
Shkup, 1 nëntor - Kryeministri Zoran Zaev
deri më tani nuk ka biseduar me partitë
politike për hyrjen apo daljen eventuale nga
Qeveria, si dhe për plotësimin e vendeve të
zbrazëta ministrore, të zëvendësve dhe të
drejtorëve pas zgjedhjeve lokale. Pret që kjo
të ndodhë në ditët në vijim. "Presim që këto

ditë situata të qetësohet. Tani kemi pak
koka politike të ndezura në shtetin tonë. Sh-
presoj në një atmosferë të qetë, diku për
fundjavë, t'i hapim proceset se si më tej, për
shkak se kemi vende të zbrazëta në Qeveri
- ministër, zëvendësministër, disa drejtorë",
deklaroi Zaev në margjinat e Samitit të

djeshëm "Maqedonia 2025". Në pyetjen nëse
do të vazhdojë koalicioni me Aleancën për
shqiptarët i kryesuar nga Sela, Zaev tha se
kjo nuk varet vetëm nga ai, por edhe nga
Sela, por edhe nga partnerët e tjerë të koa-
licionit. Ai gjithashtu, deklaroi se deri më
tani nuk ka biseduar...

Shumë shpejt do të dihet fati i Selës në Qeveri
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Rruga e
Arbërit çel
programin 
1 miliard për
rindërtim

Terrori
shokon
Manhatanin

Sipas të dhënave të poli-
cisë së Nju Jorkut, shofe-
ri i kamionit të marrë me
qira e drejtoi me shpejtë-
si të lartë kamionin në
zonën e këmbësorëve në
jugperëndim të Manha-
tanit, jo larg memorialit
përkujtimor për viktimat
e 11 Shtatorit. Pastaj ky
person doli nga automje-
ti dhe ngrit lart armët, që
rezultuan...

Cila është
fryma e 
revolucionit
rus sot!

Ministri
Rikalo është
i pastër
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Gjithsej 86 ankesa vetëm për Komunën e Çairit janë të Lëvizjes BESA, ndërsa tre ankesa për Komunën e Tetovës.

Aleanca për Shqiptarët ka dorëzuar 13 ankesa vetëm për Komunën e Strugës. Një ankesë ka dorëzuar edhe LPM për

Komunën e Çashkës

100 ankesa për Çairin,
Tetovën dhe Strugën

ASH-BESA në pritje të përgjigjes nga KSHZ

� FAQE 3

Shkup, 1 nëntor - Nga viti i ka-
luar deri tani, Ministria e Arsi-
mit dhe Shkencës (MASH) ka
rritur për gati 8 për qind buxhe-
tin e investimeve dhe shpenzi-
meve për të gjitha nivelet dhe
aktivitetet që kanë të bëjnë me
sferën e arsimit. Nga mbi 383
milionë euro sa ishte në 2016-
ën, buxheti për të gjitha shpen-

zimet arsimore në Maqedoni, në
vitin 2017 ky buxhet ka shkuar
në mbi 414 milionë euro. Konk-
retisht, nga 383.216.000 euro
(23.644.401.000 denarë) sa ish-
te buxheti i vitit 2016, këtë vit
buxheti ka shkuar 414.516.000
euro (25.492.754.000 denarë),
që do të thotë se ka një rritje
prej 7.8 për qind. Megjithatë jo

të gjitha sektorët kanë pësuar
dinamikën e njëjtë të rritjeve
buxhetore, pasi me rritje më të
madhe të krahasuara veç e veç,
rezulton buxheti për arsimi pa-
rashkollor dhe fillor (mbi 62 për
qind), buxheti për aktivitete të
tjera arsimore (mbi 56 për qind)
apo buxheti për shkollimin ja-
shtë niveleve të...

MASH “koprace” me kërkimin dhe hulumtimin arsimor
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Motra e vogël 
misterioze e

diktatorit

Avramovski 
në krye të

reformave!

Thatësia dhe
ngricat ulin

rendimentet 
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Nga viti i kaluar deri tani, Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASH) ka rritur për gati 8 për
qind buxhetin e investimeve dhe shpenzimeve për të gjitha nivelet dhe aktivitetet që kanë
të bëjnë me sferën e arsimit Aktuale

Evis HALILI

Shkup, 1 nëntor - Me filmin serik
“Maqedonia”, Agjencia e Filmit
ka nisur kontrollin e të gjitha
projekteve që janë financuar nga
ky institucion. Kështu bëjnë me
dijë nga agjencia pas lajmit se

produksioni “Jadran Film” nuk
ka xhiruar as edhe një seri nga
ky projekt, edhe pse në xhirol-
logarinë e tyre janë derdhur 1,2
milionë euro në muaji shtator.
Nga Agjencia e Filmit pohojnë
se kontrolli ka nisur me projek-
te që janë të kushtueshme, por
do të vazhdohet edhe me të
gjithë të tjerat që janë në fazë re-
alizmi dhe janë mbështetur nga
ky institucion.  

“Ky është një projekt serioz

dhe prandaj kemi nisur prej tij.
Por në vazhdimësi agjencia do të
kontrollojë dhe do të bëjë një
analizë të punës dhe të projek-
teve të tjera që janë financuar.
Ne shpresojmë që të mos ketë
lëshime apo abuzime të ng-
jashme”, thonë nga Agjencia e
Filmit. 

Sa i takon serialit “Maqedo-
nia”, Qeveria ka marrë vendim
që pjesa tjetër e parave që duhet
të derdhen në xhirollogarinë e
“Jadran Film” (shuma totale e
projektit 4,6 milionë euro) të
pezullohet, pasi që sipas veri-
fikimeve të bëra në terren, nga
inspektorët është konstatuar se
jo vetëm që nuk është bërë asnjë
xhirim, por se edhe ky produk-
sion as që ka pasur ndërmend
të nisë realizimin e projektit.
Ishte Agjencia e Filmit e cila pas
kontrollit të bërë për paratë e

derdhura për këtë projekt, vëre-
jti se ka pasur abuzime serioze. 

Ndryshimet në udhëheqjen
e Agjencisë së Filmit, një prej
institucioneve që ka në dispozi-
cion buxhetin më të madh, janë
reflektuar edhe në mënyrën e
funksionimit të tij. Por, edhe pse
kanë kaluar më shumë se disa
muaj që nga emërimi i drejtorit
të ri, akoma nuk janë plotësuar
vendet bosh të anëtarëve të
Këshillit drejtues të këtij institu-
cioni. Duke sjellë që të rezul-
tatet e konkursit vjetor të vazh-
dojnë të mbahen pezull që prej
më shumë se gjashtë muajsh.
Sipas të gjitha gjasave projektet
e paraqitura do të duhet të kalo-
jnë në një filtër tjetër shqyrtimi
dhe fituesit do të përzgjidhen
nga anëtarët e rinj të Këshillit
drejtues. As nga Qeveria, por as
nga Agjencia nuk sqarojnë se

pse nuk kanë emëruar anëtarët
e rinj. 

“Besojmë se ky problem do
të zgjidhet brenda javës tjetër.
Këshilli drejtues ende nuk ka
anëtarë të rinj dhe rezultatet
ende nuk janë publikuar. Nuk
mund të japim më shumë
sqarime”, thonë nga Agjencia.
Afati i parë i konkursit vjetor
për financimin e filmave artis-
tike me metrazh të gjatë e të
shkurtër, dokumentareve dhe të
animuarave u mbyll në muajin
mars, ndërsa afati i dytë i
konkurrimit u mbyll në muajin
gusht. Por për shkak të situatës
së krijuar dhe mungesës së anë-
tarëve të këshillit drejtues, ku
mes të cilëve do të duhet të
emërohet edhe një shqiptar,
janë tejkaluar të gjitha afatet e
mundshme për publikimin e
rezultateve. 

Laura PAPRANIKU

Shkup, 1 nëntor - Nga viti i
kaluar deri tani, Ministria e
Arsimit dhe Shkencës (MASH)
ka rritur për gati 8 për qind
buxhetin e investimeve dhe
shpenzimeve për të gjitha ni-
velet dhe aktivitetet që kanë të
bëjnë me sferën e arsimit. Nga
mbi 383 milionë euro sa ishte
në 2016-ën, buxheti për të
gjitha shpenzimet arsimore në
Maqedoni, në vitin 2017 ky
buxhet ka shkuar në mbi 414
milionë euro. Konkretisht, nga
383.216.000 euro
(23.644.401.000 denarë) sa
ishte buxheti i vitit 2016, këtë
vit buxheti ka shkuar 414.516
000 euro (25.492.754.000 de-
narë), që do të thotë se ka një
rritje prej 7.8 për qind.

Megjithatë jo të gjitha sek-
torët kanë pësuar dinamikën
e njëjtë të rritjeve buxhetore,
pasi me rritje më të madhe të
krahasuara veç e veç, rezul-
ton buxheti për arsimi para-
shkollor dhe fillor (mbi 62 për
qind), buxheti për aktivitete
të tjera arsimore (mbi 56 për
qind) apo buxheti për shkolli-

min jashtë niveleve të rën-
domta (rreth 50 për qind). Nga
ana tjetër ka segmente ku
rritja buxhetore është simbo-
like me nga 4 dhe 3 për qind
sikurse është rasti me buxhe-
tet për arsim të lartë, gjegjësi-
sht buxheti për shërbime në
mbështetje të arsimit. Mirë-
po, të dhënat zyrtare të
MASH-it për këtë çështje fla-
sin se në trajektoren e shpen-
zimeve të planifikuara nga
2016-ta në 2017 janë shë-
nuar edhe rënie të konside-
rueshme. Në kontekst të kësaj
duket se më i pësuari është
hulumtimi dhe kërkimi
shkencor. Ky është në të
njëjtën kohë i vetmi aktivitet i
MASH-it që ka pësuar rënie
në vitin 2017, nëse e kraha-
sojmë me një vit përpara.
Nëse në 2016-ën, për hulum-
time dhe kërkime shkencore
MASH kishte planifikuar
8.855.000 euro (546.325.000
denarë), me buxhetin e 2017-

ës për të njëjtin qëllim janë
ndarë 8.352.000 euro
(513.662.000 denarë). Pra ka
një rënie prej minus 6 për
qind. Sa i përket buxheteve
të ndarë në tri nivel të shkol-
limit: parashkollor e fillor, të
mesëm dhe lartë, pjesën më
të madhe të mjeteve e tërheq
ky i fundit. Kështu, në 2017-
ën buxheti për arsimin e lartë
është tre-katërfish më i madh
se buxhetet e dy niveleve pa-
raprake. Do të thotë, nëse për
arsimin e lartë kemi rreth
98.055.000 euro, për arsimin
e mesëm ka 21.370.000 euro
dhe për arsimin parashkollor
dhe fillor 31.161.000 euro. Në
të trija këta nivele buxhetet
përkatëse kanë pësuar rritje
prej 4.19 niveli i arsimit të
lartë), 17.76 niveli i arsimit të
mesëm dhe 65.2 për qind ar-
simi parashkollor dhe fillor.
Buxhetet e “vogla”, pra ata të
arsimit parashkollor dhe fillor
(31.161.000 euro për vitin

2017), aktiviteteve tjera arsi-
more (4.164.000 euro) dhe
shkollimit jashtë niveleve e
konvencinale (471.000 euro)
kanë në vetvete rritjen më të
madhe. MASH është treguar
“dorë lëshuar” në planifikimin
e harxhimeve edhe me buxhe-
tet për programe zhvillimore
arsimore, apo për shërbime
në mbështetje të arsimit për
të cilat në vitin 2017-ën janë
ndarë nga 11.079.000 (për
dallim prej 8.506.000 në vitin
2016), si dhe 23.9864.000
euro (për dallim prej
232.072.000 euro në vitin
2016). Për të parën, pra për
programe zhvillimore arsimo-
re - ka një rritje prej 29.8 për
qind, kurse për shërbime në
mbështetje të arsimit ka rritje
prej 3 për qind. Vetëm me hu-
lumtimin dhe kërkimin
shkencor, MASH është tre-
guar dorë shtrënguar sa i
përket planifikimit të shpenzi-
meve me buxhetin përkatës.

Një ton marihuanë
konfiskohet 

në Bllacë
Shkup, 1 nëntor- Mbi një ton lëndë
narkotike “marihuanë”, të mërkurën
është konfiskuar në pikën kufitare në
Bllacë. Droga, e cila u zbuluar në vend-
kalimin kufitare mes Maqedonisë dhe
Kosovës, paraqet sasinë më të madhe të
konfiskuar së fundmi. Sipas raporteve
të Drejtorisë së Doganave të Maqe-
donisë, lëndët narkotike janë zbuluar
gjatë një kontrolli të një mjeti trans-
portuese, i cili për destinacion ka pasur
Turqinë, ndërsa i ngarkuar ka qenë në
qytetin e Pejës. Të dhënat paraprake
për këtë rast, thonë se shoferi i mjetit
transportuese pasi ka kuptuar se ndaj
malli që e transporton do të bëhet kon-
troll, ka arritur të ikë nga vendi i ngjar-
jes. Me këtë rast drejtori i Doganave të
Maqedonisë, Gjoko Tanasoski, tha se në
kamion krahas mbetjeve të letrës të
dedikuara për Turqi, në mes e tyre janë
zbuluar 839 pako, të mbuluar me qese të
tejdukshme, gjegjësisht pakot e kon-
fiskuara me drogë kanë qenë të sasive të
ndryshme. Vlerësimet fillestare të real-
izuar nga Drejtoria e Doganve, kanë
thënë se kjo sasi e drogës (marihuana),
në tregun e zi do të arrinte vlerën e 4 mil-
ion eurove. Ndërkohë, në interes të pro-
cedurës parahetimore, Ministria e
Punëve të Brendshme, ka realizuar
bastisje të shtëpisë të personi të indeti-
fikuar E.B (37) nga Shkupi, i cili për mo-
mentin është i pa kapshëm për organet
e rendit. Ndryshe, nga Drejtoria e Do-
ganave, kanë bërë të ditur se kundër
E.B, para Prokurorisë Publike, do të
dorëzojnë kallëzim penal nën dyshimet e
bazuar se ka kryer veprën penale “lëshim
të jashtëligjshëm në përdorim të sub-
stancave dhe lëndëve narkotike”. Edhe
pse në tregun e zi në Maqedoni shitën
substanca të ndryshme narkotike,
megjithatë raportet e organeve të rendit
dhe atyre doganore tregojnë se “mari-
huna” dhe “hashashi”, janë lëndët më të
shfrytëzuara narkotike. (O.XH.)

“Maqedonia” është vetëm fillimi 

Nën llupë projektet e Agjencisë së Filmit 
Nga Agjencia e Filmit pohojnë se
kontrolli ka nisur me projekte që
janë të kushtueshme, por do të
vazhdohet edhe me të gjithë të
tjerat që janë në fazë realizmi
dhe janë mbështetur nga ky
institucion. “Ky është një projekt
serioz dhe prandaj kemi nisur
prej tij. Por, në vazhdimësi
agjencia do të kontrollojë dhe do
të bëjë një analizë të punës dhe
të projekteve të tjera që janë
financuar prej nesh”, thonë nga
Agjencia e Filmit

Koha

Sipas dallimit të buxheteve të vitit 2016 dhe vitit 2017

MASH “koprace” me kërkimin
dhe hulumtimin arsimor

I vetmi aktivitet, i cili ka pësuar
rënie edhe atë prej minus gjashtë
për qind në kuadër të buxhetit të
MASH-it është kërkimi dhe
hulumtimi arsimor. Për vitin 2017
për këtë qëllim janë ndarë
8.352.000 euro, ndërsa me
buxhetin e vitit paraprak ishin
8.855.000 euro. Rritje më të
madhe kanë pësuar “buxhetet
vogla”, ndërsa MASH është
treguar dorëlëshuar me buxhetet
për shërbime në mbështetje të
arsimit dhe për programe
zhvillimore arsimore

Koha
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Në Çair, dallimi mes kandidatëve të BDI-së dhe Lëvizjes BESA ishte vetëm 200
vota, ndërsa në Strugë - rreth 700 vota dhe në Tetovë rreth 1000 votaAktuale

Shkup, 1 nëntor - Kryemi-
nistri Zoran Zaev deri më
tani nuk ka biseduar me
partitë politike për hyrjen
apo daljen eventuale nga
Qeveria, si dhe për
plotësimin e vendeve të
zbrazëta ministrore, të
zëvendësve dhe të drej-
torëve pas zgjedhjeve
lokale. Pret që kjo të ndod-
hë në ditët në vijim. "Pres-
im që këto ditë situata të
qetësohet. Tani kemi pak
koka politike të ndezura
në shtetin tonë. Shpresoj

në një atmosferë të qetë,
diku për fundjavë, t'i
hapim proceset se si më
tej, për shkak se kemi
vende të zbrazëta në Qev-
eri - ministër, zëvendës-
ministër, disa drejtorë",
deklaroi Zaev në margji-
nat e Samitit të djeshëm
"Maqedonia 2025". Në
pyetjen nëse do të vazh-
dojë koalicioni me
Aleancën për shqiptarët i

kryesuar nga Sela, Zaev
tha se kjo nuk varet vetëm
nga ai, por edhe nga Sela,
por edhe nga partnerët e
tjerë të koalicionit. Ai
gjithashtu, deklaroi se deri
më tani nuk ka biseduar
me Menduh Thaçin për
hyrjen eventuale të PDSH-
së në koalicionin qeveri-
tar. I pyetur nëse Sela
tërhiqet nga koalicioni do
të kenë shumicë dhe nëse

do të bisedojnë me de-
putetin Çedomir Sazdovs-
ki për hyrjen në koali-
cionin qeveritar,
kryeministri Zaev tha se
deri më tani nuk ka pasur
biseda të këtilla me Saz-
dovskin. Ai theksoi se i
përcjell të gjitha kom-
binimet në opinion lidhur
me çështjen për hyrje dhe
për dalje nga Qeveria, të
cilat vijnë edhe nga part-
nerët tanë qeveritarë, por
tash për tash tha se
askush nuk ka biseduar
me të. Theksoi se nuk ka
biseduar as për kandidatë
të mundshëm për minis-

tra dhe zëvendësministra
në Qeveri dhe se mbeten
në kriteret e vendosura
më herët, e ajo është që të
jenë emra cilësorë, të
cilëve opinioni u beson, të
cilët kanë treguar ka-
pacitet serioz që të mund
të jenë kandidatë të
ardhshëm për shqyrtim
për vendet e zbrazëta. Në
akuzat e Selës se ai më
shumë i mbron BDI-në
sesa që e ka bërë këtë
VMRO-DPMNE, kryemi-
nistri Zaev tha se LSDM-ja
është pozicionuar parim-
isht duke publikuar koali-
cione. "Ne jemi pozi-

cionuar parimisht duke
publikuar koalicione dhe
kemi qëndruar realisht
prapa personaliteteve dhe
kandidatëve, për të cilët
besojmë dhe këtë do ta
bëjmë siç u ka hije part-
nerëve të koalicionit. Kur e
kemi komunikuar koali-
cionin që për zgjedhjet
parlamentare, parala-
jmëruam se ky do të jetë
koalicion për afat të gjatë.
Unë nuk mund të jem fak-
tori i vetëm që do të garan-
toj që koalicioni në nivel
qendror të mbijetojë me të
gjithë, por e di se do të bëj
gjithçka që ky koalicion jo
vetëm me BDI-së por edhe
me partnerët e tjerë të
koalicionit të jetë stabil
dhe të ndërtojë në një
periudhë të gjatë. Por, në
këto zgjedhje kjo ishte tek-
stualisht e pamundur. E
dini se kush e bëri hapin
me BESË-n, me VMRO-
DPMNE dhe ngjashëm.
Dhe për mua kjo është
logjike sepse pushteti
lokal është i ndryshëm
nga ai qendror", deklaroi
Zoran Zaev.

Fatos RUSHITI

Shkup, 1 nëntor - Përsërit-
ja e votimeve në tre komu-
na - atë të Çairit, Strugës
dhe Tetovës, ka qenë ob-
jekt i një numri të madh
ankesash që Lëvizja BESA
dhe Aleanca për Shqip-
tarët kanë dorëzuar deri
tek Komisioni Shtetëror
Zgjedhor. Gjithsej 86
ankesa vetëm për Komunë
e Çairit janë të Lëvizjes
BESA, ndërsa tre ankesa
për Komunën e Tetovës,
ndërkaq Aleanca për
Shqiptarët ka dorëzuar 13
ankesa vetëm për Komuna
e Strugës. Nga Lëvizja
BESA hedhin dyshime për
numrin e madh të fletëvo-
timeve të pavlefshme në
Komunën e Çairit - mbi
1200 të tilla, me çka ky
manipulim, siç thotë Fa-
ton Fazliu, zëdhënës i
kësaj partie, ka defor-
muar rezultatin zgjedhor.
“Në Komisionin Shtetëror
të Zgjedhjeve i dorëzuam
86 ankesa për procesin
zgjedhor në Komunën e
Çairit. Për shkak të num-
rit të madh të fletëvo-
timeve të pavlefshme, ne
kemi dyshime serioze se
manipulimi është bërë
pikërisht në këto fletëvo-
time, duke deformuar
rezultatin zgjedhor e
rrjedhimisht - edhe vull-
netin e qytetarëve të Çar-
it. Prandaj, shumica e
ankesave kanë të bëjnë
me këtë pjesë. Pas kësaj,

lirisht mund të konstato-
jmë se procesi zgjedhor në
Komunën e Çairit vetëm

demokratik nuk ka qenë”,
thotë për gazetën KOHA
zëdhënësi i Lëvizjes BESA,

Faton Fazliu. I njëjti i bën
apel KSHZ-së që të puno-
jë në favor të drejtësisë.

“Prandaj ne i bëjmë thirrje
Komisionit Shtetëror të
Zgjedhjeve që t’i rishqyrto-
jë këto ankesa dhe të ven-
dosë në mënyrë të paan-
shme në favor të
drejtësisë”, thekson Fa-
zliu. Ai, gjithashtu konfir-
mon se në vendvotimet
për të cilat janë ankuar
vëzhguesit e Lëvizjes
BESA kanë dhënë vërejtje
në procesverbale, me çka
shpresojnë se janë prova
të mjaftueshme për të
vendosur në favor të
Lëvizjes BESA. Fazliu, po
ashtu konfirmon qën-
drimin e partisë së tij se
në rast të refuzimit të
ankesave në afta të rreg-
ullt ligjor do të parashtro-
jnë padi deri te Gjykata
Administrative.

"Do të presim njëherë
të shohim si do të flasin
anëtarët e KSHZ-së nga
dëshmitë që kemi. Më pas,
sigurisht që do të
parashtrojmë ankesa në
afat të rregullt ligjor”, tha
Faton Fazliu nga Lëvizja
BESA. Për numrin e madh
të votave të pavlefshme në
Çair, ka folur të mërkurën
edhe anëtari i Kryesisë së
Lëvizjes BESA, Emad
Mehmeti. Ai akuzon
kryeministrin Zoran Zev
se ka nëpërkëmbur vull-
netin politik të qytetarëve
shqiptar dhe ministrin e
punëve të brendshme
Oliver Spasovkin se ka
përdorur zyrtarët policor
në Cari në favor të kandi-
datëve të BDI-së. Përveç
ASH-së dhe BESËS, një
ankesë për votimet në Ko-
munë e Çashkës ka
parashtruar edhe LPM.
KSHZ, pas pranimit të
ankesave, është e obliguar
që në afat prej 48 orëve të
sjellë vendim rreth tyre.
Kundër vendimit të KSHZ-
së, parashtruesi i listës
mund të parashtrojë padi
në Gjykatën Administra-
tive në afat prej 24 orëve
pas pranimit të vendimit.
Gjykata Kushtetuese e
Maqedonisë, ndërkaq pas
padisë është e obliguar të
sjellë vendim në afat prej
48 orëve pas pranimit të
saj. Vendimet e Gjykatës
Administrative janë për-
fundimtare. Nëse do të
pranohen ankesat nga
KSHZ më 12 nëntor -
mund të ketë votime sër-
ish në Çair, Tetovë dhe
Strugë. Përveç nëse pra-
nohet pozitivisht ndonjëra
nga ankesat e partive poli-
tike, duhet gjithashtu që
numri i votave në një
vendvotim të ndikojë në
ndryshimin e rezultatit fi-
nal. Në Çair, dallimi mes
kandidatëve të BDI-së dhe
Lëvizjes BESA ishte vetëm
200 vota, ndërsa në
Strugë - rreth 700 vota
dhe në Tetovë rreth 1000
vota. 

Dy zyrtarë të Qeverisë janë nën hetime për korrupsion.
Këtë e ka konfirmuar edhe kryeministri Zoran Zaev në
Samitin “Maqedonia 2025”, kur po fliste për shkatërrimin e
korrupsionit, të cilën e vlerëson si një çështje të
rëndësishme për rajonin dhe për Maqedoninë si dhe për
tërheqjen e investitorëve të huaj. Ai nuk ka ndarë më
shumë detaje rreth emrave apo arsyeve të hetimeve, por
sipas tij, bëhet fjalë për hetime që udhëhiqen në bazë të
parashtresave nga qytetarët.

DY ZYRTARË QEVERITAR NËN HETIME

Parlamenti i Maqedonisë në fillim të mbledhjes së 18-të i konstatoi dorëheqjet e deputetëve,
të cilët në rrethin e parë të zgjedhjeve lokale fituan mandate të kryetarëve të komunave. Pesë
deputetë të cilët u bënë kryetarë të komunave në rrethin e parë të zgjedhjeve janë Petre
Shilegov, Stefan Bogoev, Sasho Pockov, Kosta Janevski dhe Maksim Dimitrievski. 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. Parlamenti
konstatoi gjithashtu ndërprerje të mandateve të deputetëve Bardhyl Dauti nga PDSH dhe të
Zeqirija Ibrahimi nga BESA, i cili dorëheqjen në Parlament e parashtroi para rrethit të dytë të
zgjedhjeve. Kryetarët e rinj të komunave pas konstatimit të ndërprerjes së mandatit të tyre në
Parlamentin, u përshëndetën me kryeparlamentarin Talat Xhaferi dhe me kolegët e tyre të
cilët u dëshiruan punë të suksesshme. Pritet edhe një ndryshim i përbërjes parlamentare pasi
në rrethin e dytë të zgjedhjeve lokale kryetarë të komunave u bënë Bllagoja Boçvarski në
Shtip dhe Kurto Dudush në Shuto Orizarë. Ndërprerja e mandatit të tyre do të konstatohet pasi
që KSHZ do t'i shpallë rezultatet nga rrethi i dytë i zgjedhjeve si përfundimtare.

