XII)AKREPI

(22/XI-21/XII)SHIGJETARI

Asgjë nuk mund t’ju ndal sot nga suk-
seset – sepse pothuajse në do sferë do
të arrini që të keni sukses! Është mirë që

të ngadalësoni paksa më shumë ritmin e juaj të
punës! 

(22/XII-20/I)BRICJAPI

Duhet që t’i shtyni përpara idetë e juaja!
Nuk mundet që të ndaloni procesin e
punës por duhet të vazhdoni? Keni një

energji të mirë por duhet që të keni më shumë
kujdes për shëndetin! 

(20/I-19/II)UJORI

Dikush do përpiqet që t’ju shantazhoj sot
– parasegjithash gjërat do të mund të
kishin qenë edhe më keq! Duhet që të

gjeni një mënyrë për të dalë nga labirinti që jeni
futur! 

(20/II-19/III)PESHQIT

(21/IV-20/V)

ZGJIDHJET: N, LARI, UMAG, FIDE, TRIR, A, OI, END, BORA, S, KOTAR, LEILA HATAMI, NGADALË, 
ËT, PIONI, IVA, M, ORSON UELLSI, R, OSIM, TOK, EON, SIMITE.

Shumë i lehtë: 348961752, 712485936, 965273418, 534692871, 279814563, 681357249, 

426539187, 857126394, 193748625. Mesatar: 871963425, 259741836, 634852791, 
513286974, 962437158, 487195263, 146379582, 725618349, 398524617.

Mensur
Mamuti

SHFAQJA
E FAMSHME 

E REGJISORIT NË 
FOTO, E SHFAQUR 
NË DITËN E SOTME 

(VITI 1938)

FUTBOLLISTI
RRAHMANI

LUMË NË AFRIKË
----------------------------

NGJARJE 
DRAMATIKE,

(SHFAQJA E AU-
TORIT NË FOTO)

N
NJËRI NGA 
AUTORËT 

E “GOOGLE”,
PEJXH

QYTET
NË ISTRI

FEDERATA 
BOTËRORE 
E SHAHUT

QYTET
NË GJERMANI

ANGSTREMI

ONOMATOPE 
E TË QARIT

--------------------------
VLERËSIMI 

I NJOHURISË 
ME NUMËR

THUR
(ME THUPRA APO

ME FIJE)

QË E KA 
RITMIN TË 

ÇRREGULLUAR

RESHJA 
E DIMRIT

----------------------------
ELEMENT KIMIK 

(K)

ANËTARE 
MË E VJETËR 
E NJË EKIPI

----------------------------
AKTORE
IRANIANE

S
KOMPOZITORI

RUS,
STRAVINSKI

E LËSHON
(NË ORBITË)

LAMTUMIRË
(SPANJ.)

KOTEC
----------------------------

HEKTAR

L
 ME SHPEJTËSI 

TË VOGËL
----------------------------

USHTARI 
(NË SHAH)

Ë. T.
---------------------------

ARMË 
GJASHTARE

P
POLITIKANIA 
SHQIPTARE, 

ZAJMI
---------------------------

FILLON

METRI
----------------------------

KËTË
DITË

REGJISORI
AMERIKAN
NË FOTO

RUMANIA
ISH TRAJNERI 

BOSHNJAK, IVICA
----------------------------

OKSIGJENI

BASHKË
---------------------------

1000 ROMAK

PERIUDHË
E GJATË 
KOHORE

LLOJ BUKE 
E RRUMBULLAKËT, 

E LYER ME TË 
VERDHË VEZE

30 tetor 1938
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PIJANECI
U ktheva në shtëpi dhe të thashë: Ti je gruaja e jetës
time.
Dhe ti mu përgjigje… shko fli gjumë, pijanec.
Po unë të dua moj, pse më thua pijanec?
Sepse unë jam babai yt.

BARSOLETA

1390 - Gjykimi i parë i shtrigave në Paris.
1618 - Aventuristit, shkrimtarit dhe oborrtar-
it anglez Sir Walter Raleigh i prehet koka për
gjoja komplot kundër Xhejmsit I të Anglisë.
1665 - Beteja e Ambuilës: Forcat portugeze
mundin forcat Mbretërisë së Kongos.
1709 - Anglia dhe Holanda nënshkruajnë
traktat kundër Francës, të quajtur "Barriere-
traktaat".
1794 - Trupat franceze okupojnë Venlon.
1859 - Spanja i shpallë luftë Marokut.
1894 - Zgjedhjet e para për Republikën e
Havait.
1914 - Rusia i shpall luftë Turqisë.

1915 - Aristide
Briand bëhet
kryeministër i
Francës.
1923 - Turqia sh-
pall pavarësinë
(trashëgimtare e
Perandorisë Os-
mane).
1947 - Belgjika,
Luksemburgu dhe
Holanda formojnë

Bashkimin e Shteteve të Beneluksit.
1957 - Granatë dore eksplodon në Knesetin
(Parlamentin) Izraelit.
2007 - Argjentina zgjedhë kryetarin e parë të
shtetit femër, Cristina Fernandez de Kirchner.