U KONSTATUAN DORËHEQJET E DEPUTETËVE

Zaevi për dilemat e shumicës qeveritare

Shumë shpejt do të dihet fati i Selës në Qeveri
I pyetur nëse Sela tërhiqet
nga koalicioni do të kenë
shumicë dhe nëse do të
bisedojnë me deputetin
Çedomir Sazdovski për
hyrjen në koalicionin
qeveritar, kryeministri Zaev
tha se deri më tani nuk ka
pasur  biseda të këtilla me
Sazdovskin

ASH-BESA në pritje të përgjigjes së KSHZ-së

100 ankesa për Çairin,
Tetovën dhe Strugën

Gjithsej 86 ankesa vetëm
për Komunën e Çairit janë
të Lëvizjes BESA, ndërsa
tre ankesa për Komunën e
Tetovës. Aleanca për
Shqiptarët ka dorëzuar 13
ankesa vetëm për Komunën
e Strugës. Një ankesë ka
dorëzuar edhe LPM për
Komunën e Çashkës

Koha



4
Koha
E ENJTE
2 NËNTOR |2017|

Majk Zafirovski, bashkëthemelues dhe anëtar i Këshillit të drejtorëve të "Maqedonia 2025",
theksoi në rëndësinë e ndërtimit të klimës pozitive ndaj investuesve, stabilitet dhe besim
në sistem, duke e potencuar rolin edhe të diasporës Aktuale

Shkup, 1 nëntor - Për shkak të
ekzistimit të dyshimit të bazuar,
Prokuroria Themelore Publike
Shkup ndërmori veprime kundër
më shumë personave të involvuar të
cilët kanë mundësuar privatizim të
kundërligjshëm të tokës në pronë të
një komune. Siç kumtoi PTHP
Shkup, privatizimit i ka paraprirë
procedurë për konfirmimin e sta-
tusit të tre objekteve të ndërtuara
në mënyrë të kundërligjshme, e cila
është realizuar në kundërshtim me
ligjin. Si rezultat i kësaj procedure
është bërë legalizim i objekteve dhe
privatizim i tokës. "Me këtë është
mundësuar toka të blihet me çmim
prej 1 euro për metër katror, ndër-
sa çmimi i tregut në ankand në pro-
cedurë të rregullt do të ishte shumë
më i lartë", theksojnë nga Prokuro-
ria. Për më shumë hollësi lidhur me
zhvillimin e procedurës, Prokuroria
Themelore Publike Shkup në kohë
do ta informojë opinionin. Me këtë
rast, ish-kryetari i Komunës së
Gjorçe Petrovit, Sokol Mitrovski së
bashku edhe me disa persona tjerë,
dje në mëngjes u arrestua për ke-
qpërdorim të detyrës zyrtare dhe
autorizimit. Mitrovski ishte kryetar
i Komunës së Gjorçe Petrovit nga
viti 2005 deri në vitin 2017.

Shkup, 1 nëntor - Këshilli penal i sek-
torit për krim të organizuar dhe kor-
rupsion e kompletoi dokumentacionin
e nevojshëm në lidhje me procedurën
për ekstradimin e Goran Grujevskit
dhe Nikolla Boshkovskit dhe e dorëzoi
deri te Ministrinë e Drejtësisë së Maqe-
donisë për veprim të mëtejshëm, kum-
toi Gjykata Penale. "Duke vepruar
sipas kërkesës së Ministrisë së Drejtë-
sisë të Republikës së Maqedonisë,
është  dorëzuar deri te Gjykata
Themelore Shkup 1 - Shkup përmes
Gjykatës së Apelit - Shkup, lidhur me
procedurën për ekstradim, Këshilli pe-
nal i sektorit për krim të organizuar
dhe korrupsion e ka kompletuar
dokumentacionin e nevojshëm dhe e
ka dorëzuar  deri te Ministria e Drejtë-
sisë për veprim të mëtejshëm", kum-
toi sot Gjykata Themelore Shkup 1.
Grujevski dhe Boshkovski, siç para-
prakisht publikoi MIA, janë në
paraburgim ekstradimi në Selanik.
Ata dy herë ishin nxjerrë para
Gjykatës në Selanik për shkak të
posedimit të dokumenteve të rrejshme
të udhëtimit, por gjykimi u shty për
më 1 dhjetor për shkak të mungesës
së përkthyesit nga greqishtja në
gjuhën maqedonase. Grujevski dhe
Boshkovski janë akuzuar nga
Prokuroria Speciale Publike për
përgjim të paligjshëm dhe për shkatër-
rimin e sistemeve për  përgjim, rastet
e njohura si "Fortesa", "Target" dhe
"Fortesa 2". Të dy ishin arrestuar nga
policia greke në aeroportin e Selanikut
më 18 tetor, gjatë tentimit  me pas-
aporta të rrejshme bullgare për të
shkuar me aeroplan në Budapest.

Zejnulla VESELI

Shkup, 1 nëntor - Shtetet e vo-
gla të dëshmojnë transparencë
për bashkëpunim ekonomik,
të sigurojnë klimë të qëndrue-
shme dhe të volitshme të biz-
nesit, si dhe të investojnë në
arsim dhe inovacione janë një
pjesë e rekomandimeve të pje-
sëmarrësve të Samitit të 6-të të
"Maqedonia 2025", që po
mbahet në Shkup. Në ditën e
parë të Samitit ndahen prak-
tikat më të mira në botë dhe
mundësitë për modelet më të
mira që do të kontribuojnë në
zhvillimin e ekonomive të vo-
gla. Sipas kryeministrit të Ma-
qedonisë, Zoran Zaev, edhe
pse mbështetja për bashkëpu-
nim rajonal jashtë rajonit
është ende e nevojshme,
shumë iniciativa vijnë nga vetë
aktorët në rajon dhe janë pra-
nuar dhe shndërruar në rajo-
nale. Ai para pjesëmarrësve të
samitit u përqendruar në Pla-
nin e Veprimit për fushën eko-
nomike rajonale të Ballkanit
Perëndimor. Në fushën rajo-
nale ekonomike nuk duhet të
shihet si një zëvendësim për
anëtarësim në BE të secilit prej
vendeve të Ballkanit Perëndi-
mor, por si një axhendë për
integrimin ekonomik rajonal
në përputhje me rregullat e
Marrëveshjes së Tregtisë së
Lirë të Evropës Qendrore dhe
parimet e BE-së të cilat dalin
nga stabilizimi dhe asocimi.
"Implementimi i mundësive
gjithëpërfshirëse të nismave të
reja në rajon kërkojnë partne-
ritet të fortë në mes të qeveri-
ve të shteteve të Ballkanit
Perëndimor, sektorin privat,

organizatat ndërkombëtare
dhe donatorët të cilët janë të
gatshëm që t'i mbështesin këto
procese. Qëllimi i këtyre proce-
seve është që të japin siguri
për më shumë se gjysmë mi-
lion kompanitë të cilët punojnë
në vendet e Ballkanin Perëndi-
mor, të njohin se po krijohet
një ambienti më i mirë në të ci-
lin mund të rritet, të inve-
stojnë, të punësojnë...", tha
Zaev. Zëvendëskryeministri
për Çështje Ekonomike, Koço
Angjushev, potencoi se Maqe-
donia është shtet i vogël dhe
duhet të niset nga pozitë duke
marrë parasysh se ka dy mi-
lionë banorë dhe treg të kufi-
zuar. Nëse duam të kemi rritje
të BPV-së, kjo do të thotë se në
Maqedoni mund t' kërkojmë
rezervat si atë ta rrisim tregun
e brendshëm, por duhet t'i
kërkojmë rezervat në transpa-
rencën tonë ndaj botës dhe
orientimit tonë të eksportit, po-
rositi Angjushev. Që të sigu-
rohet qëllimi i Qeverisë për
rritje ekonomike prej pesë deri
në gjashtë për qind, potencoi
Angjushev duhet të rritet pjesa
aktuale e eksporteve rreth 50
për qind të BPV-së prej rreth
në 60 deri në 70 për qind. Seti
i paralajmëruar me masa të
reja ekonomike të Qeverisë, si-
pas Angjushev do të mundë-
sojë që investuesit e prani-
shëm, të cilët janë
ndërkombëtarisht të njohur

dhe kanë performanca të mira
në punën në tregun e Maqedo-
nisë, në përputhje me masat e
reja, të mbështeten edhe më
mirë jo vetëm nga aspekti fi-
nanciar, por edhe të investi-
meve të tyre aktuale dhe të
ardhshme. "Programin që e
propozuam do të jetë nxitje
edhe për kompanitë pas për-
fundimit të benefiteve 10-
vjeçare të mbesin në Maqedo-
ni", konsideron Angjushev,
duke shtuar se asnjë subven-
cion nga Qeveria nuk do të jetë
e mjaftueshme dhe e mirë në
qoftë se nuk bëhet shoqëri pa
korrupsioni, në të cilën asku-
sh nuk do të ketë nevojë të vijë
në Qeveri dhe të dakordohet
për ndihmë, por ajo të jetë me
automatizëm. Në ndërkohë,
transparenca e shteteve të vo-
gla është mënyra e vetme për
zhvillimin e tyre, për të cilin
njëkohësisht nevojiten biznes
klimë e volitshme për investi-
me të huaja, stabilitet, konkur-
rencë lidhur me tatimet, sh-
penzimet për fuqi punëtore
dhe cilësi të arsimit. Këto janë
një pjesë e mesazheve të dër-
guara në hapjen e Samitit të
gjashtë "Maqedonia 2025", që
po mbahet në Shkup, në të ci-
lin marrin pjesë rreth 50 folës
nga 25 shtete dhe 400 dele-
gatë. Majk Zafirovski, ba-
shkëthemelues dhe anëtar i
Këshillit të drejtorëve të "Maqe-
donia 2025", theksoi në rëndë-

sinë e ndërtimit të klimës pozi-
tive ndaj investuesve, stabilitet
dhe besim në sistem, duke e
potencuar rolin edhe të dia-
sporës. "Vendi duhet të mbetet
konkurrent lidhur me tatimet,
shpenzimet për fuqi punëtore
dhe cilësi të arsimit. Gjithsesi
se duhet të nxitet edhe zhvilli-
mi i kompanive vendore, qeve-
risje të së drejtës, infrastruktu-
ra e mirë dhe arsimi.
Investimet e huaja dhe inve-
stuesit nga diaspora sjellin ka-
pital, bartje të teknologjisë dhe
praktika më të mira dhe janë
kyçe për nxitje të zhvillimit
ekonomik", porositi Zafirovski.
Në pjesën e parë të Samitit, që
po mbahet në organizim të
"Maqedonia 2025", për prak-
tikat më të mira për zhvillim të
shteteve të vogla folën Suan
Xiang Li, kryetar i Këshillit për
zhvillim ekonomik të Singapo-
rit dhe Pjer Gurxhian, partner
në Fondacionin ruso-armen.
Siç u theksua, Singapori gjatë
50 viteve të fundit e rriti bruto
prodhimin vendor për kokë ba-
nori më shumë se 50 herë dhe
sot tejkalon 52 mijë dollarë,
me ç'rast u transformua në
fuqi ekonomike botërore. Si-
pas Li, faktorë kyç për zhvilli-
min e vendit janë: fokusi drejt
investimeve të huaja, bartja e
teknologjisë, investimi në kapi-
talin njerëzor, infrastrukturë
të klasit të parë dhe qeveri e
orientuar pro-biznes.

Shkup, 1 nëntor - Vetërre-
gullim, e jo rregullim për me-
diumet onlajn, propozojnë Kë-
shilli për etikë në mediumet e
Maqedonisë (KEMM) dhe Sho-
qata e Gazetarëve të Maqedo-
nisë (SHGM). Siç theksuan të
mërkurën në konferencë për
shtyp kryetari i SHGM-së, Na-
ser Selmani dhe Mirçe
Adamçevski nga KEMM, ne-
vojitet praktikë në të cilën me-
diumet onllajn integritetin e
vet do ta garantojnë me iden-
titet transparent, ndërkaq që
kjo ka të bëjë me pronësinë,
strukturën redaktuese, au-
torët, politikën e privatësisë...
Qëndrimi i SHGM-së kundër
rregullimit të mediumeve on-
lajn, sipas Selmanit, bazohet
në rekomandimin e Këshillit

të Evropës për lirinë e interne-
tit, të miratuar në vitin 2016.
"Ky rekomandim definohet si
e drejtë themelore e njeriut.
Maqedonia si anëtare e Kë-
shillit të Evropës ka obligim ta
respektojë këtë të drejtë, ta
mbrojë dhe promovojë secilin
vendim sipas këtij rekomandi-
mi", sqaroi Selmani. Zoran
Riçliev nga SHGM, i cili është
autor i rekomandimeve për
rritje të integritetit dhe profe-
sionalitetit të mediumeve on-
lajn, tha se është fakt që ka
keqpërdorime të mëdha nga
mediumet onlajn në Maqedo-
ni dhe se fenomeni i lajmeve
të rrejshme që është global po
ndërlidhet me vendin tonë, se
ka ueb-faqe të shumta infor-
mative të cilat sillen si mediu-

me, ndërkaq qëllimi i tyre
është ndikimi në diskursin
publik dhe shtrembërimin e
tyre. Sipas tij, këto shtrembë-
rime çuan drejt thirrjeve për
rregullim të hapësirës onlajn.
Riçliev sqaroi se një nga idetë
për vet[rregullim, është ekzi-
stimi i KEMM dhe SHGM të
cilat merren me ngritjen e
profesionalitetit dhe etikës në
mediume. Ai vlerësoi se rre-
gullimi i mediumeve onlajn
është i panevojshëm dhe se
është i pamundur. Adamçev-
ski nga KEMM konsideron se
edhe pse mediumet onlajn
nuk janë të përfshira me ligjet
mediale, ato janë të rregullua-
ra me disa ligje të tjera të
drejtpërdrejta dhe jo të
drejtpërdrejta, përkatësisht se

disa dispozita nga ato ligje
kanë të bëjnë me sferën e me-
diumeve onlajn. 

Kryetarja e KEMM, Mari-
na Tuneva u bëri thirrje me-
diumeve onlajn të tregojnë in-
teresim për anëtarësim në
KEMM. Ka kritere, theksoi
Tuneva, të cilat i përgatiti Kë-
shilli për atë se si bëhet anë-
tar, ndërkaq të cilat duhet të
përmbushen. Ana pozitive e
vetërregullimit, sipas KEMM
dhe SHGM-së është ajo që
mundëson fleksibilitet dhe
paraqitet në rolin e mekaniz-
mit për mbrojtje nga përzierja
potenciale e qendrave të fuqi-
së në përmbajtjet mediale,
ndërkaq dobësi është ajo që ai
shqipton vetëm sanksione
morale.

Gjykata Penale 
i dha dritë jeshile

ekstradimit të
Grujevskit dhe
Boshkovskit

Arrestohet
Mitrevski, privatizoi

kundërligjshëm
tokën e Gjorçe

Petrovit

KEEM dhe SHGM kundër ligjit për portalet

Vetërregullim, e jo rregullim të mediave onlajn

Samiti "Maqedonia 2025"

Transparencë dhe partneritet
për zhvillim ekonomik

Sipas kryeministrit të Maqedonisë,
Zoran Zaev, edhe pse mbështetja
për bashkëpunim rajonal jashtë
rajonit është ende e nevojshme,
shumë iniciativa vijnë nga vetë
aktorët në rajon dhe janë pranuar
dhe shndërruar në rajonale
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Grupin e punës për realizimin e reformave në pjesën e strukturave të sigurisë në
Maqedoni, do ta udhëheq ish ministri i Punëve të Brendshme dhe ish drejtori i
Drejtorisë për Siguri dhe Kundërzbulim, Siljan Avramovski 5Aktuale

Një i vdekur nga zjarri në
një barakë në Shkup

Pesëdhjetëvjeçari A.A. ka ndërruar jetë në
zjarrin i cili shpërtteu dje në një barakë në rr.
"Cërnogorska" në Shkup. MPB informon se
zjarri është lokalizuar nga ekipi i Brigadës së
zjarrfikësve. Shkak për zjarrin ka qenë ciga-
rja e harruar ndezur nga viktima.

Aksidente me katër të lënd-
uar

Të mërkurën në mesnatë, në udhëkryqin e
rrugëve “Ilinden” dhe “Vidoja Smilevski Bato”
në Tetovë, një veturë e tipit “Golf”, me targa
të Tetovës, të cilën e ka drejtuar 20vjeçari me
iniciale A.K nga Treboshi, ka humbur kon-
trollin mbi automjetin dhe për pasojë ka dalë
nga rruga ku ka goditur një shtyllë metalike
të ndriçimit publik. Përveç kësaj, pas dëm-
timit të gomës së majtë, vetura është përpla-
sur edhe më dy automjete të tjera, të cilat
kanë qenë të parkuara. Vozitësi dhe
bashkudhëtari i tij, 17 vjeçari me iniciale
M.M nga i njëjti fshat i Tetovës, për pasojë
kanë marrë lëndime të rënda trupore dhe me
anë të autoambulancës janë dërguar në Spi-
talin Klinik në Tetovës. Pas marrjes së ndih-
mës së parë, për shkak të lëndimeve serioze
me urgjencë janë transferuar për në klinikat
e Shkupit, ku edhe janë mbajtur për shërim.
Vozitësi është jashtë rrezikut për jetë
përderisa bashkudhëtari i tij është në rrezik
për jetën. Është kryer hetim i kompletuar
dhe sipas të dhënave fillestare, si shkak për
këtë aksident është mospërshtatja e shpejtë-
sisë me kushtet e rrugës, përderisa dëmi i
shkaktuar material vlerësohet që të jetë rreth
200 mijë denarë. Të mërkurën mbrëma rreth
orës 21.30 minuta, në rrugën lokale Toplicë-
Vrapçisht, në afërsi të mullinjve të
Vrapçishtit, një veturë e tipit “Fiat Panda”,
me targa të Gostivarit, të cilën pa leje për voz-
itje e ka drejtuar 17vjeçari nga fshati Negot-
inë i Pollogut, ka humbur kontrollin mbi au-
tomjetin dhe për pasojë ka dalë nga rruga, ku
ka rënë në lumin e Toplicës. Vozitësi dhe
bashkudhëtari gjithashtu 17vjeçarë, për pa-
sojë kanë marrë lëndime trupore dhe janë
dërguar në spitalin e Gostivarit nga ku pas
marrjes së ndihmës janë lëshuar për mjekim
shtëpiak. Si shkak edhe për këtë aksident
është mos përshtatja e shpejtësisë me
kushtet në rrugë gjegjësisht vozitja e shpejtë,
përderisa dëmi i shkaktuar material vlerëso-
het që të jetë 60 mijë denarë. 

Vidhet vetura Llada Niva
42-vjeçari me iniciale A.U. nga fshati Zdunjë
i Gostivarit. të enjten  në mëngjes ka denon-
cuar se persona të panjohur i kanë marrë ve-
turën e tij të tipit “Lada Niva”, me targa të
Gostivarit, e cila ka qenë e parkuar para
shtëpisë së tij. Vetura ka qenë e pa mbyllur
me çelës, ndërsa në të ka pasur shumë doku-
mente. Po ndërmerren masa dhe aktivitete
për gjetjen e personave, të cilët kanë vjedhur
veturën në fjalë.  

Tre të lënduar më rëndë në
disa aksidente në Shkup 

Një këmbësor dhe një bashkudhëtar janë lën-
duar më rëndë në tre prej gjithsej 11 aksiden-
teve të regjistruara gjatë ditës së djeshme në
rajonin e SPB Shkup. Në gjashtë aksidente
lëndime të lehta kanë marrë gjashtë persona,
ndërsa në dy është shkaktuar dëm material.
Siç informon MPB, gjatë ditës së djeshme
policia e trafikut ka zbuluar dhe sanksionuar
një numër të madh të kundërvajtjeve. Dy
shoferë kanë kaluar në dritë të kuqe të se-
maforit, 19-të shoferë të cilët e kanë drejtu-
ar automjetin pa patentë shoferi, gjegjësisht
të paregjistruar, ndërsa nëntë e kanë folur në
celular. Janë sanksionuar edhe 11 këmbë-
sorë të cilët kanë kaluar jashtë vendkalimit të
shënuar për këmbësorë, gjegjësisht në dritë
të kuqe të semaforit. Janë kapur edhe 54
automjete të parkuara në mënyrë jo të rreg-
ullt. Me ndihmën e automjetit special kar-
rotreci janë larguar 58 automjete. (U.H)

Kronikë

Omer XHAFERI

Shkup, 1 nëntor - Grupin e
punës për realizimin e
reformave në pjesën e
strukturave të sigurisë në
Maqedoni, do ta udhëheq
ish ministri i Punëve të
Brendshme dhe ish drejto-
ri i Drejtorisë për Siguri dhe
Kundërzbulim, Siljan Avra-
movski. Këtë vendim Qeve-
ria e ka miratuar në
mbledhjen e fundit, ku mes
tjerash ka informuar se ky
grup i punës do të përbëhet
nga 29 anëtar. 

”Qeveria ka miratuar
vendim për formimin e gru-
pit të punës për përgatitjen
dhe përcjelljen e zbatimit
të planit për realizim të
rekomandimeve të grupit të
lartë të ekspertëve që lidhet
me sundimin e ligjit në
sferën e përcjelljes së ko-
munikimeve nga viti 2015.
Për kryetar të këtij grupi
Qeveria e ka caktuar, Siljan
Avramovskin, si përfaqë-
sues i MPB-së, ndërkohë
anëtarët tjerë të grupit i
vijnë nga përbërja e Parla-
mentit, sektori i jurispru-
dencës, nga zyra e ombud-
smanit si dhe anëtarë
akademik dhe shkencëtarë
të ndryshëm”, thuhet në

kumtesën e Qeverisë. 
Kryetari i këtij grupi pu-

nues, Avramovski, është
ndër personat e rrallë që në
vitin 2013 iu nënshtrua
procesit të lustrimit, por i
cili edhe më tej, gjatë kohës
sa VMRO-DPMNE, ishte në
pushtet. Ai ishte pjesë e
DSK-së, e cila atë periudhë
drejtohej nga Sasho Mijal-
lkovi. Për të njëjtën temë,
një delegacion i Qeverisë të
Republikës së Maqedonisë,
i kryesuar nga kryeministri
Zoran Zaev, ministri i
Punëve të Brendshme Oli-
ver Spasovski dhe zëvendë-
skryetari i Qeverisë i an-
gazhuar për Çështje
Evropiane, Bujar Osmani,
kanë realizuar një takim
me ambasadorin e BE-së,
Samuel Zhbogar, ambasa-
dorin e SHBA-së, Xhejs
Bejli, të Britanisë së
Madhe, Çarls Garet, të Ho-
landës, Uoter Plomp, të
Suedisë, Matis Stefanson si
dhe ambasadoren e Zvi-
crës, Sibel Suter Tejada. Në
takim, siç kumtoi shërbimi
qeveritar për informim,
është biseduar për an-
gazhimet e Qeverisë për
përmbushjen e aktiviteteve
të parapara në suaza të
Planit 3-6-9 në drejtim të

“Raportit të Pribesë” , të ci-
lat kanë të bëjnë me refor-
mat e shërbimeve të zbuli-
mit dhe sigurisë. Në takim
grupi i ambasadorëve nga
vendet anëtare të Bashki-
mit Evropian, si SHBA-ja, i
kanë prezantuar mundë-
sitë që në suaza të aktivite-
teve të ardhshme reformue-
se, në këtë drejtim të kyçet
“DCAF” – (Kontrolli demok-
ratik i forcave të armatosu-
ra) nga Gjeneva, posaçëri-
sht në mbështetje të
procesit për përforcimin e
kontrollit parlamentar dhe
gjyqësor ndaj shërbimeve.
Ambasadorët në takimin në
Qeverisë e Republikës së
Maqedonisë kanë shprehur
gatishmëri të qeverive të
tyre t’i mbështesin këto
reforma thelbësore në Ma-
qedoni nga aspekti teknik
dhe financiar. Kryeministri
Zaev në takim ka theksuar
se Qeveria udhëhiqet nga
ideja që reforma në këtë
sferë të jetë transparent,
thelbësore dhe gjithëpërf-
shirëse dhe të jetë nën kon-
troll të tërësishëm të insti-
tucioneve. Ndryshe,
formimi i këtij grupi pu-
nues vijon pas presionit
dhe reagimeve të opinionit
vendas, përfshirë profesorë

dhe aktivistë të ndryshëm
që angazhohen për
mbrojtjen e lirive dhe të
drejtave të njeriut. Në
vazhdën e këtyre zhvillime-
ve, javë më parë Qeveria
miratoi një vendim, me çka
kërkoi nga Gjykata Kushte-
tuese të ndalojë me disku-
timin për nenin 175 të
Ligjin për komunikime
elektronike, dispozitat e të
cilët lidhen ngushtë me ro-
lin e operatorëve telefonik
në përcjelljen e komuniki-
meve ne vend. 

Megjithatë, edhe pse
Qeveria e solli këtë vendim,
sektori civil, javën e kaluar,
para Gjykatës Kushtetue-
se dorëzoi iniciativë të re
për shqyrtimin e ligjshmëri-
së të neneve 176, 177 dhe
178 të Ligjit për komuniki-
me elektronike. Sipas tyre,
nenet në fjalë i obligojnë
operatorët telefonik regji-
strimin masive dhe të pase-
lektuar të të dhënave nga
komunikimet elektronike
për të gjithë qytetarët,
gjegjësisht kjo mënyrë e ve-
primet, siç qëndron në Ini-
ciativë, është në kundërsh-
tim me parimet për
mbrojtjen e të dhënave per-
sonale dhe privatësisë së
qytetarëve.

Shkup, 1 nëntor - Në
Gjykatën e Apelit Shkup
sot mbahet debat publik
për atë nëse incizimet nga
bisedat e përgjuara do të
mund të shfrytëzohen si
dëshmi në rastin e Proku-
rorisë Speciale Publike
"Tenderët, në të cilin aku-
zohet ish-ministrja e Kul-
turës, Elizabeta Kançeska
Milevska, për tenderin për
kryerjen e punëve ndërti-
more në Muzeun e VMRO-
së, nga projekti "Shkupi
2014". Prokurori i PPS-së,
Stevço Donev në seancën
publike tha se nga përm-
bajtja e bisedave të
përgjuara të cilat janë pa-

rashtruar si dëshmi del se
të akuzuarit e kanë kryer
veprën penale për të cilën
akuzohen. Sipas avokatit
Sasho Duovski, i cili e
mbron Kançevska-Milev-
skën, dëshmitë e kundër-
ligjshme nuk munden në
asnjë mënyrë, sipas asnjë
ligji vendor, Kushtetutës
dhe marrëveshjeve
ndërkombëtare të jenë dë-
shmi në procedurë gjyqë-
sore. Me këtë rast, ai
kërkoi "bombat" të mos
merren si dëshmi. Në
seancën e së mërkurës
nuk mori pjesë ish-mini-
strja e Kulturës, Kançev-
ska Milevska. Këshilli për

vlerësimin e aktpadisë së
Gjykatës Themelore Shkup
1 - Shkup, më 27 shtator
të këtij viti i refuzoi të ash-
tuquajtura "bomba" si dë-
shmi në rastet "Tenderë",
"Toplik" dhe "Tortura". Në
rastin "Tenderë"-t aku-
zohet ish-ministrja e Kul-
turës Elizabeta Kançevska
Milevska për tenderin për
zbatimin e punimeve ndër-
timore në Muzeun e
VMRO, nga projekti "Shku-
pi 2014". Në "Toplik" dy-
shohen gjashtë persona të
Ministrisë së Transportit
dhe Lidhjeve për ndërtimin
e "Qytetit të diellit", ndërsa
"Tortura" ka të bëjë me ar-

restimin e ish-ministrit të
Punëve të Brendshme,
Lube Boshkoski. Incizimet
e bisedave të përgjuara deri
më tani janë pranuar si dë-
shmi në lëndën "Treqind"
në të cilën akuzohet ish
ndihmësministri i MPB-së
Gjoko Popovski edhe për
"Dhunë në Qendër" në të
cilin akuzohet ish-kryemi-
nistri Nikolla Gruevski,
ndërsa janë hedhur poshtë
për "Titanik", "Tenk", "Ti-
fani" dhe "Trevnik". Seanca
në Gjykatën e Apelit dje u
anulua për shkak të mun-
gesës së gjykatëses Liljana
Ivanovska-Shopova për
obligime zyrtare.

Formohet grupi punues për reformat në strukturat e sigurisë

Avramovski në krye 
të reformave në DSK!

PPS kërkon "bombat" të jenë dëshmi 
në "Tenderët", mbrojtja kundër 

Kryetari i këtij grupi punues,
Avramovski, është ndër
personat e rrallë që në vitin
2013 iu nënshtrua procesit
të lustrimit, por i cili edhe
më tej, gjatë kohës sa
VMRO-DPMNE, ishte në
pushtet ai ishte pjesë e
DSK-së, e cila atë periudhë
drejtohej nga Sasho
Mijallkovi
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Analizat e Bankës Botërore tregojnë se bujqësia në Maqedoni ka kapacitete
të ulëta adaptuese ndaj ndryshimeve të klimës Aktuale

Në bazë të nenit 22 dhe nenit 23 të Ligjit për marrëdhënie pune – teksti i pastruar (“Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë” nr. 167/15 dhe 27/16)

SHËRBIMI PËR PUNË TË PËRGJITHSHME DHE TË PËRBASHKËTA I QEVERISË SË REPUBLIKËS SË
MAQEDONISË
PUBLIKON

SHPALLJE PUBLIKE
PËR THEMELIM TË MARRËDHËNIES SË PUNËS PËR KOHË TË PACAKTUAR

1. Shërbimi për punë të përgjithshme dhe të përbashkëta i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë
ka nevojë për themelim të marrëdhënies së punës për kohë të pacaktuar për vendin e punës në
vijim:

 AVIOMEKANIK – dy realizues,
me: shkallë të V – IV të arsimit të arritur në shkollën teknike (drejtimi i aviacionit ose makinerisë),
leje valide DEL 66 për mirëmbajtje të aviacionit (pa kufizime dhe nënkategori të shënuar B. 1.1),
njohje të gjuhës angleze dhe së paku 4 vjet përvojë pune në mirëmbajtje teknike të aviacionit prej të
cilave 2 vjet në punë në aeroplanë të kategorisë transportuese me motorë me turbinë, leje të
vozitjes të kategorisë B
Orari i punës prej ora 08.30 deri në ora 16.30, prej ditës së hënë deri ditën e premte, 40 orë në javë.
Neto pagesa bazë 83.540,00 denarë.
2. Kandidatët së bashku me fletëparaqitjen për themelim të marrëdhënies së punës duhet të

parashtrojnë dokumentet në vijim:
 Certifikatë për arsim të mbaruar përkatës
 DEL 66 leje për mirëmbajtje të aviacionit
 Certifikatë të shtetësisë
 Certifikatë për përvojë pune
 Certifikatë për evidencë penale dhe ndëshkuese të dhënë nga gjykata kompetente
 Leje të vozitjes
 Biografi personale

Dokumentet të parashtrohen në kopje.
Kontroll të dokumenteve origjinale do të bëhet gjatë realizimit të intervistës me kandidatët të cilët do të
paraqiten në shpallje.

3. Shpallja publike zgjatë 7 (shtatë) ditë nga dita e publikimit.
4. Zgjedhja e kandidatëve të paraqitur do të realizohet më së voni në afat prej 45 ditëve nga dita e

përfundimit të shpalljes publike.
5. Fletëparaqitjet së bashku me dokumentet e nevojshme të parashtrohen deri në Shërbimin për

punë të përgjithshme dhe të përbashkëta të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, bul.
“Kuzman Josifovski Pitu” nr. 17 QT Skopjanka, përmes arkivit të Shërbimit ose përmes postës.

6. Fletëparaqitjet të cilat nuk do të parashtrohen brenda afatit të caktuar dhe fletëparaqitjet të
cilat nuk do të përmbajnë dokumentet e kërkuara do të llogariten si të vonuara dhe të
pakompletuara dhe nuk do të merren parasysh gjatë shqyrtimit.

Fisnik PASHOLLI 

Shkup, 1 nëntor - Gati të
gjitha rajonet bujqësore në
Maqedoni, pa përjashtim,
po dëmtohen nga
ndryshimet klimatike. Ky
problem pritet të thellohet
edhe më shumë në të
ardhmen, andaj ekspertët
kërkojnë që t’i kushtohet
një kujdes më i madha
masave të ndryshme për
adaptimin e prodhimtarisë
bujqësore ndaj
ndryshimeve klimatike.
Analizat e ndryshme trego-
jnë se Maqedonia në peri-
udha të caktuara të vitit,
pritet të ballafaqohet me
muaj shumë të ftohtë,
ndërsa nga ana tjetër do të
kemi periudha shumë të
ngrohta. Kjo do të shkakto-
jë humbjen e stinëve të vi-
tit, ndërsa klima do të
lëvizë nga e ngrohtë në të
ftohtë dhe nga e thatë në të
lagët, që nuk është karak-

teristikë e klimës kontinen-
tale me të cilën dallohet
Maqedonia. Aktualisht,
ndryshimet klimatike në
Maqedoni po sjellin rendi-
mente të përgjysmuara të
pemë-perimeve, kalbjen e
frutave të ndryshme, si
rrjedhojë e thatësisë së
madhe apo mungesës e
lagështisë pikërisht në ko-
hën kur më së shumti u
nevojitet të mbjellave bu-
jqësore. Vlerësimet trego-
jnë se temperaturat mesa-
tare janë rritur me 0.2-0.5
për qind në vitet e fundit,
shënohet rënie e sasive të
reshurave të shiut, rritet
numri i ditëve të verës dhe
netëve tropikale, si dhe ev-
identohet paraqitja e valëve
të nxehtit. Trende të tilla
pritet të vazhdojnë edhe në
periudhën e ardhshme.

Në ndërkohë, analizat
e Bankës Botërore trego-
jnë se bujqësia në Maqe-
doni ka kapacitete të ulëta
adaptuese ndaj
ndryshimeve të klimës.
Sipas profesorit Ordan
Çukaliev nga Fakulteti i
Bujqësisë në Shkup, kjo
nënkupton se fermeri ynë
edhe në kushtet e klimës
aktuale nuk mund t’i bëjë
ballë sfidës të shkaktuar
nga ndryshimet klimatike,
për shkak se tek ne edhe të
korrat varen nga kushtet
e motit, që e dëshmojnë
edhe rendimentet ndër më
të ulëtat vendore të grurit
në Evropë.

“Parcelat e vogla bujqë-
sore janë faktorë tjetër që
vështirësojnë adaptimin e
bujqësisë ndaj
ndryshimeve klimatike,

kështu që fermeri vendor
nuk është në gjendje finan-
ciare as të adaptohet e as
të informohet me kohë për
këtë problematikë. Më të
goditura në Maqedoni nga
ky fenomen është rajoni
qendror i rrjedhës së Var-
darit si më i thati në rajon,
ndërsa ndikime negative
ka edhe në Pollog, Pellago-
ni apo Strumicë, ku ushqi-
mi prodhohet në mënyrë
intensive“, thotë Çukaliev.

Sipas tij, ndryshuesh-
mëria apo variabiliteti i
fenomeneve ekstreme
paraqesin si problemin më
të madh, ndërsa njëherazi
sjellin edhe pasoja të
ndryshimeve klimatike. 

“ Ndryshimet e mëdha
të klimës në Maqedoni
shumë lehtë mund të vëre-
hen. Ndonëse deri tani

ekzistonte bindje se pas 15
prill më nuk ka ngrica,
megjithatë në dy vitet e
fundit kishim paraqitje të
ngricës në fund të muajit
prill. Me fjalë të tjerë, kjo
paraqet atë ndryshuesh-
mëri që tregon edhe
paraqitja e shpeshtë e vër-
shimeve në vitet e fundit
në rajone të ndryshme të
Maqedonisë”, vlerëson
Çukaliev. 

Gjithashtu, hulum-
timet e realizuara në Maqe-
doni tregojnë se tek ne dhe
në rajon definitivisht
ndryshimet klimatike në
mënyrë serioze do të limito-
jnë rendimentet, si rrjed-
hojë kryesisht e mungesës
së ujit, andaj edhe kërko-
het ndërmarrja e masave
për zbutjen e dëmeve që
shkakton ky fenomen glob-
al që nuk prek vetëm
Maqedoninë, por edhe Bal-
lkanin, Evropën dhe tërë
botën.

“Ndër masat e adaptim-
it të fermerëve janë ato që
mund t’i ndërmarrin vetë
ata, siç janë mbjelljet më të
hershme, me qëllim që t’i
iket periudhave më të tha-
ta dhe të nxehta kur kul-
turat edhe dëmtohen më
së shumti, si dhe vaditja
apo sigurimi i sasive më të
mëdha të ujit për vaditje.
Nevojitet edhe mbjellja më
e thellë, e kështu me rad-

hë. Një pjesë e masave që
tashmë zbatohen, janë
edhe sistemi pikë për pike
i vaditjes që më së shumti
e përdorin kopshtarët dhe
vreshtarët”, shton
Çukaliev. Ndryshe, kursimi
i ujit, përdorimi i qën-
drueshëm i ujit, shfrytëzi-
mi i mbetjeve të prodhim-
tarisë bujqësore për
biodizel, përpunim i reduk-
tuar i tokës si dhe përdori-
mi i rrjeteve mbrojtëse,
këto janë vetëm një nga
masat për uljen e ndikimit
të ndryshimeve klimatike
që ju sugjerohen bujqve.
Agronomët vlerësojnë se
adaptimi i prodhimtarisë
bujqësore ndaj
ndryshimeve klimatike, në
radhë të parë nevojitet të
orientohet ndaj rehabil-
itimit të sistemeve për va-
ditje që në vitet e fundit në
Maqedoni si proces po
shkon ngadalë dhe shfry-
tëzimin sa më efikas i ujit
në bujqësi. Sugjerohet
edhe konzervimi i tokës
dhe ujit për të parandalu-
ar erozionin si dhe paran-
dalimin e tepricës së
kripërave në truall si rrjed-
hojë e vaditjes së tepërt.
Kërkohet edhe një selek-
sionim më i kujdesshëm i
llojeve që do të jenë më
toleruese ndaj thatësisë
dhe stresit që shkakton
vapa.

Ndryshimet klimatike dëmtojnë bujqësinë 

Thatësia dhe ngricat ulin rendimentet 
Më i goditur në Maqedoni nga
ky fenomen është rajoni
qendror i rrjedhës së Vardarit si
më i thati në rajon, ndërsa
ndikime negative ka edhe në
Pollog, Pellagoni apo Strumicë,
ku ushqimi prodhohet në
mënyrë intensive
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Zëvendës shefi i Misionit të OSBE-së në Maqedoni, Xhef Goldstajn theksoi se duhet të
përmirësohet dhe të profesionalizohet Komisioni, që është qëndrim edhe i organizatave
qytetare, në suaza të tij të formohet shërbim profesionalAktuale

Shkup, 1 nëntor - Institu-
cionet të cilat duhet t'i
mbrojnë qytetarët nga
diskriminimi, edhe vetë
janë diskriminuese,
posaçërisht ndaj person-
ave me handikap, për ar-
sye se njëri - Komisioni për
mbrojtje nga diskriminimi
është i locuar në vendin i
cili është i paqasshëm,
ndërkaq informatat që i
plasojnë edhe Komisioni
edhe Avokati i popullit nuk
janë në format të qasshme
për këta persona, thotë
Elena Koçovska nga "Polio
Plus", lëvizja kundër hand-
ikapit. Kjo, thotë Koçovs-
ka, do të thotë se keni
Komision i cili bën diskrim-
inim ndaj personave me
handikap, sepse edhe
mosqasja në pajtim me
dispozitat ligjore është
diskriminim. Pyetja është,
në këtë rast, kush dhe ku
mund të reagojë për diskri-
minimin e këtillë. Nga ana
tjetër edhe shteti, përkatë-
sisht institucionet e tij të
cilat duhet të ofrojnë
kushte të barabarta për të
gjithë qytetarët, janë
diskriminues ndaj një
grupi të caktuar të qyte-
tarëve, ndërkaq nëse nuk
ka individ i cili është i
prekur të reagojë dhe
parashtrojë parashtresë
dhe padi, nuk ka kush ta
bëjë atë. "Nëse ndonjë in-
stitucion është i
paqasshëm, apo ofron in-
formata drejt të cilave nuk
ka qasje për të gjithë qyte-

tarët, duhet të ketë ndonjë
individ personalisht i
prekur, i cili do të
parashtrojë ankesë edhe
pse ajo prekë një grup më
të madh. Nëse për shem-
bull ndonjë gjykatë është
e paqasshme, nuk ka
mundësi për parashtresë
kolektive, as ndërkaq
Komisioni dhe AP e njohin
atë dhe duke parë se ajo
me të vërtetë është e
paqasshme, nuk ngrisin
procedurë", thotë Koçovs-
ka. Problem shtesë për
përballje me diskriminimin
është pamundësia e qyte-
tarëve, përfshirë edhe ata
me handikap, ta njohin
diskriminimin. Prandaj,
thotë Koçovska, ata duhet
të edukohen, dhe të inku-
rajohen të parashtrojnë
ankesa dhe të parashtrojnë
padi. Në të kundërtën, po-
tencon, shteti do të ketë
arsyetim se nuk mund të
reagojë nëse nuk ka dësh-
mi për diskriminim. "Per-
sonat me handikap nuk e
njohin diskriminimin, si
institut juridik, dhe gjithn-
jë e më shpesh vihet në
përfundim se ai është fati i
tyre. Kur vijnë dhe kur
bisedojmë, i edukojmë se
ai nuk është fat, por diskri-
minim dhe i riudhëzojmë
t'u drejtohen mekanizmave
nacionale për diskriminim,
e madje edhe gjykatave",
thotë Koçovska. Ajo thotë
se, gjithashtu, nevojitet
edhe profesionalizëm i
Komisionit dhe përforcim i
kapaciteteve të tij njëjtë si
edhe ato të Avokatit të Pop-

ullit, të ndërtohet memo-
rie institucionale për
vazhdimësi në punë, por
edhe bashkëpunim mes in-
stitucioneve. Persona pro-
fesionistë nuk ndërtohen
brenda natës, thotë ajo, ai
është proces afatgjatë dhe
duhet të mos ndërpritet.
Për diskriminim sipas
bazave të ndryshme çdo
ditë ankohen qytetarët e
Maqedonisë, ndërsa ndaj

rasteve të këtilla në opinion
shpesh flasin edhe një
numër i madh i organi-
zatave qeveritare dhe
shoqatave të qytetarëve.
Edhe krahas kësaj gjatë vi-
tit të kaluar deri te Komi-
sioni për mbrojtje nga
diskriminimi janë dorëzuar
vetëm 60 parashtresa.
Problem i madh, kon-
siderojnë kompetentët,
ekspertët dhe organizatat

qytetare, është pa-
mundësia që njerëzit të
njohin diskriminim, mosdi-
ja e tyre ku dhe se si të de-
noncojnë, frika që ta bëjnë
atë ose mospasja e besim-
it se këtë mund ta zgjid-
hin. Problem plotësues,
theksojnë, janë edhe
stereotipat dhe
paragjykimet, të cilat çojnë
në rritjen e diskriminimit,
madje edhe deri në gjuhë
të urrejtjes. Grupi i punës
nga përfaqësues të Min-
istrisë së Punës dhe Poli-
tikës Sociale, organizata
qytetare, sektori joqeveri-
tar dhe ekspertë nga kjo
sferë punojnë në përgatit-
jen e një ligji të ri për mbro-
jtje nga diskriminimi me
zgjerim të bazave për
diskriminim, mes tjerash
edhe me diskriminim në
bazë të orientimit seksual,
avancim të punës të Komi-
sionit për mbrojtje nga
diskriminimi me formim të

shërbimit profesional,
definim të kompetencave
të tyre dhe kur ato hidhen
në gjyq, por mbetet dilema
se sa dhe se nëse zgjidhja e
re ligjore mund të kon-
tribuojë për tejkalim të
gjendjeve. "Deri tani më
shumë reagime kishte në
pjesën e nevojës për zgjer-
im të bazave, ngarkesa e
dëshmimit, çfarë bën
Komisioni, çfarë gjyqi, në
definimin e diskriminimit,
ndërsa kjo përmirësohet
me këtë ligj. Thjeshtësohen
dhe shpjegohen edhe ter-
met për njohje më të lehtë
të diskriminimit", thotë
Margarita Caca Nikollovs-
ka, ekspert dhe ish-
gjykatës në Gjykatën për
të Drejta të Njeriut në
Strasburg. Sipas saj, nevo-
jitet edhe kufizim i qartë
kur pala do të dorëzojë
parashtresë deri te Komi-
sionit, por edhe kur do të
dorëzojë padi para
gjykatave kompetente, kur
ajo do të shkojë para
Gjykatës Kushtetuese që
është e mundur sipas
Kushtetutës. Do të duhet,
thotë, në këtë pjesë të
qartësohen gjërat sepse
personat të cilët dëshiro-
jnë parashtresa ose padi të
mos bredhin, por edhe të
bëhen ndryshime në ligje
të tjera. Zëvendës shefi i
Misionit të OSBE-së në
Maqedoni, Xhef Goldstajn
theksoi se duhet të për-
mirësohet dhe të profesion-
alizohet Komisioni, që
është qëndrim edhe i orga-
nizatave qytetare, në suaza
të tij të formohet shërbim
profesional. Por më me
rëndësi është, thotë, të
punohet në
bashkëpunimin ndërna-
cional. Sipas tij, në vend
ka mungesë të
bashkëpunimit mes insti-
tucioneve, por edhe
mungesë e bazës kom-
bëtare të të dhënave kur
bëhet fjalë për çështje nga
sfera e diskriminimit. 

Urim HASIPI

Tetovë, 1 nëntor - Masat për
vetëpunësim vazhdojnë të tërhe-
qin të interesuar në Agjencionin
për punësime në Tetovë. Tomis-
llav Trifunovski, koordinator në
Agjencionin për punësime në
Tetovë, tha se gati dhjetë vite kjo
masë është mjaft atraktive për
hapjen e biznesit nga persona të
papunësuar deri në moshën 29
vjeçare. Ai tha se vlera e deritan-
ishme që ka qenë 3 mijë euro,
është rritur në 4 mijë euro. 

“Interesimi është shtuar duk-
shëm, ndërsa në ciklin e parë
nga gjithsej 169 kandidatë, kanë
kaluar mbi 50 kandidatë të cilët
në mënyrë të suksesshme kanë
regjistruar bizneset e tyre dhe

janë aktiv në tregun e punës. Sot
i kemi nënshkruar marrëveshjet
me këta 50 persona. Tash është
në vijim cikli i dytë dhe të gjithë
që janë deri në moshën 29
vjeçare, mund të aplikojnë me
biznes idetë e tyre. E tërë kjo re-
alizohet në bashkëpunim me
UNDP-në”, tha Trifunovski. 

Në ndërkohë, Nebi Jusufi,
projekt menaxher në Agjencionin
Esa, i cili ka trajnuar aplikantët
për të marrë grante të pak-
thyeshme, pohon se gjatë dy
viteve të fundi,t në krahasim me
vitet tjera, interesimi i shqip-
tarëve është dukshëm më i
madh. Ai thotë se në bazë të tra-
jnimeve të deritanishme, vërehet
një interesim më i madh edhe
tek shqiptarët që nuk ishte prak-
tikë vitevee e kaluara. 

“Nga ajo që kemi trajnuar,
mund të them se ka dukshëm

përmirësim te shqiptarët për këto
grante. Mund të konfirmoj rritjen
e interesimit të shqiptarëve për
këto grante që jepen disa vite me
radhë”, tha Nebi Jusufi. 

Ndryshe, brenda vitit, në niv-
el republikan, jepen rreth 1 mijë
grante të pakthyeshme, prej të
cilëve 750 janë për biznese
fillestare (vetëpunësim), ndërsa
250 për ata që e formalizojnë apo
legalizojnë biznesine  tyre. Viteve
paraprake ka pasur një interes-
im shumë të vogël nga ana e
shqiptarëve për të aplikuar dhe
më pas edhe përqindja ka qenë e
ulët e atyre që kanë fituar këto
grante, ndërsa viteve të fundit
edhe ata janë të interesuar që të
marrin këtë hise që u takon si
persona aktiv që kërkojnë punë
vite me radhë. Vitin 2015 grante
kishin marrë 53 persona nga
Tetova, ndërsa vitin 2014 rreth

70 tetovarë kishin shfrytëzuar
këto masa të Agjencionit për
punësim në Tetovë, në kuadër të
projektit për vetëpunësim, gjegjë-
sisht mjete të pakthyeshme në
vlerë prej 3 mijë euro. Masat për
vetëpunësim kanë filluar që të
aplikohen që nga viti 2007. Në
Tetovë akoma numri i të papunë-
suarve pas selektimit të tyre në
aktiv dhe jo aktiv është i lartë.
Njohësit e këtyre rrethanave
theksojnë se duhet që të hapen
më shumë kapacitete prodhuese,
gjegjësisht fabrika të cilët do të
mundësonin punësimin e një
numri të madh të rinisë. Në të dy
afatet ka nga dy cikle. Në ciklin e
parë janë ata që kanë ide për
biznes dhe pas aplikimit, të
njëjtit bëjnë biznes plan dhe më
pas u caktohet këshilltar se si të
realizohet projekti nga ideja në
konkretizim. Në ciklin e  dytë
janë ata që kanë biznes dhe të
njëjtit e formalizojnë. “Pra, njerëz
të cilët janë marrë me biznes, por
tashmë vetëm të njëjtit e legalizo-
jnë. Më në fund komisioni jep
fjalën se të njëjtit i plotësojnë apo
jo kriteret për të hapur biznesin.
Në Agjencionin tonë kryhen tra-
jnimet për përpilimin e planeve të
biznesit të parashtruara nga
kandidatët”, thonë nga Agjen-
cioni për punësime.

24 inkubatorë të
rinj për Klinikat
Gjinekologjike

Shkup, 1 nëntor - Katër inku-
batorë të rinj mori dje Klinika
Universitare për Gjinekologji
dhe Obstretikë  në Shkup kon-
firmuan për MIA-n nga ai insti-
tucion shëndetësor publik.
Qeveria dje në seancë mori
vendim sipas së cilës, Klinika
Universitare  për Gjinekologji
dhe Obstretikë - Shkup do të
marrë 24 inkubatorë. Pritet që
në periudhën e ardhshme në
Klinikë të arrijnë edhe inku-
batorët e tjerë të rinj. Nga
Klinika informojnë se  bëjnë
përpjekje maksimale që të evi-
tohen  të gjitha mungesat të
cilat para pak kohe i konfirmoi
Inspektorati Shtetëror Sanitar
dhe Shëndetësor dhe kushtet
të ngrihen në nivelin e nevo-
jshëm. Krahas Klinikës për
Gjinekologji dhe Obstretikë,
gjashtë inkubatorë të rinj do të
marrë edhe  Klinikën Univer-
sitare për Sëmundje të Fëmi-
jëve në Shkup, ndërsa dhjetë
inkubatorë do të shpërndahen
në spitalet klinike dhe të
përgjithshme në Shtip, Tetovë,
Strugë, Prilep, Ohër, Manas-
tir, Kumanovë, Gostivar Stru-
micë, dhe në Spitalin Special
për Gjinekologji dhe Obstetrikë
Çair në Shkup.  

Ankesa të shumta për diskriminim 

Diskriminojnë edhe ata që duhet 
të mbrojnë nga diskriminimi 

Problem shtesë për përballje
me diskriminimin është
pamundësia e qytetarëve,
përfshirë edhe ata me
handikap, ta njohin
diskriminimin. Prandaj, thotë
Koçovska, ata duhet të
edukohen, dhe të inkurajohen
të parashtrojnë ankesa dhe të
parashtrojnë padi

Në Komisionin për mbrojte nga diskriminimi në vitin 2016 janë parashtruar 60 ankesa, prej të
cilave më shumë apo 18 për qind janë për shkak diskriminimit në bazë të statusit personal dhe
shoqëror, 17 për qind sipas përkatësisë etnike, 15-të sipas përkatësisë politike, 13-të sipas
gjinisë, 12-të sipas gjendjes shëndetësore dhe 10 për qind sipas bindjeve tjera... Komisioni në
shtatë raste ka konfirmuar diskriminim dhe diskriminuesve u ka dhënë rekomandim, ndërsa në
31 raste ka konfirmuar se nuk ka diskriminim. Komisioni nuk ka vepruar në 20 ankesa për shkak
të mungesës së kompetencave për veprim, ndërsa në dy raste Komisioni e ka ndërprerë
procedurën. Komisioni nuk ka vepruar në 20 ankesa për shkak se nuk mund të arrihet qëllimi i
ankesës. Deri te Avokati i Popullit, megjithatë në vitin 2016 janë drejtuar 69 persona, por në
pjesën më të madhe të ankesave është bërë fjalë për diskriminim lidhur me marrëdhënien e
punës - 18-të, si dhe për përkatësinë etnike - 17-të. Gjatë këtij vitit, megjithatë, janë
parashtruar gjithsej 59-të ankesa, prej të cilave pjesa më e madhe - 14-të parashtresa, kanë
qenë për shqetësim në vendin e punës. 