KALENDARI HISTORIK
31 tetor

Në qofte se një njeri ka një të
qeshur të bukur, s'mund të ketë
kurrë një shpirt të lig. 
(Marilyn Monroe)

THËNIA E DITËS

Gratë bëjnë më pak fëmijë nëse jetojnë me
vjehrrat e tyre, ka zbuluar një studim i ri. Sipas
hulumtimit, mesatarisht, gratë që jetojnë vetëm
me burrat e tyre kanë më shumë fëmijë se sa ato
që jetojnë me prindërit e burrave. Shkencëtarët
austriakë dolën me këtë rezultat
duke u bazuar në statistikat e
marra prej më shumë se 2.5
milionë gra në gjithë botën.
“Të dhënat tona tregojnë se
ka më pak lindje nëse ka një
tjetër grua në shtëpi. Kjo është
interesante sepse njerëzit presin që
të dy nënat të kenë “interes biologjik” për të pa-
sur më shumë fëmijë në shtëpi”, thuhet në njof-
timin e hulumtuesve. Hulumtuesit morën të
dhënat prej 2,478,383 grave të martuara mes
moshës 15 dhe 34-vjeçare nga 14 shtete të
botës, përfshirë SHBA-në, Irakun dhe
Argjentinë.

A E DINI SE...

Një grua 45-vjeçe solli në jetë
fëmijën e saj dhe ajo nuk e dinte që
ishte shtatzënë. Beth Clay shkoi në
spital prej dhimbjeve të lindjes, por
që ajo mendonte se dhimbja i
shkaktohej nga veshkat. Gjatë 9
muajve të shtatzënisë, Beth tha se
ajo kishte një stil jete shumë aktive
dhe nuk mbante një dietë strikte.
“Kur vogëlushi Liam Ryder Clay
erdhi në këtë jetë, ne u habitëm
sepse nuk dinim asgjë në lidhje me
shtatzëninë. Ishte diçka e

pabesueshme. Mendoja se një gjë e
tillë nuk mund të ndodhte kurrë që
ju keni një bebe në bark dhe nuk
keni asnjë lloj dijenie për këtë. Por
ja që një gjë e tillë ndodhka dhe ne
jemi dëshmi e gjallë e kësaj ngjar-
jeje”, tha babai i foshnjës, Scott.
Gjithashtu ai shtoi se gruaja e tij
nuk i kishte ndjerë goditjet e fosh-
njës për asnjë moment. Për më
tepër Beth kishte një bark jo shumë
të madhe dhe ajo mendonte se
bëhej fjalë për shtim në peshë.

Recipetat janë ndër ak-
sesorët më të rëndësishëm
te gratë. Së fundmi ato
janë të shumëllojshme; me
xhel, pa rripa, me mbu-
shje. Por, në fakt recipetat
nuk duhen mbajtur tërë
kohën veshur pasi nuk i
bëjnë aspak mirë gjoksit,
madje sjellin shumë dëme.
Brightside sjell disa fakte
për të treguar se çfarë
ndodh kur mbajmë gjithë
kohën recipeta (mund të
ketë edhe femra që i
mbajnë natë, kur flenë).
Mbajtja e recipetave gjatë
gjithë kohës shkakton

dobësimin e muskujve të
gjoksit. Kjo bën që gjoksi të
bjerë, të shkaktojë të çara
të vogla e të zbutet. Nëse
mbani recipeta gjatë gjithë

kohës elasticiteti natyral i
lëkurës rritet. Studiuesit
kanë vërtetuar se ekziston
një lidhje e fortë e recipeta-
ve me gjendjen e gjoksit.

Pothuajse 90% e grave të
diagnostikuara me ndry-
shime ‘brocystic’ patën
përmirësime kur hoqën
dorë nga recipetat, dhe ato
i zëvendësuan me kanatje-
re pambuku. Recipetat
sjellin edhe dhimbje qafe
dhe muskujsh në shpinë.
Kjo, pasi rripi i recipetave
bllokon qarkullimin e
gjakut dhe bën të kontrak-
tohen muskujt. Prandaj ka
ardhur momenti që të hiq-
ni për pak kohë dorë nga
recipetat. Para se të vishni
kanatjeren mos harroni t’i
masazhoni!

Ngritja e një “fshati” të
qëndrueshëm në Hënë
përbën fazën e parë drejt
eksplorimit të njeriut në
Mars, vlerësoi sot Agjen-
cia Hapësinore Evropiane
(ESA). Hëna, e pashkeluar
nga një qenie njerëzore
prej 1972, është vendi i
duhur edhe pse Marsi
mbetet destinacioni për-
fundimtar, theksoi ESA
me rastin e kongresit të
68-të botëror të astronau-
tikës që mblodhi bashkë
nga e hëna prej së premtes
4.000 ekspertë ndërkom-
bëtarë në Adelaide, në

Australi. “Ne kemi jetuar
në orbitën më të ulët të
tokës këto 17 vitet e fundit
në bordin e një stacioni

hapësinor dhe po për-
gatitemi për misionin e
parë të njeriut në Mars”,
shpjegoi për median në

vazhdën e kongresit, Piero
Messina që punon nën
drejtimin e përgjithshëm
të ESA. Ndërkohë ne beso-
jmë se ekziston mundësia
për të krijuar një prani të
qëndrueshme dhe të
përhershme në sipërfaqen
e Hënës. Për të shkelur
dhe populluar Marsin
është perceptuar nga kom-
panitë private dhe publike
si një hap tjetër i rëndë-
sishëm në eksplorimin
hapësinor dhe është
parashtruar si një temë
kyçe në kongresin e Ade-
laides.

Kujdes me reçipetat! Ja çfarë thonë ekspertët 

45-vjeçarja nuk e kishte idenë
që ishte shtatzënë deri kur lindi

ESA: Një fshat i përhershëm në Hënë, 
hapi i parë drejt Marsit