60 ANKESA NË KOMISIONIN PËR MBROJTE NGA DISKRIMINIMI 

Fillon cikli i dytë i masave për vetëpunësim

Grantet e pakthyeshme, ende atraktive
Në ndërkohë, Nebi Jusufi, projekt
menaxher në Agjencionin Esa, i cili ka
trajnuar aplikantët për të marrë grante
të pakthyeshme pohon se gjatë dy viteve
të fundit në krahasim me vitet tjera
interesimi i shqiptarëve është dukshëm
më i madh. Ai thotë se në bazë të
trajnimeve të deritanishme vërehet një
interesim më i madh edhe tek shqiptarët
që nuk ishte praktikë e viteve e kaluara

Koha
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Sipas të dhënave zyrtare gjatë aksioneve masive antikanabis gjatë
vitit 2016 janë asgjësuar 1.5 milionë rrënjë

Kapja e tonelatave me
hashash në Shqipëri, ose
në brigjet e fqinjëve, sido-
mos në Itali është bërë një
lajm i përditshëm tashmë,
që nuk po habit më
askënd. Por, sa janë të
ardhurat që vijnë nga shit-
ja e këtij produkti, që për
vetë riskun e lartë që
mbart, ka një vlerë të kon-
siderueshme shitjeje? Si
një aktivitet i fshehur dhe
kriminal është vështirë të
gjesh të dhëna se sa është
paraja që ka hyrë në
ekonomi nga kultivimi dhe
shitja e hashashit për
periudhën 2016-2017.
“Monitor” është munduar
të bëjë një vlerësim, nisur
nga dy të dhëna indirekte,
atë të rrënjëve të asgjë-
suara nga policia (për vitin
2016) dhe sasive të kapu-
ra nga policia përgjatë
viteve 2016-2017, kur u
tentua trafikimi i prod-
himit masiv të 2016-s. Të
dy vlerësimet të çojnë në
një rezultat të ngjashëm
se, vlera e drogës së kul-
tivuar në vitin 2016 i
kalon 1.2 miliardë eurot, e
konvertuar si vlerë e mbe-
tur në ekonominë vendase
(shiko llogaritjet më
poshtë). Të ardhurat e
vlerësuara nga droga llog-
ariten në rreth 10 për qind
të PBB se së 2016 (1.5 tril-
ionë lekë). Kjo shumë
është katër herë më e lartë
sesa vlerësimi që ka bërë
UNODC (Zyra e Kombeve
të bashkuara për Drogën
dhe Krimin), për vitin
2014, ku fitimet vjetore
nga tregtia e paligjshme e
drogave në Shqipëri janë
sa 2.6% e prodhimit të
brendshëm bruto (ajo që
prodhon ekonomia në një
vit), apo rreth 300 milionë
USD për vitin

2014.Megjithatë, kjo
shumë nuk ka hyrë men-
jëherë në ekonomi. Një
pjesë e sasisë së mbjellë
ka mbetur ende stok për
shkak të mbiprodhimit,
një pjesë mbahet e fshe-
hur në dyshekë e kasafor-
ta dhe një pjesë mund të
jetë transferuar jashtë
vendit. Në Shqipëri, dy
treguesit indirekte më të
dukshëm për rritjen e
sasisë së valutës në
qarkullim nga ekonomia
kriminale janë ecuria e
kursit dhe vala e ndër-
timeve. Pa arsye të duk-
shme, dhe në tendencë të
kundërt me tregjet

ndërkombëtare, euro
është zhvlerësuar nd-
jeshëm këtë vit, duke u
luhatur ende afër nivelit
më të ulët të 9 viteve të
fundit. Lidhja më e duk-
shme ishte kur në datën
27 qershor, dy ditë pas zg-
jedhjeve euro u këmbye
me 131.98 lekë, më e ulë-
ta që nga gushti i vitit
2009, nga 134.87 lekë që
këmbehej në 19 maj, kur
filloi zyrtarisht fushata.
Më pas euro është rritur
dhe nuk ka arritur më në
nivelet e pas zgjedhjeve.
Më herët Banka e
Shqipërisë ka vlerësuar se
transaksionet ditore me

kursin në Shqipëri janë
rreth 20 milionë euro, pra
nevojiten miliona euro për
të dhënë një ndikim kaq të
madh tek kursi në një afat
të shkurtër kohor. Tregue-
si i dytë është ai i ndër-
timeve që janë rikthyer
sërish me vrull në gjithë
vendin. Sipas të dhënave
të INSTAT, numri i lejeve
të ndërtimit në 6-mujorin
e parë të 2017-s shënoi
një rritje vjetore me 82%,
duke arritur në 298. Të
dhëna të tjera të Bankës
së Shqipërisë tregojnë se
për periudhën janar-
gusht, teksa kredia e re
për ndërtimin, ndonëse u

rrit me 46% në 17 mil-
iardë lekë në raport me të
njëjtën periudhë të një viti
më parë, vlera e dhënë
mbetet e njëjtë si në vitin
2012 kur ishin dhënë
vetëm 37 leje! Kjo tregon
se një pjesë e madhe e fi-
nancimit ka ardhur nga
jashtë kanaleve bankare.
Më poshtë jepen
vlerësimet për të ardhurat
nga kultivimi i narkotikëve

Vlerësimi i parë, përmes sasisë
së rrënjëve të asgjësuara

Sipas të dhënave
zyrtare gjatë aksioneve
masive antikanabis gjatë
vitit 2016 janë asgjësuar
1.5 milionë rrënjë. Nisur
nga sasitë e kapura pas
aksionit të vjeshtës 2016
vlerësimet janë se është
asgjësuar minimalisht më
pak gjysma e prodhimit.
Pra rreth 2 milionë rrënjë
të prodhuara që janë hed-
hur në treg ose janë stok
ende ne magazina.
Burimet nga tregu shpje-
gojnë se, rendimenti min-
imal i bimës që ka periud-
hë kultivimi 6-mujore
është 1 kilogram për një
rrënjë me një çmim mesa-
tar (përfshirë kostot e
prodhimit, përpunimit,
magazinimit, transportit)
në pjesën shqiptare është
mesatarisht 800-900
euro/kg), për shkak të
zhvlerësimit të bimës nga
superprodhimi. (Të dhë-
nat e fundit nga përgjimet
e Dosjes së Habilajve nga
prokuroria italiane bënë të
ditur se çmimi i shitjes së
një kg hashashi në tregun
italian ishte rreth 1500
euro, nga të cilat 60%

ishte kosto deri sa mbër-
rin produkti në palën ital-
iane, pra rreth 900 euro).
Kalkulimet, për 2 milionë
rrënje, me një ardhur
mesatare në anën
shqiptare prej 800-900
euro/kg sugjerojnë se
vlera e 2 milionë rrënjëve
që i kanë shpëtuar as-
gjësimit është 1.2-1.35
miliardë euro.

Vlerësimi i dytë,
sipas sasive të kapura

Një shifër e ngjashme
vërtetohet indirekt edhe
nga të dhënat e policisë.
Sipas të buletinit zyrtar të
Ministrisë së Brendshme
gjatë periudhës janar-tetor
2017, bashke me
deklaratat prokurorisë së
Leçes janë sekuestruar
100 tonë kanabis, nga të
cilat 25 tonë në vendin
fqinjë. Duke llogaritur dhe
sasinë e kapur në 2016-n
janë në total rreth 130
ton. Sasia e kapur është
edhe më e lartë pasi në
përllogaritje nuk janë përf-
shirë sasitë e kapura në
Greqi, Gjermani dhe
Maqedoni. Vlera e mbetur
në ekonominë shqiptare e
një kilogrami kanabis
është rreth 800-900 euro
pas rënies së çmimeve. Në
total droga e sekuestruar
këtij viti vlerësohet 900-
100 milionë euro. Praktika
sugjeron se me një mesa-
tare të përbotshme policia
arrin të sekuestrojë një të
dhjetën e sasisë, pra sasia
e prodhuar arrin në 1300
ton. Ndaj vlera e drogës e
kapur nga policia e dhjetë-
fishuar tregon një të ard-
hur të mbetur në ekonom-
inë shqiptare me rreth 1
miliardë euro. Një pjesë e
kësaj vlerë tashmë ka hyrë
në ekonomi, por sipas
burimeve nga tregu stoqet
janë të mëdha, pasi grupet
e trafikut janë pritje të
çmimeve më të larta. Në
këto përllogaritje nuk janë
përfshirë të ardhurat nga
kokaina. Nga janari në
gusht policia e shtetit në
buletinet mujor të saj ka
sekuestruar 17 kilogramë
heroinë dhe 1.7 kilogramë
kokainë, pa përfshirë kap-
jet e këtyre substancave
narkotike ne vendet fqinjë
me origjinë nga Shqipëria.
(Monitor)

Injoroni dëshirat e jashtme

Objektet e jashtme lu-
ajnë një rol të vogël në
lumturinë tonë. Të ardhu-
rat dhe bukuria nuk
ndikojnë në lumturinë
tonë afatgjatë. Epikurusi
ka pohuar se ne e arrijmë
gjendjen e lumturisë
atëherë kur ne e distanco-
jmë veten tonë nga dëshi-
rat materiale. Ai thekson
se lidhja jonë me objektet
e shtrenjta do të na zhgën-
jejë gjithmonë për tri ar-
sye: humbja e këtyre ob-

jekteve do të na mërzisë,
ne gjithmonë do të jemi të
brengosur për arritjen e
tyre dhe pavarësisht sa fi-
tojmë, këto objekte mate-
riale asnjëherë nuk do të
na përmbushin vërtetë
dhe gjithmonë do të
kërkojmë për më shumë.

Mos keni frikë nga vdekja

Epikurusi ka thënë se
frika nga vdekja është një
nga gjërat kryesore, e cila
na shkakton dhimbje. Ai
besonte se frika nga vdek-
ja është e bazuar në diçka
fiktive (se Zoti do të na
ndëshkojë për veprat tona)
dhe se ne duhet ta largo-
jmë këtë nga mendja jonë.
Madje edhe nëse ne beso-
jmë se Zoti ekziston, ne
duhet ta kuptojmë se ai
nuk pret që ne të jemi per-

fektë dhe se nuk është
drejtpërdrejtë i shqetësuar
për marrëdhënien tonë
personale. Ai pohonte se

në momentin që vdesim,
dhimbjet tona përfundo-
jnë. Ai shkruante “Vdekja
është e pakuptimtë për të

gjallë se ata jetojnë dhe
janë të pakuptimtë për të
vdekurit… sepse ata janë
të vdekur”.

Përqafojeni mërzinë

Ne duhet të jemi të ar-
syeshëm në lidhje me lum-
turinë tonë dhe të bëjmë
dallimin mes asaj që na e
sjell lumturinë e vërtetë
dhe asaj që na e shkakton
dhimbjen e vërtetë. Është
e domosdoshme që ne mos
ta shtypim mërzinë tonë,
përderisa ajo na udhëheq
drejt kuptimit të vërtetë të
jetës. Mërzinë tonë ne
mund ta lidhim me kuj-
timet tona më të dhimb-
shme: përqafimi i një miku
ose qarit në kraharorin e të
dashurit. Ne nuk duhet të
zgjedhim të jemi vetëm të
lumtur, sepse çdo dështim
i yni pasohet nga njëra
prej ndjenjave më të
rëndësishme dhe më të
bukura të jetës tonë: sh-
presa.

Tri rregullat e lumturisë sipas filozofit të madh grek
Filozofi i madh grek,
Epikuri, ka shkruar për
lumturinë, duke treguar tri
rregullat e arta të saj

Kultivimi i narkotikëve në Shqipëri

Të ardhurat arrijnë
në 1.3 miliardë euro

Si një aktivitet i fshehur
dhe kriminal është vështirë
të gjesh të dhëna se sa
është paraja që ka hyrë në
ekonomi nga kultivimi dhe
shitja e hashashit për
periudhën 2016-2017.
“Monitor” është munduar
të bëjë një vlerësim
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Një studim i katër pedagogëve të Universitetit Bujqësor të Kamzës, i vitit 2014,
thotë se në Shqipëri gjenden 1.7 milion pemë ulliri të vjetra (mbi 500 vjeçare) dhe
llogaritet se 136 mijë janë me vjetërsi nga 1 deri në 3 mijë vjet

Gëzim KABASHI

Këto pemë ulliri janë
këtu ndoshta që para ko-
hës kur Çezari ndoqi Pom-
pein në këto anë, gjatë
luftës civile Romake në
vitet 49-45 para erës sonë,
por tani pas 3 mijë vjetësh
ato rrezikohen prej
erozionit, ndërtimeve të
reja apo tentativës së
fshatarëve për t’i trans-
portuar.

“Dikush e përdor për
truall dhe e shkul një ulli
shekullorë pa e pyetur fare,
dikush tjetër e bën refugjat
dhjetë ullinj i merr këtu
dhe i çon në qytet, nuk
ndodh kjo në ndonjë vend
tjetër… duhen ligje të forta
që kjo pemë ulliri të mbro-
het me ligj”, thotë Prof. En-
ver Isufi, drejtor i Institutit
të Bujqësisë Biologjike në
Universitetin e Kamzës.

Isufi thotë se ullinjtë e
vjetër të lënë pas dore

rrezikohen edhe prej
erozionit dhe thotë se
fshatarët që i zotërojnë
plantacionet me këto ullinj,
duhen ndihmuar të ndër-
tojnë vetulloret (një mur i
vogël gurësh rreth rrënjëve

të ullinjve) që do frenonte
fenomenin.

Një studim i katër ped-
agogëve të Universitetit Bu-
jqësor të Kamzës, i vitit
2014, thotë se në Shqipëri
gjenden 1.7 milion pemë

ulliri të vjetra (mbi 500
vjeçare) dhe llogaritet se
136 mijë janë me vjetërsi
nga 1 deri në 3 mijë vjet.

Pjesa më e madhe e
ullinjve të vjetër ndodhen
rreth e rrotull rrënojave të

kalave të vjetra,  prej Shko-
drës në Sarandë, por të
përqendruar në  planta-
cione i gjen në fshatrat e
zonës së Krujës,
Tiranës,Peqinit dhe ato të
Vlorës.

Por Prof. Enver Isufi,
drejtor i Institutit të Bujqë-
sisë Biologjike thotë për
BIRN, se ende te ne nuk
njihet me saktësi mosha e
vërtetë e pemëve të ullirit
cila kërkon analizë speci-
fike. Ai shpjegon se mosha
e ullinjve nuk matet me
perimetrin e trungut si te
shumë pemë të tjera dhe
se për këtë duhet një anal-
izë karboni. Megjithatë ai
dhe studiues të tjerë janë
të bindur se pemë me
perimetër deri 30 metra
mund të jenë edhe 3 mijë
vjeçare.

“Ky është një muze i
gjallë, dhe tregon edhe kul-
turën tonë që i kemi ruaj-
tur, edukatën tonë

ekologjike, pra shumë
gjona mund të komento-
hen rreth ullirit shekullorë.
Se nuk ndodh kjo për një
mollë, për një pjeshkë, për
një hardhi, kjo ndodh
vetëm te ulliri. Nuk gjen
ndërtesë këtu në Tiranë me
vjetërsinë e ullinjve”, thotë
ai.

Pemët e hershme janë
pjesë e legjendave popul-
lore. “Ne e kemi me të
dëgjuar, gjysh pas gjyshi,
brez pas brezi, se pema më
e shenjtë është ulliri dhe
deri sa kanë mbajt mend
ata dhe sa mbajmë mend
ne as rrufeja nuk bie në
pemën e shenjtë të ullirit”,
thotë Rexhep Troci, banorë
i fshatit Surrel.

Po ashtu ato janë të
çmuara edhe për shkak të
vlerave ekonomike.
Ullinjtë e vjetër pranë
Tiranës vazhdojnë të prod-
hojnë dhe vaji i përftuar
prej tyre është vlerësuar
me çmime ndërkom-
bëtare. Troci thotë se
pemët e ullirit të vjetër që
ai zotëron prodhojnë deri
tre herë më shumë se ato
të varieteteve të reja, ndër-
sa shton se po ashtu se
edhe frutet e tyre janë më
të mira për nga cilësia. Ai
thotë se përveç ruajtjes së
ullinjve të vjetër, do duhej
që të punohej edhe për të
mbajtur gjallë varietetin që
përshtatet më shumë me
klimën dhe me natyrën e
tokës. (birn)

Para pak kohësh u bo-
tua libri për jetën e shqip-
tarit John Alite, që u rrit
dhe u fuqizua në Familjen
Gambino dhe në fund u
pendua dhe dëshmoi
kundër organizatës në sal-
lën e gjyqit. John Alite
është shqiptari që ndih-
moi në rrëzimin e një prej
familjeve më të famshme
mafioze të New York-ut,
për të cilën kishte punuar
për vite. Pas daljes nga
burgu, ai ka
bashkëpunuar me një
gazetar për një libër që tre-
gon historinë e jetës së tij
dhe që është pritur me
shumë interes, nga media
në New York, për detajet e
sekretet për Familjen
Gambino, një realitet të
cilin shumica e
amerikanëve e njeh vetëm
nga filma si “Godfather”.

Alite (ndoshta një
amerikano-italianizim i
mbiemrit Haliti) ishte djali
i një taksisti, emigrant
shqiptar në Queens, New
York. Kur ishte fare i ri në
moshë, një xhaxha i tij e
mori një ditë në një nga
klubet private të bixhozit
në Bronx, ku u njoh me
mafiozë italo-amerikanë
dhe u bë mik i ngushtë me
John Angelo Gotti-n. Ky i
fundit, ishte djali i një prej
kryemafiozëve më famëke-

që në New York, John J
Gotti, kryetari i Familjes
Gambino. Të dy të rinjtë i
hynë bashkë rrugës së
kriminalitetit dhe në vitet
1980 bënë se bashku një
numër aksionesh që u sol-
lën qindra mijëra dollarë.
Alite u bë si djalë shtëpie
në familjen Gotti dhe u bë
një njeri me shumë
rëndësi që në moshë të
njomë në organizatën

mafioze të Gambino.
Mirëpo, duke qenë se ishte
me origjinë shqiptare dhe
jo italiane, ai nuk mund të
bëhej zyrtarisht një prej
kapove të mafies.

Kur në vitin 1992,
John J Gotti u burgos, ai
vendosi që djali i tij të
merrte në duar pushtetin
e Familjes Gambino. Kjo e
fuqizoi shumë shqiptarin
që ishte mik me Gottin

Junior. Junior kishte qenë
dëshmitari në dasmën e
Alites, po edhe ky i fundit
e kishte zgjedhur ditën e
dasmës në Ditën e Shën
Valentinit sepse ishte
ditëlindja e Juniorit.
Mirëpo, shqiptari nga
Queens kishte një pikë të
dobët. Motrën e shokut të
tij, Victoria, vajzën e bosit
të madh. Të dy kishin një
lidhje të fshehtë dashurie
por që nuk guxonin ta
bënin të njohur sepse ajo
ishte martuar me një
tjetër mafioz, Carmine Ag-
nello dhe nuk e dinin se si
mund të reagonte Familja.
Mes mafiozëve nderi i
familjes ishte shumë i
rëndësishëm. Mirëpo
dikur në mesin e viteve
1990, Alite sulmoi
bashkëshortin e Victorias,
duke e akuzuar se kishte
rrahur të shoqen. U kri-
jua një situatë e rëndë dhe
paqja u arrit duke e
“syrgjynosur” Aliten larg
nga New York-u, në Flori-
da.

Dashuria për vajzën e
bosit të vjetër dhe motrën
e bosit të ri i dha fund
kështu karrierës së shqip-
tarit në mafien italo-
amerikane. Jeta e John
Alites është si një film. Ai
u arrestua më vonë në
Florida, u arratis në
Brazil, u ekstradua
mbrapsht në SHBA, pra-
noi të bashkëpunonte
kundër mikut të tij të rin-

isë, John Angello Gotti-t
dhe sapo ka dalë nga bur-
gu pas 10 vitesh. Ai jeton
tani në New Jersey dhe ka
botuar biografinë ku lan
hesapet me miqtë/armiqtë
e kohës së rinisë. Në
qendër të talljes dhe kri-
tikës është ish-shoku i tij
i ngushtë, Gotti Junior.
Alite flet me një lloj re-
spekti për Gottin e vjetër
si një mafioz të zotin që
arriti gjithçka me forcat e
veta. U bë milioner i
fuqishëm ndonëse ishte
lindur në një familje të
varfër. Ndryshe nga ai, i
biri, nuk kishte as
zgjuarsinë e as trimërinë e
babait. Alite tregon sesi
shoku i tij kishte zakonin
e çmendur që shuante cig-
are në trupin e vet. Ishte
njeri me probleme të
tmerrshme vetëbesimi.

“Ai është si Kim Jong-
un, një fëmijë i përkëd-
helur që përfitonte në kur-
riz të shokëve të tij nga që
ishte djali i një babai të
fuqishëm”, shkruan Alite
në librin e tij.

Ai tregon një rast kur
pas një sherri në një klub
në Queens, Junior Gotti
nxori armën dhe qëlloi
duke plagosur një nga
djemtë me të cilët po zi-
heshin. Alite thotë se ishte
komplet e panevojshme
dhe se puna nuk kishte
shkuar te armët.

Mirëpo doli që djali që
u plagos ishte nipi i ka-

pos së Familjes Xhen-
oveze, një prej katër famil-
jeve të tjera mafioze në
New York. Kapoja i tyre,
Ciro Perrone kërkoi nga
Gotti Senior emrin e atij
që kishte shtënë që të mos
hapej konflikt mes dy
familjeve. Juniori nuk
kishte zemër t’i tregonte
babait se kishte qenë ai
vetë që kishte qëlluar me
armë pa qenë nevoja.
Shqiptari Alite duke mos
dashur të fillonte lufta dhe
për hir të shoqërisë, e mori
përsëri sikur e kishte bërë
ai. Për këtë u shpërblye me
një të rrahur epike, por
paqja u vendos. “Babai
ishte një tiran, kurse i biri
një ‘dhjaks’”, e përmbledh
ai përshkrimin e familjes
Gotti, në libër. Gotti Junior
ishte një hajvan që mori
në qafë të gjitha familjet
mafioze, kur FBI i gjeti në
vitin 1997, një liste me të
gjithë emrat e atyre që
kishin shkuar në dasmë
nga të Pesë Familjet
bashkë me postet në orga-
nizatat respektive dhe
shifrën e parave të sjella
dhuratë. Rregulli në famil-
je e donte që asnjëherë të
mos shkruheshin këto
gjëra në letër.

Alite i ka dhënë fund
në libër edhe një prej leg-
jendave të kohës. Sipas tij,
Gotti Senior, që njihej si
“Dapper Don” për veshjet
e tij shumë të shtrenjta
dhe me shumë shije, në
fakt, nuk e kishte fare stil
dhe klas. Ai kishte para
për të blerë një kostum
2,000 dollarë, po jo aftës-
inë dhe syrin për të gjetur
se cili i shkonte e si duhej
kombinuar. Ajo që nuk di-
hej ishte një ndihmës me
emrin “Fat Bob” (Bobi i
Shëndoshë) që ishte
mjeshtër i veshjeve dhe që
zgjidhte komplet
gardërobën e supermafioz-
it. (Gazeta Illyria)

Histori  të veçanta

Shqiptari që u dashurua me
vajzën e kapos së mafies italiane

Pas daljes nga burgu, ai ka
bashkëpunuar me një gazetar
për një libër që tregon
historinë e jetës së tij dhe që
është pritur me shumë
interes, nga media në New
York, për detajet e sekretet
për Familjen Gambino, një
realitet të cilin shumica e
amerikanëve e njeh vetëm nga
filma si “Godfather”

Ullinjtë shekullorë 

Rreziku prej ndërtimeve
dhe erozionit 

Studiuesit thonë se në
Shqipëri ka 136 mijë rrënjë
ulliri që mund të datohen deri
në 3 mijë vjeçar duke qenë një
“muze i gjallë”, ndërsa bëjnë
apel për t’i mbrojtur pemët
pasi mjaft prej tyre
rrezikohen prej ndërtimeve të
reja dhe mungesës së kujdesit
e erozionit
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Forum

Michael IGNATIEFF

E mbani mend fotografinë:
Presidenti Obama në një qoshe
të Situation Room, me stafin e
sigurisë kombëtare, përfshirë
Hillary Clintonin që mbulon
gojën me dorë, duke parë pam-
jet live që vijnë prej ndërtesës
në Pakistan, ku po ndodh
vrasja e Osama bin Ladenit.
Është një moment maki-
avelian: një udhëheqës politik
që ndërmerr riskun final, që
shkon bashkë me ushtrimin e
pushtetit, dhe që nuk pret
gjykimin e fatit. Ai e di se, nëse
misioni dështon, presidenca e
tij merr fund, ndërkohë që
nëse del me sukses, askush
nuk do të vërë më në dyshim
gatishmërinë e tij për të
riskuar gjithçka. Është mo-
ment makiavelian edhe në një
kuptim të dytë: një moment
kur nevoja publike kërkon
veprime që, etika private dhe
vlerat fetare mund t’i dënojnë
si të padrejta dhe imorale. I
quajmë këto momente maki-
aveliane, sepse ishte “Princi” i
Nikolo Makiavelit, i shkruar në
vitin 1513, që për herë të parë
nxori zbuluar botën morale të
politikës, dhe hendekun mes
ndërgjegjes private dhe kërke-

save të veprimit publik. Fakti
që “Princi” i thotë gjërat troç,
ka shkaktuar skandal për 500
vjet. Libri u vendos në In-
deksin Papnor të librave të
ndaluar në vitin 1559, dhe au-
tori i tij u denoncua në skenat
Elizabetiane si “I Ligu Makiav-
el”. Zemërimi nuk është shuar
me kalimin e kohës. Teoricieni
më i madh konservator mod-
ern, Leo Strauss, u thoshte
studentëve të tij në Univer-
sitetin e Çikagos në vitet 1950,
që ta shihnin Makiavelin si
“një mësues të së keqes”. Pro-
vokimi i Makiavelit është që të
këmbëngulë se në politikë,
veprimet e këqij pushojnë së
qeni të tilla, nëse interesi pub-
lik i bën të domosdoshme. Për-
pjekje të shumta po bëhen, për
t’i hequr thumbin këtij
mesazhi të zymtë. Katër libra
të rinj argumentojnë se për të
kuptuar sinqeritetin brutal të
Makiavelit, duhet të kuptojmë
kohët që e formuan atë: poli-
tikat e ndërlikuara dhe të
dhunshme të Italisë mes viteve

1498, kur mori detyrën si një
zyrtar i lartë në Firence, dhe
1527, kur Makiaveli vdiq. Alan
Ryan e kthen Makiavelin në
kontekstin e tij të zhytur në
gjak, me dobësimin dhe rënien
e republikës fiorentinase.
Philip Bobbitt e pozicionon
Makiavelin si teoricienin e
madh i shtetit të hershëm
modern, mendimtari i parë që
kuptonte se nëse pushteti nuk
ishte më personal, jo i ushtru-
ar më nga një lord mesjetar
pra, ai duhej moralizuar, në
një etikë të re publike, të
bazuar në “ragion di stato”.

Maurizio Viroli dëshiron që
ne të kuptojmë se Princi nuk
ishte një traktat cinik me devi-
jime, por më tepër një apel pa-
triotik për një politikan, që të
dilte dhe ta shpëtonte Italinë
nga pushtuesit e huaj dhe
sundimtarët e saj
dritëshkurtër. Biografia in-
telektuale e Corrado Vivantit
përforcon imazhin e Viroli-t
për Makiavelin, si një paraard-
hës i keqkuptuar i rilindjes
italiane, që bënte thirrje për
shpengimin e republikanizmit
italian, katër shekuj përpara
ribashkimit përfundimtar të
shteteve italiane. Të gjithë këta
autorë përpiqen shumë të
theksojnë se “Makiaveli i keq”
ishte në të vërtetë një shkrim-
tar i shkëlqyer, një shok i mirë
dhe një patriot pasionant. Të
gjithë theksojnë se angazhimi i
tij etik, kishte për qëllim ruajt-
jen “vivere libero”, jetës së lirë
të qytet-shtetit fiorentin dhe
republikave të tjera të Italisë.

Vetë Makiaveli vjen i gjallë në
letrën e tij të mrekullueshme,
për mikun e tij, Francesco Vet-
tori, të shkruar në vitin 1513,
pasi ishte dëbuar, plasur në
burg torturuar. (Makiaveli u
akuzua gabimisht për komplot
kundër Medici-ve, të cilët
kishin mundur ushtrinë
fiorentine dhe kishin rrëzuar
qeverinë republikane një vit
më herët.) Në letër, ai për-
shkruan ditë të vetmuara pas
lirimit nga burgu, duke gjuaj-
tur zogj në pronën e tij të vogël,
duke pirë në tavernën e
fshatit, dhe si pastaj kthehej
në shtëpi gjatë natës, në stu-
dion e tij, ku merrte “rrobat e
oborrit dhe pallatit” dhe
bashkohej me “oborret e
nderuar të të lashtëve”. Këto
studime të reja interesante, e
rikthejnë Makiavelin në kohën
e tij, por nuk e heqin vështrim-
in nga pyetja, se pse “entuziaz-
mi dhe prirjet e tij amorale”
(fraza e Alan Rjanit) mbeten
fortësisht provokuese, edhe në
kohën tonë. Makiaveli nuk
ishte aspak teoricieni i parë, që
shkruante se politika është një
biznes i pamëshirshëm, e cila
kërkon që udhëheqësit të bëjnë
gjëra, të cilat ndërgjegjja e tyre
private mund t’i urrejë. Mund
ta themi me siguri, se politika
është një nga ato fusha të
jetës, ku njeriu vë shpirtin e
vet në rrezik. Çfarë është tron-
ditëse për Makiavelin, është se
atij nuk i bëhej vonë. Ai
besonte jo vetëm që politikanët
duhet të bëjnë të këqija, në
emër të së mirës publike, por

Daim ILAZI 

“Nipat, veprat i gjykojnë”, ka
thënë poeti Esat Mekuli. Sot je-
tojmë në një kohë të pa kohë, në
kohë të leshta, në një kohe kur
vlerat janë të anashkaluar dhe të
përmbytura. Si duket jemi të prirë
të shtiremi, të sillemi sikur jemi të
mpirë. Tani është koha kur duhet
të nxjerrim në pah vlerat tona të
mirëfillta, individ pa hipotekë, të
ndershëm dhe profesionist të lë-
menjve të ndryshme. 

T’u japim timonin atyre me
përvojë, guxim dhe ndërgjegje, që
ta vozisin veturën e mos ta dëm-
tojnë. Jo shoferëve që vozisin e
shikojnë në retrovizor, ose flasin
ne telefon mobil, e  më pas bëjnë
karambol. Siç thotë në një ese i
madhi Azem Shkreli, koha më e
ligë është koha e mediokreve. Sh-
faqja e mediokreve bëhet shpejt,
janë vërshues, e pastaj sundues.
Ato janë në mënyrë latente të ar-
miqësuar me hierarkinë e vlerave.
Ata nxitohen të marrin në duart e
veta pikat kyçe të vlerësimit, të
gjykimit e  të vendosjes. Smira e
mediokreve nuk duron të prishet
rendi i sundimit të saj. Ata sh-
qetësohen seriozisht nga çdo e ar-
ritur pozitive apo suksesi i tjetrit.
Paaftësinë, mosdijen dhe mo-
skomptencën e tyre, mediokret
përherë e kompensojnë me
dëgjueshmëri shembullore. 

Fatkeqësia e mediokreve e
kohës që i pjell dhe ata që i kemi
sot, është se ata kurrë nuk janë të
zotë, të aftë e të kthjelltë ta kup-
tojnë këtë fakt. Ata bile nuk kanë
as ide dhe janë shterp. Në shtetet
e civilizuara, njerëzit me ide vlerë-
sohen dhe paguhen. Fillet e ideve
përherë nisen nga individë. 

Ta përkujtojmë arkitektin e ri,
Gustav Eiffel, kishte një ide para
një shekulli. Pra, në Paris të ndër-
tonte një Kullë të lartë 300 metro,
që do të ishte krenaria e Francës,
do të vinin turiste me shumë, do
të kishte leverdi ekonomike Pari-
si, punësime etj,etj. Kjo ide indi-
viduale e tij u realizua dhe u bë
pronë  e  përbashkët, simbol i pa-
risienëve, trashëgimi kulturore e
Francës. 

Uroj që prefektët tanë të ri, në
çdo qytet ku kane fituar, të na
ndërtojnë nga një Portë Triumfa-
le qe ti kemi si pronë të përba-
shkët e t’i ruajmë si trashëgimi
kulturore. Nipat e mbesat ti
mbajnë mend se në kohën e tyre
është ndërtuar kjo Porte Triumfa-
le, ky Teatër, ky Muzeum arkeo-
logjik-etnologjik, ky teatër për fë-
mij, rruge e ambient “Modus
Vivendi” me standarde ba-
shkëkohore, sepse hyrja ne BE
është e kushtëzuar edhe me ndër-
timin e infrastrukturës sikur ajo
evropiane.

Augustin PALOKAJ

Javën që vjen në Tiranë do
të zhvillohet një konferencë e
madhe e organizuar nga
komisari i BE-së për Fqinjësi
dhe Negociata të Zgjerimit, Jo-
hanes Hahn, kushtuar medi-
ave në rajonin e Ballkanit. Kjo
konferencë dyditore është
emërtuar si “Ballkan media
days” (ditët e mediave ballka-
nike) dhe ka për qëllim të
diskutohet rreth sfidave të me-
diave, si të përmirësohet
kualiteti i gazetarisë në rajon,
çfarë roli duhet të luajnë medi-
at përmes informimit të saktë
në luftë kundër “lajmeve të rre-
jshme” dhe si të kontribuojnë
në procesin e pajtimit në këtë
rajon.

Është paralajmëruar se
edhe kryeministri i Shqipërisë,
Edi Rama, do ta ketë fjalën
hyrëse në këtë konferencë në
kryeqytetin e Shqipërisë. E
vetë Rama ditëve të fundit
është gjetur në shënjestër të

kritikave për një qortim që u
ka bërë gazetarëve, duke i kon-
sideruar si injorantë dhe të
painformuar, dhe më vonë
duke u arsyetuar se ai nuk e
ka ofenduar askënd, por vetëm
ka shprehur një opinion të tij.

Rama nuk është kryemi-
nistri i parë, dhe nuk do të jetë
as i fundit, që ka kritikuar dhe
qortuar gazetarët. Këtë e kanë
bërë shumë të tjerë para tij, e
do ta bëjnë edhe në të
ardhmen. Nuk është e lehtë
për politikanët që të kenë
mirëkuptim gjithmonë për me-
diat. E në Shqipëri një gjë e
tillë është edhe më e vështirë.
Sepse mediat në Shqipëri janë
po ashtu të polarizuara tej
mase, duke reflektuar kështu
edhe polarizimin e skenës poli-
tikë dhe polarizimin e tërë
shoqërisë. Në këto rrethana
mediat vërtet lehtë në
Shqipëri, me disa përjashtime,
mund të ndahen në “të majtë”
dhe “të djathtë”, sikurse edhe
skena politika. Sa herë që
ndodh ndonjë skandal, ndonjë
dyshim për korrupsion dhe

krim, ndonjë akuzë, mediat
bëhen argatë të preferencave
politike, apo të interesave të
pronarëve, duke bërë fushatë
në favor apo kundër personit
në fjalë. Këtë po e shohim tash
në rastin e dyshimeve për përf-
shirje në një skandal droge të
deputetit socialist dhe ish-
ministrit të Brendshëm, Tahiri.
Sikur edhe në rastet e tjera,
mediat ndahen në raportimet e
tyre. Në të shumtën e rasteve
vërtet nuk bëjnë hetime të
veta, aq sa kanë mundësi, por
vetëm e transmetojnë atë që
thonë politikanët. E kur në
Shqipëri media bëhet trans-
metuese e deklaratave të poli-
tikanëve, atëherë bie në grackë
dhe bëhet e tillë çfarë është, e
tmerrshme. Sepse e tillë është
skena politike, i tillë është Ku-
vendi, të tilla janë edhe struk-
turat e shtetit që janë të poli-
tizuara. Dhe kështu mediat
janë vetëm pasqyrë e gjendjes
së përgjithshme të shoqërisë.
Kështu është në Shqipëri, por
edhe në Kosovë, Maqedoni dhe
në vende të tjera të rajonit.

Koha e
vlerave të
mirëfillta

T’u japim timonin atyre me
përvojë, guxim dhe ndërgjegje, që

ta vozisin veturën e mos ta
dëmtojnë

Makiaveli kishte të drejtë
Makiaveli nuk ishte aspak
teoricieni i parë, që shkruante
se politika është një biznes i
pamëshirshëm, e cila kërkon që
udhëheqësit të bëjnë gjëra, të
cilat ndërgjegjja e tyre private
mund t’i urrejë

Politikanët në pushtet nuk e kanë lirinë e
shprehjes të njëjtë me gazetarët

Nuk ka dyshim se mediat meritojnë
të kritikohen. Por do të ishte mirë
sikur kritikat të vinin nga publiku,
nga vetë gazetarët e jo nga
politikanët, sidomos jo nga ata që
janë në pushtet. U pëlqeu apo jo
politikanëve, e drejtë apo jo, liria e
shprehjes për ata që janë në
pushtet nuk vlen si për gazetarët.
Gazetarët munden dhe e kanë për
detyrë ta kritikojnë pushtetin,
ndërsa e kundërta nuk vlen, sepse
kritika e pushtetit për gazetarët
është ndërhyrje dhe presion politik
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gjithashtu që ata nuk duhet
të shqetësohen për këtë. Me
fjalë të tjera, ai nuk e vriste
mendjen, për atë që mendim-
tarët modernë e quajnë prob-
lemi i duarve të pista.

Filozofi i madh i Prince-
tonit, Michael Ualzer, duke
huazuar nga Jean-Paul
Sartre, përshkruan ndjenjën e
duarve të pista në politikë, si
ndërgjegjen fajtore, me të
cilën politikanët duhet të jeto-
jnë, kur ata autorizojnë akte
që përbëjnë nevojë publike,
por që gjykimet private i hed-
hin poshtë. “Këtu është poli-
tikani moral,” thotë Ualzer
thotë: “është pikërisht prej
duarve të tij të pista, që ne e
njohim”. Ualzer mendon se ne
duam që politikanët tanë të
jenë shërbyes që vuajnë, që
rrinë zgjuar gjithë natën, të
munduar shumë prej konflik-
tit midis moralit privat dhe të
mirës publike. Makiaveli
thjesht nuk besonte se poli-
tikanët duhet të shqetësohen
për duart e tyre të pista. Ai
nuk besonte se ata meritonin
lavdërime për skrupujt
moralë, ose vrasjen e
ndërgjegjes. Ai do të kishte
rënë dakord me The Sopra-
nos: “ndonjëherë bën atë që
duhet të bësh”. Por Princi
vështirë se do të kishte mbije-
tuar kaq gjatë, nëse do të kish
qenë, asgjë më shumë se një
apologji për gangsterë. Tek
gangsterët, mizoria e
paarsyeshme është shpesh
efikase, ndërsa në politikë, siç
Makiaveli e kuptoi qartë,
është më keq se një krim.
Është gabim. Ragion di Stato
duhet të disiplinojë çdo zbrit-
je të politikanit në hapësirën e
diskutueshme morale. Një
udhëheqës i orientuar nga
nevoja publike ka më pak të
ngjarë të jetë mizor dhe i lig,

se ai i udhëhequr nga moral-
izmi fetar. Etika e Makiavelit,
duhet thënë, ishte tejet in-
diferente ndaj parimit të kr-
ishterë, dhe jo më kot. Në
fund të fundit, dikush që be-
son se ka Perëndinë në anën
e tij, është në gjendje të bëjë
çdo gjë. Makiaveli gjithashtu
kuptoi se një politikan,
ndryshe nga një gangster,
nuk mund të luante shpejt
dhe kollaj me ligjin. Ligji ishte
i rëndësishëm, sepse tek re-
publikat kishte rëndësi
mendimi i qytetarëve, dhe
nëse një princ e vinte veten
shumë shpesh mbi ligjin,
njerëzit do ta largonin. Maki-
aveli nuk ishte demokrat, por
ai e kuptoi se zemërimi popul-
lor në rrugicat e qytetit të tij,
mund ta çonte sundimin e
princit, drejt një fundi të përg-
jakshëm. Nëse Makiaveli i
këshillonte politikanët që të
shtireshin, të bënin sikur
kishin virtyte që nuk i prak-
tikonin në jetën private, kjo
ndodhte sepse besonte që
njerëzit në rrugicat e qytetit,
interesoheshin më shumë që
princi t’u siguronte atyre paqe
dhe siguri, sesa nëse ai ishte
origjinal, apo edhe njeri i
ndershëm. I gjithë ky duket si
cinizëm, vetëm nëse nuk arri-
jmë ta shohim realizmin e tij
të thellë. Në librin e tij, Alan
Ryan kap ndikimin e Maki-
avelit mbi imagjinatën morale
moderne, kur thotë: “Fuqia
qendrore e Princit vjen nga …
këmbëngulja e tij mbi nevojën
për një vlerësim të qartë të
mënyrës se si njerëzit vërtet
janë aq të ndryshëm, nga
gjepurat moralizuese për
mënyrën se si duhet të jenë”.

Kjo qartësi morale mbetet
e fortë në një epokë si e jona,
kur politikanët fshehin mizor-
inë e domosdoshme të jetës

politike, prapa retorikës së
vlerave familjare dhe
parimeve të krishtera dhe u
bëjnë thirrje qytetarëve të
ndiejnë dhimbjen e tyre, kur
marrin vendime të vështira.
Ne jemi ende të tërhequr nga
Makiaveli, sepse e ndiejmë se
sa nuk i duronte dokrrat e
ngjashme në kohën e tij, dhe
sa i vendosur ishte që të për-
ballej me një problem që na
shqetëson edhe ne: kur dhe
sa mizori është e domos-
doshme në botën e politikës.
Ai këmbëngulte se, kur duhet
që të merren vendime politike
të vështira ose të rrezikshme,
mirësia e krishterë ose nd-
jeshmëria private, thjesht nuk
bëjnë punë. Në politikë, ylli
polar duhet të jetë vetëm
shëndeti i republikës. Të nd-
jekësh zërin e brendshëm që
grindet, apo të bësh para-
mbrapa kur moralizuesit ma-
jtas e djathtas kundërshtojnë,
është thjeshtë dobësi. Dhe
nëse hezitimi yt e vë repub-
likën në rrezik, kjo është
dobësi e përbuzshme. Etika e
Makiavelit vlerësonte vendos-
mërinë në politikë, dhe jo
kërkimin e dëshpëruar të
moralisht korrektes. Ajo çfarë
Makiaveli refuzon të çmojë,
janë njerëzit që vlerësojnë
ndërgjegjen dhe shpirtin e
tyre, më shumë se sa intere-
sat e shtetit. Ajo që Makiaveli
nuk fal, është shfaqja publike
e pavendosmërisë. Nuk duhet
të zgjedhim udhëheqës që
mundohen, duke u shqetë-
suar për dëmet morale të
pushtetit që ushtrojnë në
emër të popullit. Duhet të zg-
jedhim udhëheqës që flenë të
qetë, pasi marrin risqet më të
mëdha sa i përket virtytit të
tyre. Ata po bëjnë atë që
duhet bërë. (The Atlantic-
bota.al))

Edison YPI

Tmerr e shkuar tmerrit.
Panoramë apokaliptike. Miku,
armiku, shoku, kolegu, komshiu,
i dashuri, e dashura, gruaja, bur-
ri, fëmija, të gjithë gënjejnë.
Oqeani i gënjeshtrave ka mbësht-
jellë gjithçka si eteri materien.
Nuk i thua dot tjetrit asgjë. Sa të
hapësh gojën, tjetri nis e lodh
mendjen çfarë gënjeshtre po i
thua, dhe me cilën gënjeshtër
duhet të përgjigjet. Çfarë deliri.
Çfarë llahtari. Vishen me rraqe
gabi, dhe hiqen sikur ndjekin
modën. I ngijnë flokët me xhel,
dhe u duket vetja i bukur. Gjez-
disin me Benzin e tjetrit, dhe
ushqehen me marmalatë të skad-
uar. Merimanga e gënjeshtrave ka
hyrë në çdo skutë. Hajdutin e
bëjnë të ndershëm. Rekomando-
jnë drogën. Kurvën e shpallin
model për t’u imituar. Rrugaçin e
bëjnë hero. Budallain e quajnë
mendimtar. Hajvanin patriot. Injo-
rantin shkrimtar. Të çmendurin
poet. Llafazanin opinionbërës.
Dërdëllitësin këngëtar. Gënjesh-
tra këtu nuk është e pjesshme, e
përkohshme, relative, që përmes
komunikimeve të mundohesh ta
korrektosh. Gënjeshtra e kë-
tushme është gjithëpërfshirëse, fi-
nale, definitive, totale. Kapilarizi-
mi i gënjeshtrës nga fëmija te
buzëvarri, nga më i dituri te më
injoranti, nga më mendjelehti te
më mendjemadhi, dhe gjithë të
tjerët, ta kall tmerrin, ta ftoh
trurin, t’i mpin gjymtyrët, ta fut
dëshpërimin, ta nxin ditën, ta hel-
mon jetën. Nuk gënjejnë një herë
që t’i falësh, apo tre herë që pasi të
fjalosesh të mirëkuptohesh. Gën-
jejnë pafundësisht herë. Gënjejnë
kur flasin. Gënjejnë kur pyesin.
Gënjejnë kur përgjigjen. Gënjejnë
kur rrinë. Gënjejnë kur lëvizin.
Gënjejnë kur hanë. Gënjejnë kur
flenë. Gënjejnë kur ëndërrojnë.
Gënjejnë kur dashurojnë. Gënje-
jnë kur urrejnë. Nuk gënjejnë më
të rrallë, pa të keq, se ashtu e
kanë tipin, të atillë e kanë vesin.
Gënjejnë gjithë kohën. Gënjenin
dje, gënjejnë sot, do gënjejnë
nesër, do gënjejnë deri ditën e fun-
dit, deri frymën e fundit. Nuk gën-
jejnë bukur, nuk gënjejnë kënd-
shëm, që të mendosh se gënjejnë
për humor apo për të alternuar
bisedën që të largojnë monoton-
inë, mërzitjen. Gënjejnë dosido.
Gënjejnë si u vjen doresh. Gënje-
jnë pa u menduar. Nuk gënjejnë
me arsye apo pa arsye, me shkak
apo pa shkak. Gënjejnë kot. Gën-
jejnë me instinkt. Gënjejnë pa e
ditur pse gënjejnë. Gënjejnë sepse
u duket se duhet të gënjejnë. Gën-
jeshtarët më të qelbët përsërisin
vazhdimisht se gënjeshtra i ka
këmbët e shkurtra, se gënjeshtra
ka bisht etj. etj., sikur demek gën-
jeshtra është gjë e gjallë, sikur
brenda të vërtetës mbisunduese
gënjeshtra është e përkohshme,
janë pohime moralistike rre-
nacake për të mundësuar të tjera
e të tjera gënjeshtra të pafundme.
Gënjeshtra e këtyre nuk ka këm-
bë, duar, bisht, nuk është gjë e
gjallë. Gënjeshtra e këtyre është
një makineri e skëterrshme që
vigjëlon të vërtetën ta gjejë ku e ka

nxjerrë kokën t’ia shtypi. Gënjejnë
të gjithë pa i lëvizur qerpiku. Pa
turp, pa edukatë, pa vetëpërmba-
jtje. Gënjen muhabetçiu, gënjen
dyqanxhiu, gënjen nëpunësi, gën-
jen eprori, gënjen inferiori, gën-
jen politikani, gënjen deputeti,
gënjen ministri, gënjen kryetari,
gënjen sekretari, gënjejnë statis-
tikat, gënjejnë deklaratat, gënjejnë
konferencat, kongreset gjithash-
tu gënjejnë, mbledhjet gënjejnë,
të gjitha dhe të gjithë veçse gënje-
jnë dhe gënjehen. Fejsbuku dhe
Instagrami që u duk se ishin sh-
pikur për ta kufizuar gënjeshtrën,
u dorëzuan para zulmës së pan-
dalshme gënjeshtare
shqiptareske. U bënë vetë ata gën-
jeshtarët më të mëdhenj që gënje-
jnë e vetëm gënjejnë, e asgjë tjetër
s’bëjnë. Gënjejnë edhe ata që për
t’i përcjellë me besnikëri gënjesh-
trat paguhen, gënjejnë spiunat.
Ndoshta kanë të drejtë. Se të spi-
unosh vetëm gënjeshtra, zor të
vejë mendja se mund të ekzistojë
e vërteta. Gënjejnë dhe i gënjen in-
ginieri. Gënjejnë dhe i gënjen us-
tai. Gënjen i sëmuri mjekun. Si
pasojë gënjen mjeku të sëmurin.
Ka mbetur vetëm me veten dhe
kompjuterin. Thotë jam djathtist,
jam konservativ, jam populist, pra
rrenacak, halabak, morracak,
pleh. Shfaqet tjetri si progresist, si
liberal, si shpërthyes, si revolu-
cionar. Mirëpo para sfidës së parë
nis e lëviz si urith, mblidhet si
kërmill brenda guaskës së vet, in-
teresin e vet, shkurt është rre-
nacak. Një tjetër mburret dhe
thotë se e ka për nder që është fa-
natik politik. Nxjerr shpatën nga
brezi dhe vret e pret mullinjtë e
erës. Në fakt është gënjeshtar,
është interesaxhi i ndyrë, që pret
të vijë në pushtet partia e tij ta
vërë përsëri në punën e pameritur
për të vjedhur. Thotë për mikun e
kafenesë, është poet, është
shkrimtar, ka kaq e aq vepra, kaq
e aq përkthime. Ja pret miku-
mikut; është studiues, shkencë-
tar, historian. Të dy gënjeshtarë.
Të dy mbijetuesa grafomanë, pa
asnjë talent, pa asnjë ideal. Gën-
jen kafeneja, gënjen televizori,
gënjejnë tabelat që njoftojnë datën
e fillimit dhe mbarimit dhe koston
e punimeve në rrugë. Gënjejnë
opinionistat, analistat, kazanistat,
që për fakte konsiderojnë çfarë
shohin nëpër ëndrra. Rretheqark,
vetëm gënjeshtra. Bërtit sa ta
tundësh dheun. Ulurit sa të
ngresh dallgët e oqeaneve. Grise
qiellin duke klithur me turi nga
hëna ose nga halja. Gjurmën, hi-
jen, shijen e të vërtetës nuk e gjen
dot kurrën e kurrës. As këtu, as
atje, as në horizont, as kurrkund.
Mund të kuturisësh në një mijë
mënyra për ta parë a për ta prekur
të paktën një grimcë të së vërtetës,
për t’ju lutur asaj grimce të të
thotë ku është e tëra, pse largohet,
pse fshihet, pse rrëshqet. E kotë.
Sapo nis, ndjen se ndërmarrë një
aventurë. Rrethohesh menjëherë
nga gënjeshtra të tjera. Njerëz që
gënjejnë nuk mund të dashurojnë,
nuk mund të ndërtojnë, nuk
mund të përparojnë. Nuk jemi bi-
jtë e shqipes. Jemi bastardat e
gënjeshtrës. Popull rrenacak. Pop-
ull i drunjtë. Popull Pinok. Popull
i vdekur i pakallur. (mapo)

Dhe kur një pjesë e madhe e
mediave janë të tilla, atëherë
pësojnë gazetarët vërtet profe-
sionistë dhe mediat profesion-
ale që duan të ruajnë stan-
dardet etike të gazetarisë.

Ka shumë arsye për kriti-
ka ndaj mediave dhe ndaj
mënyrës se si sot gazetarët
kryejnë punën e tyre. Por ka
shumë arsye pse situata është
e tillë. Mediat dhe gazetarët
profesionistë përballen me sfi-
da më të mëdha se asnjëherë
më parë. Ato sfida nuk vijnë
vetëm nga presionet, por edhe
nga degradimi i gazetarisë së
ndikuar nga rrjetet sociale.
Edhe opinioni është gjetur në
një pozitë konfuze dhe e ka
ngatërruar gazetarinë e
vërtetë me postimet në rrjetet
sociale. Kështu, duke u bërë
edhe transmetuese të pos-
timeve në rrjetet sociale, me-
diat kanë degraduar edhe më
shumë, sepse shpesh nuk e
verifikojnë fare atë që ka
shkruar dikush në “Face-
book”, por vetëm e përcjellin
tutje. Të tilla janë bërë edhe
disa portale. Ky fenomen nuk
kufizohet në Shqipëri, Kosovë
dhe Ballkan por është edhe
më i gjerë. Për shkak të
rrjeteve sociale, të cilat edhe
janë platformë dhe forum i
mirë për debate, por edhe
platformë për psikopatë dhe
nxitës të urrejtjes dhe
dhunës, është fituar për-
shtypja se asnjëherë nuk ka
pasur më shumë informa-
cione se tani. Por e vërteta
është se asnjëherë nuk ka pa-
sur më shumë rrëmujë në

skenën mediale dhe më
shumë lajme të paverifikuara.
Dhe asnjëherë ato nuk janë
përcjellë me më shumë lehtësi
sesa tash. Pak minuta pasi
dikush në “Facebook” të
shënojë ndonjë porosi, ndon-
jë akuzë ndaj dikujt, ajo do të
bartet nëpër portale dhe do të
jetë e pamundur pastaj të
qartësohet se çfarë në të
vërtetë ka ndodhur. Fenomeni
i “fake news”, për të cilin do të
diskutohet edhe në “Media
days” në Tiranë, është bërë
sot një prej kërcënimeve krye-
sore edhe të demokracisë
perëndimore dhe madje edhe
të sigurisë. Prandaj edhe po
krijohen “task forca” të
ndryshme për ta luftuar këtë
fenomen.

Pra, nuk ka dyshim se me-
diat meritojnë të kritikohen.
Por do të ishte mirë sikur kri-
tikat të vinin nga publiku, nga
vetë gazetarët e jo nga poli-
tikanët, sidomos jo nga ata që
janë në pushtet. U pëlqeu apo
jo politikanëve, e drejtë apo
jo, liria e shprehjes për ata që
janë në pushtet nuk vlen si
për gazetarët. Gazetarët
munden, dhe e kanë për de-
tyrë ta kritikojnë pushtetin.
Por kur kryeministrat dhe
njerëzit e tjerë në pushtet i
kritikojnë dhe i qortojnë gaze-
tarët, ata me këtë rrezikojnë
të hyjnë në terrenin e presion-
it ndaj mediave. Në këtë
mënyrë ata edhe mund të
akuzohen, me të drejtë, se ke-
qpërdorin pushtetin për të
qëruar hesapet me ata puna e
të cilëve nuk u pëlqen.

Janë të qarta rregullat e
raporteve mes pushtetit dhe
mediave. Politikanët, në
pushtet dhe opozitë, kanë të
drejtë, dhe detyrë, të reago-
jnë përmes dhënies së infor-
macioneve të sakta, përmes
hapjes së tyre për gazetarët,
përmes përgjigjeve në pyetjet
e gazetarëve. Por nuk kanë të
drejtë t’i kritikojnë dhe akuzo-
jnë gazetarët. Duhet të kufizo-
hen në dhënien e informa-
cioneve, sqarimeve dhe mund
të shprehen edhe se nuk paj-
tohen me diçka që është
shkruar apo raportuar në me-
dia. Por duhet të përmbahen
nga ligjëratat ndaj gazetarëve,
qortimet dhe akuzat e sulmet
ndaj tyre. Dhe kjo vlen për të
gjithë, jo vetëm për ata që sot
janë në pushtet. Do të ishte
mirë sikur konferenca në
Tiranë vërtet të shërbejë për
të ndihmuar mediat në Bal-
lkan që të jenë më të mira.
Do të ishte mirë sikur edhe
Komisioni Evropian të jetë më
i prerë kur kërkon respek-
timin e lirisë së shprehjes në
rajon e jo ta thotë një gjë të
tillë vetëm sa për të kryer de-
tyrën, e në të njëjtën kohë pa
problem të mbrojë ata që
bëjnë presion ndaj mediave. E
ata politikanë që duan lirinë e
shprehjes le ta lënë politikën
dhe lë të bëhen gazetarë. Por
edhe ata gazetarë që duan të
jenë argatë të politikanëve më
mirë është, dhe më e nder-
shme, të hyjnë aktivisht në
politikë sesa ta përdorin pro-
fesionin e tyre për t’i shërby-
er politikës. (koha.net)

Popull Pinok
Gjurmën, hijen, shijen e të vërtetës
nuk e gjen dot kurrën e kurrës. As
këtu, as atje, as në horizont, as
kurrkund
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Bunkerët e Shqipërisë kanë
qenë në fokus të National Geo-
graphic në seksionin “Travel” të
tij. Dikur, thotë shkrimi këto ob-
jekte prej hekuri e betoni u ndër-
tuan nga frika e regjimit komu-

nist se mund të sulmohej, por
sot kanë tjetër qëllim.

“Sidoqoftë, shqiptarët të
shkathët nga natyra, po i
shndërrojnë dhe po i japin kë-
tyre objekteve jetë të re si

Bunkerët e 
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restorante, bare, kafene apo
edhe muze”, shkruan Alex
Crevar, autori i shkrimit.

Shembuj të tillë gjenden
kudo në vend. Në Shkodër është
bërë një studio tatuazhesh, në

Kavajë një dyqan hamburgeri,
në brigjet e Golemit është krijuar
një hotel me 20 dhoma. Ndërsa
në Tiranë, janë dy muze që janë
krijuar në 2014 dhe kanë pritur
mijëra vizitorë.

Shqipërisë 
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Kryeministri Rama është shprehur se për kalimin me automjete në këtë aks, që do të lidhë Tiranën
me Dibrën me një gjatësi prej rreth 73.5 kilometra, nuk do të duhet të paguhet asnjë tarifë Rajon

Shpallja e shoqërisë “Gjoka
Konstruksion” fituese e konçe-
sionit për ndërtimin e rrugës
së Arbrit, shënon finalizimin
e një procesi të stërzgjatur në
vite, të premtuar nga shumë
qeveri të mëparshme, por që
nuk u bë dot realitet. Gjurma
të cilën do të përshkojë ndër-
timi i rrugës së Arbrit, nis në
lindje të qytetit të Tiranës, në
anë të malit të Dajtit, vijon në
Qafëmollë, Shëngjergj, Burrel,
Klos, Bulqizë, Peshkopi dhe
Dibër e Madhe (Maqedoni) që
gjendet 5 km larg kufirit
shqiptar. Në këtë segment rru-
gor parashikohet ndërtimi i 15
urave të mesme dhe të mëdha,
me gjatësi totale rreth 1500
m, ndërtimi i dy tuneleve, me
gjatësi respektive prej 2600
dhe 560 m. Zbatimi i projektit
për ndërtimin dhe mirëmbajt-
jen e Rrugës së Arbrit do të
ketë impakt pozitiv, ekonomik,

social dhe kulturor, duke
shkurtuar distancat lidhëse të
qyteteve dhe zonave të ban-
uara si dhe do të realizojë
standarde të larta teknike në
të gjitha fazat e projektit. Ky
projekt do të rritë jo vetëm
standardet e rrugëve në vend,
por gjithashtu do të sjellë nx-
itjen e punësimit dhe zhvillim-
in ekonomik në zonat përreth.
Po ashtu, ky segment rrugor
do të rrisë bashkëpunimin me
Maqedoninë, duke bërë të
mundur shkurtimin e gjatë-
sisë me këtë vend me 75 km.
Ndërtimi i Rrugës së Arbrit
shkurton në mënyrë të nd-
jeshme distancat e transportit
që lidhin Tiranën dhe Portin e
Durrësit me Dibrën,
Peshkopinë, Matin dhe
Shkupin. Puna për ndërtimin
e rrugës së Arbrit do të nisë
brenda 45 ditëve dhe nuk do

të ndalet deri në përfundimin
e këtij aksi të rëndësishëm.
Kryeministri Edi Rama ka
deklaruar se për këtë projekt
të rëndësishëm do të diskuto-
het edhe me qeverinë e Maqe-
donisë që të bëhet lidhja e
nevojshme me këtë rrugë.
“Ministria ka nisur negociatat
për termat e negociatës me
kompaninë që rezultoi fituese
në garë dhe në harkun e 30-
45 ditëve kontrata do të final-
izohet dhe puna për rrugën e
Arbrit do të fillojë deri në për-
fundimin e këtij aksi të rëndë-
sishëm për të cilën bashkë me
Ministrinë e Jashtme kemi
çelur diskutimin me qeverinë
maqedonase. Në mbledhjen që
do bëjmë në Pogradec do kemi
si pikë diskutimi nevojën që
nga pala maqedonase të bëhet
lidhja e nevojshme që kjo
rrugë të ketë edhe dimension-

in rajonal”, ka deklaruar
Rama. Ajo pritet të shkurtojë
ndjeshëm kohën e udhëtimit
ndërsa qytetarët nuk do të
paguajnë taksë për kalimin në
rrugën e Arbrit. Kryeministri
Rama është shprehur se për
kalimin me automjete në këtë
aks, që do të lidhë Tiranën me
Dibrën me një gjatësi prej
rreth 73.5 kilometra, nuk do
të duhet të paguhet asnjë tar-
ifë. Rruga është vepra e parë e
projektit 1 miliardë të shpallur
nga qeveria. Oferta e kom-
panisë “Gjoka Konstruktion”
lidhet me segmentin më të
vështirë të kësaj rruge, Tujan-
Ura e Vashës rreth 27 km,
ndërtimi i së cilës do të lidhte
përreth një orë Tiranën me
Maqedoninë. Aktualisht, për
të shkuar nga Tirana në
qytetin e Peshkopisë duhen
rreth tre orë udhëtim.

Presidenti i Kosovës
Hashim Thaçi tha se shndër-
rimi i FSK-së në Forca të Ar-
matosura të Kosovës është në
interes të të gjithëve edhe në
interes te komunitetit serb.
Madje theksoi se Forcat e Ar-
matosura nuk paraqesin
rrezik për askënd, sikurse
nuk paraqet as FSK sot. Në
konferencën e organizuar nga
QKSS me temën “Qëndrimi i
komunitetit serb rreth
ndryshimit të mandatit të
FSK-së” shtoi se askush nuk
mund ta bllokojë dhe të vë
veto në themelimin e FAK-ut.
Sipas Thaçit ndryshimet

kushtetuese janë të domos-
doshme vetëm në aspektin
simbolik të ndryshimit të em-
rit. Ai tha se janë të intere-

suar që FAK-u të bëhet
përmes ndryshimeve
kushtetuese. Kreu i shtetit
theksoi se është i bindur se

kur t’i bëjnë Forcat e Armato-
sura do të shohin vlerat e për-
bashkëta të të gjithëve. U sh-
preh se është i vetëdijshëm
për shqetësimin e politikave
serbe për formimin e FAK-ut
porse theksoi se është i gat-
shëm nëse është nevoja edhe
çdo ditë të takohen me ta për
t’ua shpjeguar rëndësinë që
ka themelimi i FAK-ut. Pres-
identi shtoi se Forcat e Ar-
matosura do të formohen në
bashkëpunim me NATO-n,
BE-në dhe SHBA-në. Thaçi
tha se Kosova ka nevojë dhe
të drejtë t’i ketë Forcat e Ar-
matosura.

Aleancat sekrete
para balotazhit

Gjatë javës së ardhshme partitë
politike pritet t’i konkretizojnë mar-
rëveshjet për përkrahje në garën e
balotazhit, e cila do të mbahet më
19 nëntor të këtij viti. Përveç mar-
rëveshjeve që do të bëhen publike,
në disa raste kandidatët e partive që
janë në garë pritet të arrijnë edhe
marrëveshje të fshehta për përkrah-
je nga frika se marrëveshja publike
me subjektet e caktuara politike do
të mundë t’i dëmtojë në komunat të
tjera. 

Përveç Prishtinës, garë e fortë do
të zhvillohet edhe në Prizren mes
kandidatit të PDK-së Shaqir Totajt
dhe atij të “Vetëvendosjes” Mytaher
Haskukës, shkruan “Zëri”. Të dy
këta kandidatë janë duke zhvilluar
takime me partitë që nuk janë pjesë
e garës së balotazhit për t’i
përkrahur më 19 nëntor. 

Ditë më parë Haskuka i
“Vetëvendosjes” u takua me kreun e
Degës së LDK-së në Prizren Haxhi
Avdylin, por që nuk u konfirmua
zyrtarisht nëse LDK-ja do ta
përkrahë LVV-në në Prizren,
ndonëse këto dy subjekte garojnë
mes vete edhe në Prishtinë, në Gji-
lan, etj. 

Kandidati i PDK-së në Prizren
Shaqir Totaj ka bërë të ditur për
“Zërin” se brenda kësaj jave do ta
zyrtarizojë marrëveshjen me njërën
nga subjektet politike, ndonëse nuk
ka dhënë shumë detaje se për cilin
subjekt bëhet fjalë.

Prokuroria nuk
gjen: Rikalo

është i pastër
Prokuroria Speciale e Republikës

së Kosovës, pas disa hetimeve të bërë
thotë se në bazë të rezultatit të hetim-
it preliminar, nuk ka gjetur prova të
mjaftueshme për ekzistimin e veprës
penale për krime lufte ndaj ministrit
të Bujqësisë, Nenad Rikalo, për siç
është thënë, keqtrajtimet e disa qyte-
tarëve gjatë luftës në Kosovë. Ministri
Rikalo, sipas deklaratave të disa qyte-
tarëve të lagjes 'Dardania' të Prisht-
inës, të publikuara në mediat lokale,
akuzohej për sjelljet e tij, abuzuese
ndaj fqinjëve gjatë periudhës së vitit
1999. Ai, sipas këtyre banorëve, ishte
përfshirë në disa raste të keqtraj-
timeve ndaj qytetarëve të Prishtinës.
Më herët edhe vet ministri i Bujqësisë,
Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural në Qev-
erinë e Kosovës, Nenad Rikalo, anëtar
i Listës Serbe i ka cilësuar fushata të
rrejshme raportimet për të dhe kon-
statimet se ai ka keqtrajtuar fqinjët
shqiptarë në lagjen Dardania të Pr-
ishtinës, gjatë kohës së luftës, në vitin
1999. Përmes një deklarate me
shkrim, ai ka theksuar se të gjitha
këto, janë informata të pasakta. Për
këtë rast, Prokuroria Speciale e Re-
publikës së Kosovës, kishte autor-
izuar Policinë e Kosovës për grum-
bullimin e informatave. Prokuroria
Speciale e Republikës së Kosovës,
thotë se në rast paraqitjes eventuale
të provave të reja mund të hapë një
hetim të ri.

Prokuroria e Katanias me
anë të një njoftimi për het-
imin lidhur me trafikimin e
drogës dhe armëve nga banda
e “Habilajve”, në kuadër të
operacionit të njohur si “Rosa
dei Venti”, njofton se efektivët
e Guardia di Finanza në Ko-
mandën Rajonale të Katanias
kanë mbërritur para pak
ditësh me mision në Shqipëri.
“Oficerët e Njësisë së Policisë
Gjyqësore të Katanias, me
ndihmën e kolegëve të Shër-
bimit Ndërkombëtar të Poli-
cisë në Departamentin e Sig-
urisë Publike-Interpol,
Komandës së Përgjithshme të
Guardia di Finanza dhe Drej-
torinë Qendrore të Shër-

bimeve Antidrogë kanë
dorëzuar aktet lidhur me pro-
cedimin penal në Prokurorinë
e Përgjithshme shqiptare”,
shkruhet në deklaratë.

Gjithashtu thekson se agjen-
tët italianë kanë marrë pjesë
në arrestimin e Nezar Seitit, i
cili është një prej 4 shqip-
tarëve që nuk u kap në terri-

torin italian por që ishte në
kërkim me një urdhër arrest
ndërkombëtar të lëshuar nga
Gjykata e Katanias me
kërkesë të Prokurorisë. Madje
Guardia Di Finanza ka sh-
përndarë dhe pamje filmike
ku shikohet 40-vjeçari me
pranga. Prokuroria e Katanias
shkruan se “Seiti ishte
përgjegjës transporti dhe
përgjegjës për shkarkimet në
Itali të lëndës narkotike, në
organizatën e përfaqësuar nga
Moisi Habilaj, koka e këtij
trafiku fitimprurës, e nga
bashkëpunëtorët e tij, Marid-
ian Sulaj e Fatmir Minaj,
tashmë të arrestuar në 14
tetor në Ragusa”.

Dosja "Habilaj", agjentët italianë zbarkojnë në Shqipëri

Formimi i Ushtrisë në interes edhe të komunitetit serb

Rruga e Arbërit çel programin 
1 miliard për rindërtim

Me nisjen e punimeve të rrugës
së Arbërit, që do të lidhë
Tiranën me Dibrën në Maqedoni
, qeveria çel programi “1
miliard” për rindërtim dhe hap
një faqe të re në rivitalizimin e
infrastrukturës rrugore të
vendit, të cilën komuniteti e
vuan ende
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Në zonën e rrethuar hetimi nga policia ka zgjatur deri në orët e vona, ndërkohë
që janë rritur edhe masat e sigurisë në shumë vende të qytetit për shkak të ak-
tiviteteve për "Halloween" 15Globi

Sipas të dhënave të
policisë së Nju Jorkut,
shoferi i kamionit të mar-
rë me qira e drejtoi me sh-
pejtësi të lartë kamionin
në zonën e këmbësorëve
në jugperëndim të Man-
hatanit, jo larg memorialit
përkujtimor për viktimat
e 11 Shtatorit. Pastaj ky
person doli nga automjeti
dhe ngrit lart armët, që
rezultuan të parrezik-
shme. Një polic e qëlloi au-
torin e sulmit ndaj qyte-
tarëve në bark, ai u

arrestua e më pas u dër-
gua në spital. Të paktën 8
vetë humbën jetën dhe
mjaft të tjerë u lënduan
nga sulmi me kamion.

Kryebashkiaku i Nju
Jortkut, Bill de Blasio në
një konferencë shtypi bëri
fjalë për "një akt terrorist
frikacak". "Në bazë të in-

formacioneve që dispono-
jmë në këtë moment, ky
është një akt terrorist.
Kryesisht një akt qyqar i
terrorizmit ku cak ishin
civilët e pafajshëm", ka
thënë de Blasio në një
konferencë për media.
Shoferi i kamionit është
një 29 vjeçar, Sayfullo

Habibullaeviç Saipov, me
origjinë nga Uzbekistani,
por që nuk jeton në Nju
Jork. Televizionet
amerikane raportuan, se
shoferi kishte thirrur "Al-
lahu Akbar". Më vonë me-
dia të tjera raportuan se
autori i krimit ishte me
origjinë nga Uzbekistani,

dhe kishte hyrë në SHBA
në vitin 2010, legalisht me
Green Card. Ndër të tjera
në lajme theksohet se në
kamionçinë në vendin e
ngjarjes është gjetur një
shënim që tregon se sulmi
është kryer në emër të or-
ganizatës terroriste
DEASH. Edhe presidenti
amerikan bëri fjalë për një
akt terrori përmes twitter-
it. "Duket si një sulm
tjetër i një njeriu të së-
murë dhe të çoroditur",
tha ai. "JO në SHBA" për-
fundon Trump njoftimin e
tij. Nëse konfirmohen të
dhënat e autoriteteve ky
do të ishte akti i parë ter-
rorist në presidencën e
Trumpit. Reagime të tron-
ditura vijnë nga e gjithë
bota. Sekretari i
Përgjithshëm i Kombeve të
Bashkuara, Antonio
Guterres shkroi se "Nju
Jorku njihet për mikprit-
jen e tij të mrekullueshme,
dhe ne e dimë, që edhe
këtë herë njerëzit do të

qëndrojnë të bashkuar".
Qeveria gjermane shpre-
het e tronditur pas sulmit
në Manhatan. "I shokuar
pas sulmit të rëndë terror-
ist në Manhatan", shkru-
an zëdhënësi i qeverisë
gjermane, Steffen Seibert.
Edhe presidenti francez,
Manuel Macron shprehet i
tronditur. "Shpreh
ngushëllimet e mia dhe
solidaritetin e Francës për
Nju Jorkun dhe Shtetet e
Bashkuara të Amerikës.
Lufta jonë për lirinë na
bashkon më shumë se
kurrë".  Po ashtu edhe
kryeministrja britanike,
Theresa May shprehet se
"jam e tronditur nga ky
sulm frikacak, mendimet
e mia janë me ata që janë
prekur nga ky sulm". Në
zonën e rrethuar hetimi
nga policia ka zgjatur deri
në orët e vona, ndërkohë
që janë rritur edhe masat
e sigurisë në shumë vende
të qytetit për shkak të ak-
tiviteteve për "Halloween".

Për herë të parë në histor-
inë e Finlandës, një kandidat
për president thekson se
shteti i tij duhet të jetë vend
anëtar i NATO-s.  Nils Tor-
valds, i cili është kandidat për
zgjedhjet presidenciale të cilat
do të mbahen më 28 janar të
vitit 2018, në një deklaratë për
Anadolu Agency (AA) tregoi
pse Finlanda duhet të jetë
anëtare e NATO-s.  Duke folur
për herë të parë për anë-
tarësimin e Finlandës në
NATO, Torvalds tha se “Kanë
ndryshuar dinamikat e sig-
urisë së Evropës. Në këtë
kuadër, Finlanda duhet të jetë
vend anëtar i NATO-s". Duke
vënë në dukje se problemet e
brendshme janë rritur me
marrjen e detyrës së presiden-
tit të SHBA-ve, Donald Trump,
ai thotë se garantimi i sigurisë
së ofruar nga SHBA-ja që nga

Lufta e Dytë Botërore ka fillu-
ar të ulet.  “Duke marrë
parasysh se në të ardhmen
SHBA-ja do të jetë më pak ak-
tive në Evropë, Evropa duhet
t’i përmbushë përgjegjësitë e
veta në fushën e sigurisë”,
thekson Torvalds. Ai shprehet
se marrja e një qëndrimi më
agresiv të Rusisë, sidomos pas
aneksimit të paligjshëm të
Krimesë, nuk paraqet ndonjë
kërcënim “në një të ardhme të
afërt”. “Unë jam i shqetësuar
për tendencën e qeverisë së
Rusisë e cila po bëhet më au-

toritare çdo ditë e më shumë,
që përballë problemeve
ekonomike të cilat janë në rrit-
je do të marrë vendime të
gabuara”, thotë Torvalds.  Tor-
valds shprehu mendimin se
Rusia në një të ardhme të
afërt do të ballafaqohet me
probleme të mëdha
ekonomike dhe pretendoi se
eksportet ruse bazohen në
naftë dhe gaz dhe se ulja e
çmimeve të naftës do të ndiko-
jë thellë në ekonominë ruse.
Finlanda e cila në periudhën e
Bashkimit Sovjetik kishte

marrëdhënie të afërta me qev-
erinë e Moskës, që nga Lufta e
Dytë Botërore po zhvillon një
politikë të jashtme “të paan-
shme”.  Në bazë të marrëvesh-
jes të nënshkruar me
Bashkimin Sovjetik në vitin
1948, të dy palët u zotuan se
nuk do të marrin pjesë në
ndonjë aleancë ushtarake
kundër njëra-tjetrës. Në anën
tjetër, në aspektin e së drejtës
ndërkombëtare, nuk ka ndon-
jë marrëveshje e cila detyron
Finlandën të qëndrojë në sta-
tusin e “paanshmërisë”.

Ndihmës sekretari i De-
partamentit Amerikan të
Shtetit për Çështjet e Popull-
sisë, Refugjatëve dhe Emigra-
cionit, Simon Henshaw, u
takua me liderët e Arakanit
në Mianmar. Zëdhënësja e
Departamentit Amerikan të
Shtetit, Heather Nauert, në
konferencën e përditshme për
media foli për vizitën e delega-
cionit të këtij departamenti
në Mianmar dhe në
Bangladesh. Ajo tha se ndih-
mës sekretari Henshaw ka
zhvilluar takime lidhur me

muslimanët e Arakanit në Mi-
anmar dhe Bangladesh, duke
thënë se “delegacioni ka për-
funduar takimet e para në
Mianmar”. Në kuadër të kon-
takteve të para, Nauert njoftoi
se delegacioni është takuar
me liderët e Arakanit. Zëd-
hënësja Nauert nuk dha in-
formacione lidhur me atë
nëse delegacioni do të takohet
apo jo me autoritetet
ushtarake të Mianmarit. “Do
ta rrisim presionin në takimet
që do t’i zhvillojmë në Mian-
mar”, tha Nauert.

Ushtari ka
dhënë

informacione
“të arta” për

talibanët
Ushtari amerikan, Bowe

Bergdahl, ka dhënë informacione
“të arta” të inteligjencës për mili-
tantët talibanë, që e kanë mbajtur
atë të robëruar në Afganistan për
pesë vjet, kanë thënë dje zyrtarët e
inteligjencës së Shteteve të
Bashkuara. Duke folur në seancën
e dëgjimit për caktimin e dënimit
për këtë ushtar lidhur me akuza
për dezertim, në një gjykatë
ushtarake në shtetin, Karolina Veri-
ore, analistja e inteligjencës, Amber
Dach, e ka përshkruar gjendjen se
si Bergdahl ka dashur t’i ndihmoj
zyrtarët e inteligjencës sa ishte në
një spital në Gjermani, disa ditë pasi
ishte liruar nga talibanët, gjatë një
këmbimi të të burgosurve, në vitin
2014. Megjithqë me zë të dobët, ai i
kishte ndihmuar autoritetet. “Ai
ishte shumë i motivuar për t’i dhënë
të gjitha detajet që atij i kujto-
heshin”, tha Dach gjatë dëshmisë së
saj dhe ka shtuar se “ishte një
minierë e arit”. Një zyrtar nga një
agjenci ushtarake, që i ndihmon
ish-ushtarët e zënë, tha se infor-
matat të cilat ia kishte dhënë
Bergdahl, ishin shumë të vlefshme.

Terrori shokon Manhatanin
Një kamion u vërsulet
këmbësorëve dhe njerëzve
me biçikletë në zemër të
metropolit botëror, Nju
Jork. Tetë vetë ndërrojnë
jetë, mjaft vetë u plagosën.
Reagime të tronditura nga e
gjithë bota

"SHBA do të rrisë presionin ndaj Mianmarit"

Finlanda duhet të jetë vend anëtar i NATO-s
Nils Torvalds, kandidat për
zgjedhjet presidenciale të cilat
do të mbahen më 28 janar të
vitit 2018, në një deklaratë për
Anadolu Agency (AA) tregoi pse
Finlanda duhet të jetë anëtare e
NATO-s
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Ndryshe nga ata, mendojnë komunistët e rinj, që marrin shkas nga jubileu i
revolucionit për një festë në Shën Peterburg. Edhe ata mblidhen në një mbrëmje të
ftohtë tetori me kërkesa politike

“Putin hajdut!” Një
thirrje lufte në mes të
Shën Peterburgut gjatë një
proteste në një mbrëmje
tetori më 2017. Metropoli
më verior si epiqendër e
protestës. Ashtu si edhe
përpara njëqind vjetësh,
kur Vladimir Lenin me
bashkëluftëtarët e tij sh-
palli Revolucionin e Tetorit
duke ndryshuar gjithë
botën.

Po sot? Luftë apo ro-
mantikë? Sa revolucion
kanë sot rusët në shpirt?
Ky shpirt ekziston tek të
rinjtë kritikë si Dmitrij
Mjakshin, 18 vje ,
përkrahës i politikanit të
opozitës Aleksey Navalny.
Ai thotë se “ndihem si një
revolucionar. Qëllimi im
është ndryshimi i
pushtetit.”

Ky ndryshim pushteti
vjeshtën e vitit 1917 e
ktheu Rusinë në një shtet
socialist të punëtorëve dhe
bujqve, që ekzistoi mbi 70
vjet, por që në fund
megjithatë dështoi. Sido-
qoftë gjurmët kanë mbe-
tur. Shumë vende në Shën
Peterburg sot të kujtojnë
ngjarjet e atëhershme. Si
në rrugën me emrin Sovjet-
skaja. Ose në Marsovo
Pole, në memorialin për
viktimat e revolucionit.
Dmitrij Mjakshin e kon-
sideron veten si viktimë të
arbitraritetit të shtetit në
Rusi. Ai u arrestua gjatë
një proteste. Për këtë
Dmitrijn tani e kërcënojnë

deri në dhjetë vjet burg.
Procesi kundër tij vazhdon.
Akuza është: sulm ndaj
përfaqësuesve të shtetit.
“Unë nuk dua dhunë dhe
as viktima si në sheshin
Mejdan në Ukrainë. Unë
shpresoj, që ne mund ta
ndryshojmë sistemin tonë
me mjete demokratike. Por
nëse pushteti i shtetit nuk
na dëgjon ne, në Rusi
mund të ndodhin edhe
protesta radikale.”

Bashkimi Sovjetik është 
një kapitull i mbyllur

Jubileu i revolucionit
në Rusi nuk po kremtohet
me bujë. Kjo edhe që ng-
jarjet e 100 vjetëve më
parë të mos i frymëzojnë
sot kritikët e sistemit për
një përmbysje të re.
Kryqëzori historik Aurora,
prej nga u dha sinjali leg-
jendar i fillimit të
kryengritjes, është sot një

muze jo fort i frekuentuar.
Për Dmitrij Mjakshin

Bashkimi Sovjetik është
një kapitull i mbyllur.
Bashkë me heronjtë e tij.
“Unë nuk e vlerësoj rev-
olucionin komunist. E vet-
mja paralele, që mund të
bësh sot, është mendimi i
kryengritjes popullore.
Natyrisht unë kam pak
frikë për këtë. Por unë për-
piqem të mos e mendoj
këtë. Vetëm kështu ne

mund t’i arrijmë qëllimet
tona”. Si Dmitrij mendon
gati gjysma e të rinjve
rusë, sipas sondazheve.
Ato nuk e konsiderojnë si
të keqe shpërbërjen e
Bashkimit Sovjetik.

Glorifikimi i kohës sovjetike

Ndryshe nga ata, men-
dojnë komunistët e rinj,
që marrin shkas nga ju-
bileu i revolucionit për një

festë në Shën Peterburg.
Edhe ata mblidhen në një
mbrëmje të ftohtë tetori
me kërkesa politike. Edhe
ata duan një shtet tjetër.
Me simbolikë sovjetike ata
glorifikojnë kohët, që per-
sonalisht nuk i kanë për-
jetuar ndonjëherë. “Nga
rrëfimet e gjyshes e gjyshit
unë e di që e kaluara jonë
sovjetike ka qenë më mirë.
Njerëzit ishin më të
dashur me njeri-tjetrin.
Jeta ishte në të gjitha
fushat më e mirë se sot.”

Dmitrij Mjakshin men-
don ndryshe: “Ndonëse
vendi ynë po përjeton një
hap gjigant prapa, unë
nuk jam i sigurt, që fitor-
ja e socializmit është e
mundur dhe se kjo mund
të jetë e vetmja e ardhme
për vendin tonë.” Por ko-
munistët e rinj, sikurse
thotë njëri prej tyre, kanë
besim, se “flamuri
tringjyrësh rus nuk do të
rezistojë gjatë. Flamujt
tanë të kuq komunistë do
të valëviten sërish.”

Dmitrij Mjakshin dhe
miqtë e tij nuk duan t’ia
dinë për flamujt e kuq të
komunistëve të rinj.
Shtetin e para njëqind
vjetëve të punëtorëve dhe
fermerëve ata e lidhin me
shtypjen e qytetarëve.
Pikërisht këtë që ato duan
ta luftojnë në Rusinë e
sotme. Ata e shohin
qytetin e tyre Shën Peters-
burgun si burim frymëzi-
mi për idetë dhe ëndrrat e
tyre. Ëndrra për një Rusi
demokratike. Dmitrij
Mjakshin i lidhur ngushtë
me qytetin e tij vlerëson
njerëzit dhe arritjet në
Shën Peterburg. “Këtu je-
tojnë njerëz të aftë, që
mund të ndërtojnë qytete
kaq të bukura, njerëz, që
mund ta bëjnë më të mirë
jetën e tyre.” 

Një shpresë si përpara
njëqind vjetësh. Për ata
më aktuale, se kurrë më
parë./ DW

Emërimi i Kim Yo
Jong-ut, motrës së dikta-
torit të Koresë së Veriut,
Kim Jong Un, si një
anëtare e byrosë politike
në Partinë Punëtore,
shënon kështu ngritjen e
kësaj figure të mistershme
dhe lidhjen e saj me
regjimin komunist. Byroja
politike është organi më i
lartë, ku merren vendime
shumë të rëndësishme
dhe mbërritja e bukurosh-
es 28-vjeçare, tregon se
Kim Jong Un-i ka shtënë
në dorë qendrën e
pushtetit, duke vendosur

bashkëpunëtorët e tij më
të afërt.

Kim Yo Jong-u është
në fakt gruaja e dytë që
arrin në këtë hierarki në
një vend me një traditë
thellësisht patriarkale pas
Kim Kyong Hui-it, motrës
së liderit të mëparshëm
Kim Il Jong, babai i dikta-
torit aktual. “Meqë është
grua, Kim Jong Un-i nuk e
konsideron një kërcënim
të lidershipit të tij”- shpre-
het Moon Hong Sik, het-
ues në Strategji në Sig-

urimin Kombëtar të Ko-
resë së Jugut. “Ai beson
se Kim Yo Jong-u është
person i besueshëm,” –
shton hetuesi. Kim Kyong
Hui, motra e ish diktatorit
mbërriti në byro në vitin
2012, pas tre dekadave
brenda partisë, ndërsa
Kim Yo Jong-u vetëm 28
vjeç ka pasur një ngritje
meteorike. Nga ana tjetër
halla e liderit u zhduk në
vitin 2013, kur
bashkëshorti i saj, Jang
Song Thaek që konsidero-

hej si numri 2 i regjimit, u
ekzekutua për tradhti.
Sipas burimeve koreano-
jugore, gruaja mbahet në
një vend sekret, afër Peni-
anit, ku merr trajtim për
një sëmundje të panjohur.
Nuk është e vetmja famil-
jare që e ka pësuar nga
diktatori Korean. Vëllai i
tij i madh Kim Jong Nam,
kishte vite në ekzil, derisa
në shkurt u vra në mënyrë
të mistershme nga dy gra
me gaz nervin mbi fytyrë
në aeroportin e Kuala

Lumpurit, Malajzi. Men-
dohet se pas këtij akti
shtrihet dora e Kim Jong
Un-it. Deri më tani motra
e tij duket se është në
preferencat e diktatorit që
prej shfaqjes së parë të saj
në vitin 2011, gjatë cere-
monisë së babait të tyre,
Kim Il Jong.

Vajza vishet gjithmonë
me të zeza, i mban flokët
të lidhura dhe shijon kon-
certet, kalëron, buzëqesh
kur merr lule në emër të
vëllait gjatë ceremonive.
Personaliteti i gëzueshëm
dhe i çlirët i saj është në
kontrast me gjeneralët
dhe me anëtarët e veshur
në gri, që rrethojnë Kim
Jong Un-in. Nga ana tjetër
është një bashkëpunëtore
mjaft e afërt dhe shihet që
i jep fjalime, merr pjesë në
revista zyrtare me
shkencëtarët bërthamorë.
Përfundimisht ajo gjendet
në klubin e politikanëve
koreanë dhe se roli i saj do
të rritet. Megjithatë dihet
shumë pak për të, përveç
faktit kur u shfaq për herë
të parë në shkurt të vitit
2011 me vëllanë tjetër në
një koncert të Erik Klep-

tonit në Singapor. Të tre
këta janë vëllezër nga e
njëjta nënë, gruaja e
katërt e ish diktatorit Ko
Yong Hui, në ndryshim
nga vëllai i vrarë Kim Jong
Nam-i, i cili kishte nënë
tjetër. Kim Jong Chol,
është më i madhi nga të
tre dhe nuk është i përf-
shirë në politikë dhe bën
një jetë të qetë në Peni-
ang. Karriera e Kim Yo
Jong-ut filloi në vitin 2014
kur u caktua zëvendës-
drejtoreshë e departamen-
tit të Agjitacion e Propa-
gandës në Partinë
Punëtore, post për të cilën
u dënua nga SHBA-ja për
abuzim të të drejtave të
njeriut dhe censurë për
sjelljet johumane dhe
shtypëse. Sipas intelig-
jencës koreano-jugore, va-
jza e re abuzon me
pushtetin dhe dënon anë-
tarët e departamentit për
më të voglën fyerje. Që nga
viti 2015 mban në gisht
një unazë dhe për këtë
spekullohet se është mar-
tuar me një shok univer-
siteti, Kim II Sung, edhe
pse nuk është vërtetuar.
(Bota.al)

Përvjetor

Cila është fryma e
revolucionit rus sot!

Para 100 vjetësh Lenini nisi
në Shën Peterburg
revolucionin. Por, me rastin
e jubileut nuk janë
parashikuar festime të
mëdha. Kjo për arsyen, se
revolucioni shënon një
kthesë të madhe, gjë që
nuk e entuziazmon Putinin

Motra e vogël misterioze, e diktatorit
Vajza 28 vjeçare u
anëtarësua në byronë
politike të Partisë Punëtore
të Koresë, një nga postet
më të pushtetshme të
regjimit hermetik
komunist. Ajo është një nga
njerëzit më të afërt të
diktatorit, megjithatë dihet
shumë pak për të
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Hapësira austriake është më e fundit që lakohet në këtë drejtim dhe çdo gjë shkon paralel me nocionin
rus të një Europe që shkëputet nga partneriteti transatlantik

Agjencia ruse e la-
jmeve publikon sot një
material interesant dhe
provokativ që lidhet me
zhvillimet politike në Aus-
tri. Fitorja e konservatorit
Sebastian Kurz ka nxitur
diskutime mbi orientimin
e ri të Vjenës zyrtare, e cila
ndonëse mbetet e
angazhuar në marrëd-
hëniet me vendet kryesore
të BE-së, po “thirret në
skenë” që të luajë një rol
edhe në hapësirën e saj të
dikurshme të influencës,
që ishte Perandoria Habs-
burgase. Në mbështetje të
kësaj teze, pra që i jep
Vjenës një rol të ri në
zonën adriatiko-danu-
biane, Sputnik ka marrë
prononcimin e një për-
faqësuesi të Shtëpisë së
Habsburg – Lorraine, Nor-
bert Freiherr van Handel.
Sipas këtij të fundit, histo-
ria nuk përsëritet dhe Eu-
ropa nuk mund të kthehet
në vitin 1918, por përtej

këtij fakti, vend për
bashkëpunim dhe për nx-
itje të raporteve patjetër
që ka.

“Mund të shohim në
hapësirën ekonomike ku
njerëzit bashkohen me
njëri-tjetrin – kulturalisht,
në termat e traditave, bes-
imit fetar dhe historisë së
përbashkët. Këtu mendoj
unë ne kemi nevojë për një
bashkëpunim më të

ngushtë ekonomik dhe
politik”, shprehet ai. Sipas
tij, Italia e Veriut, Kroa-
cia, Sllovenia, por edhe
vendet e Grupit të Vishe-
gradit kanë veçanërisht të
afërt me Vjenën. Agjencia
ruse shkon edhe më tej
kur shtron pyetjen nëse
Austria do të hyjë apo në
Grupin e Vishegradit,
duke marrë për këtë qël-
lim mendimet e një anal-

isti politik gjerman, Her-
bert Auinger, sipas të cilit
krijimi i një monarkie për-
jashtohet, por jo rreshtimi
i ri i vendeve të Europës
Qendrore.

“Pritet një pozicionim i
ri në Europë dhe kujdesi i
vjetër austriak ka përfun-
duar tashmë. E kini
parasysh Brexit dhe kësh-
tu bëhet e qartë se çdo
vend europian, përfshirë

Austrinë, duhet të kupto-
jë se me kë dhe kundër
kujt synon të arrijë diçka”,
citohet analisti në fjalë.
Ndonëse pranon se Kurz
ka përjashtuar pjesëmar-
rjen në Grupin e Vishegra-
dit, agjencia ruse sjell në
vëmendje si realiste
mundësinë e një entiteti
gjeopolitik në mes të Eu-
ropës që i bën jehonë
zonës austro-hungareze të
ndikimit historik. Një rol
të këtillë Austria e mori
sidomos gjatë krizës së
refugjatëve me propozimin
e ndërtimit të mureve dhe
korridorit ballkanik, që
synonte të shmangte lëviz-
jen e refugjatëve në itiner-
arin që çonte në Vjenë.

Shqipëria aderoi në
propozimin austriak dhe
Greqia ishte ndër të parat
që akuzoi Vjenën për poli-
tikë që ecte në konturet e
dikurshme perandorake.
Nga ana tjetër rigjallërimi
i ideve të këtilla ka
ndikime të mëdha në Bal-
lkan, një rajon ku integri-
mi europian po merr
goditje. Edhe nga një shtet
i dështuar si Shqipëria
është dëgjuar të për-

mendet alternativa e
shtetit kombëtar nëse
anëtarësimi në BE dësh-
ton dhe kjo me siguri që
do të thoshte përplasje.
Por me një Europë që po
humbet përditë e më
shumë qëllimin e ekzis-
tencës, ku populizmi dhe
nacionalizmi separatist
është realitet, nuk është i
çuditshëm ushqimi i ideve
të tilla që në fakt e fraktur-
ojnë përfundimisht Eu-
ropën dhe e bëjnë
bashkimin e saj një koni-
unkturë jo një aspiratë.
BE-ja sot që flasim ka
humbur shumë me daljen
e Britanisë së Madhe. Ajo
ka dështuar në Europën
Qendrore me Poloninë dhe
Hungarinë, ndërkohë që
probleme ka edhe në Çeki
me kryeministrin filorus
që ndodhet nën sulm.

Ka një përpjekje të
madhe që të emfatizohet
ideja e një Europe Gjer-
mane në vend të një Gjer-
manie Europiane, për të
sfiduar kështu me frikën e
imperializmit konceptin e
bashkimit. Hapësira aus-
triake është më e fundit
që lakohet në këtë drejtim
dhe çdo gjë shkon paralel
me nocionin rus të një Eu-
rope që shkëputet nga
partneriteti transatlantik.
Dhe duket se Rusia ka se
çfarë të ofrojë ekonomik-
isht për vendet e Europës
Qendrore dhe Lindore, të
cilat 25 vite pas rënies në
Murit të Berlinit mbeten
të margjinalizuara në kra-
hasim me Europën
Perëndimore që duket se
është nocion gjeopolitik që
nuk u tret në idenë e BE-
së.(Respublica)

Ish- paraushtaraku
Jonel Boeru e kujton si
sot, ditën kur vrau dikta-
torin rumun, Nikolae
Çaushesku dhe gruan e tij
Elena Çaushesku.

Në një intervistë para
pak kohësh për Mirror,
Boeru tha se ishin 29
plumbat e dalë nga AK-47
e tij, që vranë diktatorin
dhe gruan e tij, Elena.

Kapiteni thotë se tirani
71- vjeçar ishte veshur me
stil dhe vinte erë e rëndë
solucioni pasrroje.

“Fjalët e fundit të
Çausheskut ishin: Jetë të
gjatë Republikës Socialiste
të Rumanisë- të pavarur
dhe të lirë,” thotë Boeru.

Ai shtoi se Elena
Çaushesku mbante erë të
keqe.

Fjalët e saj ishin krejt
të ndryshme.

“Ajo i ulëriti një
ushtari: Ti shkërdhatë,”
thotë ai.

Boeru, rrallë flet për
ngjarjen e ndodhur në Kr-
ishtlindjet e vitit 1989, por
ai pas shumë vitesh ka
rrëfyer ngjarjen. Perdja e
Hekurt kishte nisur të
binte në Europën Lindore
me disa revolucione paqë-
sore. Por në Rumani
Çauseshku vetë urdhëroi
trupat që të qëllojnë mbi
protestuesit. Më shumë se
1100 njerëz u vranë në tre
javë, përpara se tirani të
rrëzohej pas 22 vitesh
drejtim.

Së bashku me të
shoqen, ai u arratis nga
kryeqyteti me një he-
likopter më 22 dhjetor.
Ata përfunduan në Targo-

viste, një qytet i vogël në
veri të vendit.

Pasi u strehuan në një
institut të teknologjisë
agrokulturore, ata u ar-
restuan. Tre ditë më vonë,
Boeru ishte një nga 15
njerëzit brenda gjykatës
ushtarake të improvizuar.

Çaushesku kishte dalë
përpara gjykatës, i
akuzuar se kishte urd-
hëruar vrasjen e më
shumë se 60 mijë njerëzve
dhe se kishte dërguar mil-
iarda dollarë në llogaritë e
tij në banka të huaja.

“Isha në sallën e gjyqit
dhe armën e mbaja në
gjoks. Prisja më vëmendje
kur do jepej vendimi”.

“Çaushesku i tha
gruas së tij se besonte se
do e lironin. Ai fliste me zë
të ulët. Shpesh i prekte
lehtë këmbën asaj për ta
siguruar që do ndodhte
kjo”.

“Pastaj erdhën
gjykatësit dhe thanë se ata
janë fajtorë. Thanë “Dënim
kapital” dhe u larguan”.

“Në sallë mbetëm
vetëm tre veta. Çaushesku
ishte tradhtuar nga gjen-
eralët e tij- një prej tyre
ishte në sallë dhe bënte
aeroplanë prej letre”.

“Mbaj mend që e
pyesnin se ku i kishte llog-
aritë bankare, ku i
mbante paratë. Ai tha se

nuk kishte asgjë”.
Për çudi një kolonel i

solli insulinë Çausheskut,
që vuante nga diabeti.

“Ishte e çuditshme
sepse ai do vritej”.

“Më thanë që t’i ndaja
dhe t’i vrisja. Por më thanë
se donin të vdisnin bashkë
dhe ua plotësova
kërkesën”.

“Unë dhe një ushtar
tjetër e morëm Çaush-
eskun dhe gruan e tij dhe
po i dërgonim në pikën e
ekzekutimit.

Ishim në mes të
rrugës, kur ai ndaloi dhe
nisi të mërmëriste dhe më
pas të këndonte Interna-
cionalen. Më pas bërtiti:
“Jetë të gjatë Republikës
Socialiste të Rumanisë. E
pavarur dhe e lirë”.

Një ushtar, me
pseudonimin “Makina e
Vogël” i bërtiti gruas së
Çausheskut. Ajo ia ktheu:
“Shkërdhatë”.

I çova te muri, ne u
kthyem, bëmë gjashtë
hapa dhe u kthyem sër-
ish.

Pashë që një ushtar
kishte mbetur pranë tyre.

Nuk e kuptonte se
çfarë po ndodhte. Më pas
u largua.

U sigurova që kisha
plumba në armë. Kisha
29. Thashë urdhër që ar-
mët të qëllonin au-
tomatike dhe sapo fola
sërish, ata qëlluan.

Qëllova tre herë nga
arma ime AK-47. Çaush-
esku ra në gjunjë dhe u
përkul përpara.

Plumbat e parë kishin
goditur këmbët. Më pas
plumbat i kapën pjesën e
sipërme. Qëllova edhe mbi
gruan. Ajo ra majtas. Një
nga kolegët e mi kishte
harruar që ta çonte armën
tek automatike dhe bënte
qitje teke.

Një tjetër nuk qëlloi
fare. Mendoj se ishte i
traumatizuar.

Kështu që mendoj se
plumbat e mi i vranë të
dy”.

Ushtarët nisën të bër-
tasin, ndaj Boeru kishte
frikë mos e vrisnin edhe
atë. Pasi dorëzoi trupat, u
largua. Në uniformë kishte
gjakun e tyre. Gjatë kohës
që pasoi, druhej se mos e
vrisnin.

Martesa e tij e parë,
nga e cila kishte dy vajza,
u prish. Gruaja e tij nuk
ra kurrë dakord me atë që
kishte bërë. Ai u martua
sërish dhe tani ka një va-
jzë të vogël. Edhe gruaja e
dytë ka frikë.

Vendimi për të marrë
pjesë në ekzekutim ishte i
mirë për karrierën e tij,
pasi u bë kolonel. Në fund,
ai thotë se nuk i vjen keq
për atë që ka bërë.

“Jam krenar për rolin
që kam luajtur në revolu-
cion,” tha ai.

Rrëfehet ushtari që zbrazi plumbat

Diktatori ishte krenar, por gruaja e tij na shau
Ishim në mes të rrugës, kur
ai ndaloi dhe nisi të
mërmëriste dhe më pas të
këndonte Internacionalen.
Më pas bërtiti: “Jetë të
gjatë Republikës Socialiste
të Rumanisë. E pavarur dhe
e lirë”

Rënia e Europës

Riciklohet ideja e hapësirës
austro-hungareze

Fitorja e konservatorit
Sebastian Kurz ka nxitur
diskutime mbi orientimin e
ri të Vjenës zyrtare, e cila
ndonëse mbetet e
angazhuar në marrëdhëniet
me vendet kryesore të BE-
së, po “thirret në skenë” që
të luajë një rol edhe në
hapësirën e saj të
dikurshme të influencës, që
ishte Perandoria
Habsburgase
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Një aktore austriake 18-vjeçare, Hedy Lamarr, e theu këtë tabu
në filmin çek “Ecstasy” në vitin 1933

Rrjeti prestigjioz BBC ka
stiluar dhjetë filmat që thyen
tabutë në kinematografi. Një
ndër ta është edhe filmi me per-
sonazhin e parë gei. Homoseksu-
aliteti ishte një fenomen jo i për-
dorur në filmat europianë dhe
hollivudianë që nga vitet
20’,30’,40’ por sugjerohej që ato
të jepeshin të koduar. Filmat
eksperimentalë nuk kishin ndër-
mend të ekspozoheshin, por
megjithatë, 20-vjeçari Kenneth
Anger, një nga producentët më
të mirë amerikanë, u dënua për
prodhimin e filmit Fireworks në
vitin 1947, një film për jetën e
një të riu homoseksual. Çështja
shkoi deri në Gjykatën e Lartë të
Kalifornisë. Në fund ata e liruan
Kenneth Anger, duke i thënë se
filmi ishte art dhe jo pornografi.
Ndërsa skena e parë e seksit në
një film i përket vitit të largët
1933. Një aktore austriake 18-
vjeçare, Hedy Lamarr, e theu
këtë tabu në filmin çek “Ecstasy”
në vitin 1933. Dy skena në
veçanti shkaktuan polemika. Në
rastin e parë, kur Lamarr noton
nudo në liqen. Dhe rasti i dytë,
ajo kryen marrëdhënie seksuale
me një mashkull, që besohet të
jetë hera e parë e raportit seksu-
al në një film jo-pornografik.
Kamera merr plane detaj të fy-
tyrës së saj gjatë skenës kur ajo
është e pushtuar nga pasioni.
Skena e parë seksuale shfaq për
herë të parë orgazmën femërore
në ekran.

1. Fjala e parë fyese

Shumë vetë besojnë
gabimisht se thënia e fundit e
Rhett Butler në ‘Gone with the
Wind’ – I dashur Frankly, mua
nuk më plas fare – është fjala e
parë fyese e përdorur në një film
të Hollivudit. Por ajo nuk është
hera e parë sepse 14 vjet përpara
këtij filmi, në vitin 1925, Mbreti
Vidor në filmin e tij me luftë
“Parada e Madhe” shfryhet kun-
dra armiqve duke thënë – Mal-
lkuar qofshin shpirtrat e tyre.

2. Skena e parë e seksit

Një aktore austriake 18-
vjeçare, Hedy Lamarr, e theu
këtë tabu në filmin çek “Ecstasy”
në vitin 1933. Dy skena në
veçanti shkaktuan polemika. Në
rastin e parë, kur Lamarr noton
nudo në liqen. Dhe rasti i dytë,
ajo kryen marrëdhënie seksuale
me një mashkull, që besohet të
jetë hera e parë e raportit seksu-
al në një film jo-pornografik.

Kamera merr plane detaj të fy-
tyrës së saj gjatë skenës kur ajo
është e pushtuar nga pasioni.
Skena e parë seksuale shfaq për
herë të parë orgazmën femërore
në ekran.

3. Personazhi i parë gej

Homoseksualiteti ishte një
fenomen jo i përdorur në filmat
europianë dhe hollivudianë që
nga vitet 20’,30’,40’ por sugjero-
hej që ato të jepeshin të koduar.
Filmat eksperimentalë nuk
kishin ndërmend të ekspozo-
heshin, por megjithatë, 20-
vjeçari Kenneth Anger, një nga
producentët më të mirë
amerikanë, u dënua për prod-
himin e filmit Fireworks në vitin
1947, një film për jetën e një të
riu homoseksual. Çështja shkoi
deri në Gjykatën e Lartë të Kali-
fornisë. Në fund ata e liruan
Kenneth Anger, duke i thënë se
filmi ishte art dhe jo pornografi.

4. Puthja e parë ndër-rracore

Kodi i Hollivudit në vitin
1934 ndalonte marrëdhëniet
ndër-racore. Por shumë filma fil-
luan ta sfidonin Kodin gjatë
viteve ‘50. Filmi “Killer’s Kiss” i
Stanley Kubrick shfaqi puthjen e
parë midis një femre të bardhë
(Irene Kane) dhe mashkullit me
ngjyrë (xhamajkanit Frank Sil-
vera). Silvera kishte lëkurë të
zbehtë, dhe nuk po luante rolin
e një personazhi me ngjyrë në
film, prandaj dyshohet nëse au-
dienca ka qenë në dijeni të pre-
jardhjes së tij afrikane. Më pas
në 1957, erdhi filmi ‘Island in
the sun’. Ai shfaqte romancën
mes një vajze të Karaibeve
(Dorothy Dandridge) dhe zyrtar-
it britanik (John Justin). Pas
këtij vjen filmi “The Crimson Ki-
mono” filmi i parë hollivudian që
shfaq një puthje të vërtetë ndër-
rracore.

5. Shpëlarja e parë e VC-së

Filmi ‘Psycho’ i Alfred Hitch-
cock nuk kishte asnjë shfaqje

nudo gjatë skenës së dushit –
por një tjetër dukuri në banjon e
Motelit Bates tërhoqi vëmendje
të madhe: zhurma e shpëlarjes
së vc-së në një film Hollivudi.
VC-ja është shfaqur edhe në fil-
ma të tjerë më parë, si në filmin
e vitit 1928 ‘The Crowd’, por jo
me zhurmën e shpëlarjes. Audi-
encës iu desh të priste 10 vjet
pas filmit Psycho që ta shihte
këtë skenë.

6. Femra e parë nudo

Filmi “Inspiration” (1915),
rreth një artisti që kërkonte
modelen perfekte që të ishte
muza e tij, mund të ketë qenë
shfaqja e pare e një femre nudo
në ekran në një film jo-
pornografik. Deri në vitet 30’ kjo
gjë nuk lejohej, pasi censuro-
heshin. Filmi ‘Peeping Tom’ i
Michael Powell e theu këtë tabu
kur, personazhi i Pamela Green
shkurtimisht ekspozoi gjoksin e
saj. Karriera e Powell u mbyll
pak kohë pas polemikave që u
krijuan rreth filmit Peeping Tom.
Pas ndryshimit të Kodit për
moslejimin e personazheve top-
less, prodhimi i parë që u shfaq
ishte “The Pawnbroker” i Sidney
Lumet.

7. Vrasja e parë për vdekje

Kodi i Hollivudit në vitin 1934
thoshte se një vdekje nga të shtë-
nat duhet të filmohet në dy pjesë:
e shtëna e qitësit, dhe më pas
viktima që bie. Filmi i Sergio
Leones “A fistful of dollars” theu
këtë rregull në skenat e më-
parshme. Kamera është e pozi-
cionuar pas personazhit të
Cleant Eastwood, kur ai i qëllon
një grupi kundërshtarësh të cilët
rrëzohen njëri pas tjetrit. Ky ishte
efekti i qitësit, i cili rrit identi-
fikimin e dhunës tek audienca.

8. Plaga e parë me gjak

Shumë pak vdekje të shkak-
tuara nga të shtënat shoqëro-
heshin me plagë tek viktima. Kjo
skenë u realizua nga regjisorët

në filmat bardh-e-zi, veçanërisht
nga Alfred Hitchcock, në skenat
e tmerrshme të vdekjes në filmin
‘Foreign Correspondent’ (1940).
Këto skena ishin më të rralla në
filmat me ngjyra. ‘Bonnie and
Clyde’ (1967) ndryshoi gjithçka
kur tregoi viktimën e qëlluar në
fytyrë nga dyshja vrasëse. Filmi
përfundon me Bonnie-n dhe
Clyde-n të mbytur nga plumbat,
dhe me rrobat e tyre plot gjak.

9. Mashkulli i parë nudo

Producentët e filmave kanë
qenë ngurrues për shfaqjen e
lakuriqësisë së meshkujve se sa
të femrave. Biles edhe kur
regjisorët përfshinë plane të
meshkujve pa rroba në vitet 60’
– si në filmin ‘This Sporting Life’
të Lindsay Anderson dhe ‘Sec-
onds’ të John Frankenheimer.
Shumë prej këtyre filmave janë
censuruar përpara lançimit të
tyre. Filmi ‘Women in Love’ i Ken
Russell mund të jetë filmi i parë
që paraqiti meshkuj nudo, një
ndeshje mundjeje ku Oliver Reed
dhe Alan Bates ishin nudo.

10. Vdekja e parë reale

Imazhe të vdekjeve aktuale
kanë qarkulluar nëpër kronikat
e lajmeve përgjatë viteve por një
nga dokumentarët kryesorë që
tregoi një vrasje ishte dokumen-
tari i vitit 1970 nga Gimme Shel-
ter, një tregim i koncertit të
Rolling Stones në Kaliforni. Kul-
mi i filmit ishte vdekja e Mered-
ith Hunter, afrikano-amerikanit
që u përpoq të sulmonte skenën
me një pistoletë në dorë. Alan
Passarom një anëtar i Hells An-
gels, me përgjegjësinë e sigurisë,
e goditi disa herë me thikë
Meredith Hunter në kurriz.
Video u përdor në gjyq, dhe e
liroi truprojën për shkak të vetë-
mbrojtjes. ‘The passenger’ i
Michelangelo Antoninit kon-
sideroi si filmi i parë që shfaqi
pamjet e një vdekjeje: një burrë
i dënuar që ekzekutohet nga
skuadra e pushkatimit. (Tirana
Observer)

Sulltan Murati, me dyzet
mijë këmbës e me gjashtëd-
hjetë mijë kalorës, ra për-
para Krujës më 1448, edhe e
bëri qark kryeqytetin.
Skëndërbeu kish lëshuar në
Krujë kontin e Urenës, i cili,
me gjithë thesarët që i prem-
toi sulltan Murati, qëndroi
kundrë me trimëri të madhe.

Shqiptarët,sipër nga
muret që rrethonin Krujën,
rrëkëllenin mi krerët e
turqve shpella, zjarr e vaj
përvëlimtar. Nga tjatër anë,
Skëndërbeu, me tetëmbëd-
hjetë mijë njerëz vetëm,
derdhej përsëjashti me
ushtrinë armiqeshë, e në
luftëra të nxehta, priste turq
me qindra, edhe hiqej duke
rrëmbyer flamurë e plaçka.

Një ditë, turqit ngrehin
shkallë përmbi muret, që të
binin me të pabesë në qytet;
Skënderbeu, në ballë të
shqipëtarëvet edhe me pallë
në dorë, u lëshua kundrë
armikut me një hov aq të
tutshëm, sa turqit iknë e u
përhapnë në të katër anët e
fushës, shqiptarët, pastaj,
hyjtin në qytet të Krujës. Po
një frikë e madhe i drodhi të
gjithë, kur panë se Skënder-
beu s’ish midis tyre…

Nata po binte dalën-
gadalë, e, në fund të qiellit,
porsi virgjinesha të bard-
ha,yjtë ëndërronin me trish-
tim. Konti i Urenës, sa
gatitej bashkë me parësinë
për të dalë për të kërkuan
Skëndërbenë, – Mrika, çupë
gjashtëmbëdhjetë vjetsh, më
e bukura, më e shkëlqyera,
më trimëresha e Krujës,
kish hipur një kali të zi, e
hidhej përpara, te deti i
natës.

Në mes të fushës u për-
poq me një kalorës. Njeriu i
Azisë hëngëlliti nga gazi, kur
gjysmë pa – nëpër rrezat e
yjve – leshrat e Mrikës, që
derdheshin gjer në vithet e
kalit:

Allahu më paska dërguar
për sonte një jastëk të butë!

Dheu është jastëk më i
butë! – tha Mrika, e, me një
të hequr palle, i vërtiti
kokën. Kali u ngul në er-
rësirë, e trupi i ushtëtarit u
plas mbi tokë. Mrika zbriti,
e, duke thënë “Perëndia i
ndjeftë!”, i lërojti me majë të
pallës një kryqnë kraharuar,
pastaj u vërvit prapë mi kalë
e u sil përpara.

Ah, ç’ëndërr nën yjtë e
qetë, kjo e vashës së bukur
që vente mi një kalë të rrep-
të për të gjetur trimin!…

Me një hop, Mrika
zhveshi pallën, se Skënder-
benë të rrethuar prej një
tubë turqsh-e pa që po
luftonte.

Trimit i ish copëtuar pal-
la mi krerët armiq, e, duke
marrë pallën e Mrikës, i
preu kundrëqëndrimtarët.
Po një prej këtyreve, para
rënë, kish mund të plagosë
në kraharuar Mrikën.

Skënderbeu i hipi kalit
edhe e mori trimoshin e
Krujës në pëqi. Si dragua,
kali fluturonte nëpër fushë.
Kur ia qasnë mureve të
qytetit, Mrika ish e vdekur, –
por e bukur, e qetë, me një
nënqeshje në buzë, si në
gjumë, aq e lumtur kish
qenë që vdiste pranë Skën-
derbeut!… 1898.

Një tregim 
i Faik Konicës

Mrika

Kino –histori

10 filmat 
që thyen tabutë 

Kodi i Hollivudit në vitin 1934
ndalonte marrëdhëniet ndër-
racore. Por shumë filma filluan ta
sfidonin Kodin gjatë viteve ‘50.
Filmi “Killer’s Kiss” i Stanley
Kubrick shfaqi puthjen e parë
midis një femre të bardhë  dhe
mashkullit me ngjyrë
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Skënderbeu e gatshme
do ta pret sfidën e sotme
në Beograd ku do të zhvil-
lojë ndeshjen e kthimit me
Partizanin në kuadër të
Liga Evropës.  Korçarët e
kanë analizuar mirë
kundërshtarin e tyre,
duke kuptuar se çfarë
mund të bëjnë më mirë në
këtë takim mjaftë të
rëndësishëm për ata por
edhe për skuadrën serbe.
“Kjo do të jetë një ndeshje
e rëndësishme për ne dhe
deri diku e barabartë me
kundërshtarin. Por nisur
nga e shkuara mund të
them se kemi disi avan-
tazh duke pasur parasysh
se skuadra jonë ka luajtur
gjithmonë më mirë në
transfertë”, u shpreh tra-
jneri i Skënderbeut Ilir
Daja. Ai shpreson se
drejtuesit e klubit serb do
ti presin ata në të njëjtën
mënyrë siç i pritën ata në
Elbasan. “Shpresoj që të
na presin në të njëjtën
mënyrë si i pritëm. Ne
treguam se dimë të orga-
nizojmë ndeshje edhe të
këtij niveli”, tha Ilir Daja.
Ndryshe, Beogradi ka shi-
je të keqe për disa futbol-
list të Skënderbeut që janë

edhe futbollist të Kom-
bëtares së Shqipërisë, që
kanë qenë pjesë e mbrëm-
jes së 14 tetorit të vitit
2014-të. Mes tyre është
kapiteni Orges Shehi. “Ato
episode i përkasin së
shkuarës, unë nuk men-
doj se do të arrijnë të
përsëriten dhe nuk i trem-
bem kësaj gjëje, por gjith-
sesi dua të theksoj se ne
shkojmë atje për të luajtur
futboll”, thotë Shehi. Sa i
përket shanseve për fitore,
Shehi thotë se ato janë të
mëdha. “Kur filluan këto
eliminatore ne vendosëm
një objektiv dhe nuk e
vendosëm kot, por bazuar
në shanset tona në këtë
grup. Kështu që besoj se
do t’ia dalim”, deklaroi

Shehi.
Në anën tjetër, trajneri

i Partizanit të Beogradit,
Miroslav Xhukiç, e vlerë-
soi si kundërshtar shumë
të fortë Skënderbeun në
prag të përballjes së
kthimit në stadiumin e
Beogradit. Ai shtoi se pret
spektakël në fushë dhe
tribuna, por jo reagime të
tjera që nuk kanë lidhje
me futbollin. “Jemi të
vetëdijshëm që luajmë
ndaj Skënderbeut një nga
dy ndeshjet më të rëndë-
sishme në grup. Na pret
një takim i vështirë, sepse
Skënderbeu është i fortë
dhe mjaft agresiv, gjithsesi
ne duam vetëm fitoren.
Nuk presim probleme në
stadium. Na duhet spek-

takël futbollistik në një
ndeshje të madhe. Duhet
të flasim vetëm për futboll
dhe jo për gjëra të tjera.
Duhet të jemi miq dhe të
afrohemi me njëri-tjetrin.
Besoj dhe shpresoj të jetë
një ndeshje korrekte dhe e
bukur. I bëj apel publikut
që të mendojë vetëm për
futbollin. Nga ajo që ndod-
hi para tre vitesh e pësuan
futbollistët dhe kombëtar-
ja, që nuk pati mundësi
për t’u kualifikuar. Do të
mundohemi t’ua kthejmë
mikpritjen shqiptarëve”,
deklaroi Xhukiç.  Në kon-
ferencë përkrah trajnerit
u shfaq edhe Zoran
Toshiç, një nga elementët
më të rëndësishëm të Par-
tizanit të Beogradit, i cili
premton fitoren për të sh-
presuar te kalimi i grupit.
“Do të jetë një ndeshje e
fortë, e bukur dhe shumë
e rëndësishme. Nuk do ta
kemi aspak të lehtë, ndaj
duhet të jemi shumë të
përqendruar për të marrë
maksimumin e mund-
shëm. Në takime të tilla,
një apo dy raste mund të
vendosim ndeshjen, pran-
daj duhet t’i shfrytëzojmë
mundësitë që do të na
jepen”, u shpreh Toshiç. 

Shkup, 1 nëntor - KF
Shkëndija ka lidhur
bash kë punim me “Du -
gout”, platformën digji-
tale që ju ofron tifozëve të
futbollit në mbarë botën
përmbajtjet ekskluzive të
video materialeve dhe
prapaskenave pa pagesë
dhe të gjitha në një
vend”, bën të ditur faqja
zyrtare e klubit tetovar.
Ndryshe, video materi-
alet e Shkëndijës do të
shfaqen në një vend të
përbashkët me klubet
më të njohura botërore,
ndërsa ndër të parat që
janë përfshirë në
“Dugout” janë ekipe si
AC Milan, Barcelona,
Bajern Munih, Çellsi,
Juventus, Liverpul,
Mançester Siti dhe Paris
Sen-Zhermen. Ndërkaq,
Shkëndija si klub do të

ketë profil të dedikuar
ku mbështetësit do të
mund të gjejnë përmba-
jtje me kualitet cilësorë
dhe origjinale, përfshirë
intervista, momente in-
teresante nga stërvitjet
apo ndeshjet, prapaske-
na nga intervistat dhe
pamje të ndryshme që
kanë të bëjnë me klubin.
Me  përmbajtjet eksklu -
zive të disponu eshm e 24
orë përpara se të lësho -
hen në ndonjë kanal
tjetër të klubit në medi-
at sociale, platforma
është një burim tjetër
për tifozët ku do të
mund marrin lajme për
klu bin dhe lojtarët që
duan. “Dugout” është
një mundësi e paparë që
ka arritur 3.5 miliardë
tif ozë të futbollit në të
gjithë botën. 

Shkup, 1 nëntor - Seleksionue-
si i përfaqësueses së Maqe-
donisë Igor Angellovski dje ka
publikuar listën e futbollistëve
për ndeshjen miqësore me
Norvegjinë, e cila do të zhvillo-
het më 11 nëntor në Shkup.
Në listën e 21 futbollistëve,
Angellovski ka përfshi pesë
futbollist shqiptarë, Ferhan
Hasanin, Enis Bardhin, Ari-
jan Ademin, Ezgjan Alioskin
dhe Visar Musliun. Habit fak-
ti se në listë përkundër formës
së mirë që po e gëzon te KF
Shkëndija, nuk është ftuar
edhe kësaj here Besart Ibrai-
mi. Ndryshe, pas shpalljes së
listës, Angellovski tha se pret
që të vazhdojnë trendin e

rezultateve pozitive. “Nuk ka
ndryshime në krahasim me
ndeshjet e kaluara nga kuali-
fikimet për KB. Theksoj se ajo

që funksionoi mirë dhe solli
rezultat nuk duhet ta
ndryshojmë. Më 11 nëntor na
pret një miqësore me kualitet

kundër një përfaqësuese të
cilën në të kaluarën nuk e
kemi mundur. Shpresoj se në
mënyrën më të mirë të mund-
shme do t’ju kundërvihemi
atyre dhe do të vazhdojmë
trendin e rezultateve pozitive”,
deklaroi Angellovski. Ndërko-
hë, grumbullimi i
reprezentuesve është caktuar
më 7-nëntor. Lista: Portierw:
Dimitrievski, Mitov Nillson;
Mbrojtws: Ristovski, Ristevs-
ki, Toshevski, Velkovski, Za-
jkov, Musliu; Mesfushorw:
Spirovski, Hasani, Alioski,
Bardhi, Nikollov, Doriev,
Gjorgjev, Ademi, Radeski; Sul-
mues: Pandev, Nestorovski,
Triçkovski, Trajkovski (B.K.)

Shkup, 1 nëntor – Pas dy
medaljeve të argjendtë dhe
një të bronztë nga Kampionati
Ballkanik për Junior në
mundje, dje Agjencia për Rini
dhe Sport, organizoi pritje për
shpresat e mundjes pas
kthimit nga Turqia. Drejtori i
ARS, Darko Kaevski i përgëzoi
mundësit e përfaqësueses së
Maqedonisë duke shtuar se
institucioni të cilin ai e drej-
ton do ti mbështet paraqitjet e
tyre në të gjitha paraqitjet
ndërkombëtare me faktin se
mundja duhet të rikthehet në
shtigjet e së kaluarës kur ky
sport ishte me më trofe në
Maqedoni. “Jemi këtu për ti
pritur juniorët të cilët u rik-
thyen nga Kampionati Ballka-
nik i cili u mbajt në Turqi dhe
të cilët arritën të fitojnë tre
medalje, dy të argjendtë dhe

një bronz. Uroj fituesit e
medaljeve dhe të gjithë pjesë-
marrësit të cilët e prezantuan
Maqedoninë në këtë kampi-
onat. Gjithashtu në Slloveni
në Kampionatin Ballkanik
udhëtojnë edhe pionierët dhe
kadetët. ARS do ti mbështet
ata në aspektin financiar dhe
qëllimi ynë në të ardhmen do
të jetë që të investojmë në

këtë sport në të cilin kemi
suksese të theksuara”,
deklaroi Kaevski. Ndërkohë,
përshtypjet e tij pas këtij suk-
sesi i ka dhënë edhe kryetari
i Federatës së Mundjes së
Maqedonisë, Betim Vrenezi.
“Elmedin Sejfullahi njëri prej
shpresave të mëdha të mund-
jes në Maqedoni dhe Minir
Rexhepi fituan medalje të

argjendtë ndërsa Ramadan
Mustafovski u stolis me
medalje të bronztë. Suksesi
është shumë i madh duke
marr parasysh konkurrencën
e madhe që ishte, posaçërisht
kur duhet të mposhtësh
sportistët nga vendet ku
mundja është traditë, si
Turqia, Bullgaria dhe Ruma-
nia. Falënderoj ARS për
mbështetjen që po ua jep ju-
niorëve por edhe për mbulim-
in e përgatitjeve për paraqit-
jen e ardhshme të pionierëve
dhe kadetëve në Kampionatin
Ballkanik, i cili nga 3 e deri
më 5 nëntor do të mbahet në
Slloveni. Maqedonia do të
merr pjesë me 17 mundës, ku
prej tyre dy do të jenë vajza,
ndërsa pritjet janë që të arri-
jmë sukses edhe më të mëd-
ha”, deklaroi Vrenezi. (B.K.)

Hyka në garë për
dy çmime

I kanë mjaftuar vetëm disa muaj
për të spikatur në një kampionat pak
të njohur në Evropë. Bëhet fjalë për
mesfushorin shqiptar, Jahmir Hyka i
cili u transferua te skuadra
amerikane e  San Hose Earthkuakes
në fillim të vitit duke lënë një gjurmë
të madhe te skuadra kaliforniane por
edhe në kampionatin amerikan. Mes-
fushori i kombëtares është përzgjed-
hur në listën e lojtarëve kandidatë
për “Golin e Vitit 2017”, por edhe në
listën e çmimit “MLS Fair Play
Award”. Sa i përket çmimit Fair Play,
ai është në garë me Damarkus Beaslej
të Hjuston Dinamo dhe Dave Romney
të LA Galaksi. Finalistët janë përzg-
jedhur nga MLS në bazë të kritereve
objektive si faullet e shkaktuar, kar-
tonët e marrë dhe minutat e luajtura
gjatë këtij viti. Një peshë të madhe në
vendim do të ketë edhe sjellja e tre lo-
jtarëve në fushën e lojës. Hyka është
aktivizuar në 30 nga 34 ndeshjet
zyrtare të sezonit të rregullt me 1871
minuta ku numëron vetëm 6 faulle.
Asnjëherë gjatë këtij sezoni, mes-
fushori shqiptar nuk ka shkaktuar
më shumë se një faull për ndeshje,
ndërsa gjatë gjithë vitit nuk është
ndëshkuar asnjëherë me karton të
verdhë apo të kuq. Fituesi do të shpal-
let në datën 7 nëntor në një ceremoni
të veçantë. Përsa i përket kategorisë
së “Golit të Vitit”, bëhet fjalë për real-
izimin e 20 majit kundër Dallasit. Vo-
timi do të jetë i hapur deri në datën 14
nëntor. Hyka e mbylli sezonin aktual
me 3 gola dhe 5 asistime.

Shkëndija, pjesë e platformës
digjitale “Dugout”

Korçarët besojnë se mund
t’ia dalin ndaj Partizanit

“Kur filluan këto eliminatore ne
vendosëm një objektiv dhe nuk
e vendosëm kot, por bazuar në
shanset tona në këtë grup.
Kështu që besoj se do t’ia
dalim”, thotë kapiteni Shehi

ARS priti medalistët nga Turqia

Publikohet lista për miqësoren me Norvegjinë

Angellovski me të njëjtat forca
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Po vij për ty vogëlush, po rikthehem enkas për ty. Do të mbaj atë premtim që të kam dhënë
para disa vitesh. Ti e di se për çfarë po flas

Në bazë të nenit 22 të Ligjit për energjetikë (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 dhe 33/15) dhe 
nenit 20, paragrafi 2 alineja 1 dhe 2 e Rregullores për licenca për kryerje të veprimtarisë energjetike (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 
143/11, 78/13 dhe 33/15), Shoqëria për prodhimtari, tregti dhe shërbime “DIZAJN CENTAR INZHENERING” Trajçe SHPKNJP 
import-eksport Kavadar me adresë: rr. “Narodna Mlladina” nr. 3 Kavadar, Republika e Maqedonisë për prodhim të energjisë 
elektrike nga centrali fotovoltaik “Dizajn Centar Inzhenering” në vijim publikon  
 

LAJMËRIM 
 
Lajmërohet opinioni se Shoqëria për prodhimtari, tregti dhe shërbime “DIZAJN CENTAR INZHENERING” Trajçe SHPKNJP 
import-eksport Kavadar me adresë: rr. “Narodna Mlladina” nr. 3 Kavadar për prodhim të energjisë elektrike nga centrali fotovoltaik 
“Dizajn Centar Inzhenering”, më datë 20.09.2017 ka parashtruar kërkesë deri te KOMISIONI RREGULLATOR PËR ENERGJETIKË 
TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË për dhënie të licencës për prodhim të energjisë elektrike me PA1 nr. 12-170/17.  
 
Emri i kërkuesit:  
Shoqëria për prodhimtari, tregti dhe shërbime “DIZAJN CENTAR INZHENERING” Trajçe SHPKNJP import-eksport Kavadar, 
për prodhim të energjisë elektrike nga centrali fotovoltaik “Dizajn Centar Inzhenering” . 
Lloji i energjisë elektrike: 
Prodhimi i energjisë elektrike nga burime të ripërtërira të energjisë nga centrali fotovoltaik.  
Rajoni ku do të realizohet veprimtaria:  
Veprimtarinë energjetike, prodhim i energjisë elektrike nga burime të ripërtërira të energjisë nga centrali fotovoltaik “Dizajn Centar 
Inzhenering”, Shoqëria për prodhimtari, tregti dhe shërbime “DIZAJN CENTAR INZHENERING” Trajçe SHPKNJP import-
eksport Kavadar,  do ta realizoj në lokacionin PK 1226/26 v.q Popova Kulla, KK Demir Kapi, komuna Demir Kapi, Republika e 
Maqedonisë.  
Përshkrimi i mënyrës, objekteve dhe mjeteve për kryerje të veprimtarisë: 
Shoqëria për prodhimtari, tregti dhe shërbime “DIZAJN CENTAR INZHENERING” Trajçe SHPKNJP import-eksport Kavadar, 
do të prodhojë energji elektrike në një central fotovoltaik “Dizajn Centar Inzhenering” deri më 49,8 kW, me vend për kyçje në rrjetin 
elektrodistribues të EVN Maqedoni SHA Shkup.  
Kohëzgjatja e licencës: 
Shoqëria për prodhimtari, tregti dhe shërbime “DIZAJN CENTAR INZHENERING” Trajçe SHPKNJP import-eksport Kavadar, 
për prodhim të energjisë elektrike nga centrali fotovoltaik “Dizajn Centar Inzhenering” nga KOMISIONI RREGULLATOR PËR 
ENERGJETIKË I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË kërkon që licenca të jetë me kohëzgjatje prej 35 (tridhjetepesë) vjet.  
Mënyra dhe afati përfundimtar për parashtrimin e propozimeve, mendimeve dhe sugjerimeve në lidhje me Kërkesën për 
dhënie të licencës për prodhim të energjisë elektrike: 
Palët e interesuara, subjektet juridike dhe fizike mund që me shkrim të parashtrojnë deri tek KOMISIONI RREGULLATOR PËR 
ENERGJETIKË I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË, propozimet, mendimet dhe sugjerimet në lidhje me kërkesën për dhënie të 
licencës për prodhim të energjisë elektrike në afat prej 5 (pesë) ditëve nga dita e publikimit të LAJMËRIMIT në shtypin ditor për 
kërkesë për dhënie të licencës për prodhim të energjisë elektrike.     
KOMISIONI RREGULLATOR PËR ENERGJETIKË I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË  
rr. Makedonija pn, pallati Llazar Pop Trajkov, kati 6 
1000 Shkup, Republika e Maqedonisë  

Katër ndeshje të luajtur
mëngjesin e djeshëm në NBA,
me Lejkers që rikthehen fitues
në kampionat. Kalifornianët
mundën 113-93 Detroit, duke
korrur suksesin e tretë sezonal.
Në fakt, në radhët e Lejkers
pikëshënuesi më i mirë rezultoi
Randle me vetëm 17 pikë, por
skuadra që drejtohet nga Ual-
ton ishte më efikase në lojën
në grup, duke e mbyllur sfidën
me 20 pikë diferencë. Shënoi
suksesin e katërt sezonal Indi-
ana Pejders, që iu imponua
101–83 Sakramento Kings. Në
“Bankers Life Fieldhouse” u
zhvillua një lojë shumë e ku-
jdesshme, aq sa statistikat më
të mirë i patën Foks dhe Bog-
danoviç të Kings, me 18 dhe 17
pikë secili.  Pa probleme fiton
edhe Oklahoma, që mundi 110-
91 Milvoki, në një ndeshje të

dominuar nga miqtë. Antetok-
ounmpo realizoi 28 pikë për
vendasit, duke qenë më i miri

në parket, por që s’mjaftuan
për të evituar humbjen. Për
Thunder u dallua Xhorxh me

20 pikë, mbështetur mirë nga
Entoni (17) e Grant (17). Një
ndeshje spektakolare ajo që nx-
ori fitues ekipin e Feniks, që
mundi 122-114 Bruklin. Për
vendasit spikati Russell me 33
pikë, 4 asistime dhe 6 rikuper-
ime, por nga radhët e Feniks u
kundërpërgjigj Buker me 32
pikë, 4 asistime dhe 7 topa nën
tabelë.

Federata Ndërkombëtare e Auto-
mobilizmit (FIA) ka bërë publike sot
disa nga vendimet e marra sot në
mbledhjen e radhës së bordit të saj,
të cilat kanë të bëjnë me
njëvendëshet që do të përdoren duke
nisur nga viti 2021. Një ndër pikat
kryesore të marrëveshjes është ulja
e kostove për ndërtimin e makinave,
që do të rrisë rivalitetin gjatë garës.
Do të vazhdojë të jetë në fuqi motori
hibrid, por do të rritet zhurma e tij,
duke kënaqur kështu spektatorët,
që kërkonin rikthimin e një rikthim

në të shkuarën. Motorët e rinj do të
jenë 1,6litra V6 turbo dhe regjimi i
motorit me 3000 xhiro në minutë,
pikërisht për të shtuar zhurmën e tij
gjatë garës. “Formula 1 e të ardhmes
ka si objektiv të jetë epiqendra e
teknologjisë, për të argëtuar tifozët të
çdo grupmoshe dhe për ta bërë kam-
pionatin sa më konkurrues. Mendo-
jmë se makinat që do të përdoren në
të ardhmen do t’i plotësojnë këto
kritere”, tha Ros Braun, shefi i gar-
ave të Formula 1, që është edhe
përgjegjës i projektit të ri.

Pak orë pasi ka ftuar në
duel Entoni Xhoshua, boksieri
britanik Tajson Fury ka
deklaruar se në rikthimin e tij
në ring si ish-kampion bote
nuk ka për t’u ndalur para
askujt. Fury, që dikur mbante
titujt kampionë bote në kate-
goritë IBF, VBA dhe VBO,
kërkon t’i rimarrë ato trofe,
duke deklaruar se synon të jetë
si Muhamed Ali. Ndërkohë që
pret një vendim nga antidopin-
gu britanik, për të rimarrë li-
cencën për boksim, britaniku
ka deklaruar se do ta hedhë në
tapet Deontaj Vilder, kampi-
onin e botës në kategorinë VBC
në peshat e rënda. “Shihni
kush është rikthyer, i madhi
dhe i vetmi. Të hedh “KO” De-
ontaj Vilder më motivon çdo
ditë e më shumë. Po vij për ty
vogëlush, po rikthehem enkas
për ty. Do të mbaj atë premtim
që të kam dhënë para disa
vitesh. Ti e di se për çfarë po
flas”, ka qenë deklarata e
dhënë nga Fury në faqen e tij
zyrtare në “Instagram”. Bri-
taniku është ende mbipeshë
dhe shpreson që të rikuperojë
fizikisht për të qenë gati për
rikthimin e tij në ring si protag-
onist, teksa është ende i pam-
poshtur. 

Atleti afrikano-jugor Uejd van Niekerk, sportisti që
konsiderohet si pasardhësi i Usain Bolt, ka pësuar një
dëmtim të rëndë 48 orë pasi ka përfunduar në altar. Ai

ka qenë duke luajtur ragbi me
disa personazhe të tjerë “vip” të
vendit të tij, në një ndeshje për
bamirësi, kur është dëmtuar.
Çka e ka detyruar kampionin
olimpik të garës së 400 metrave
të operohet me urgjencë, për të
mos humbur sezonin e
ardhshëm. Ndërsa duhej të shi-
jonte muajin e mjaltit, atleti ka
fluturuar me një avion privat
drejt Amerikës, ku dje i është

nënshtruar një operacioni në gjurin e djathtë. Në Lojërat
Olimpike “Rio 2016”, Van Niekerk mori jo vetëm medal-
jen e artë në 400 metra, por edhe vendosi rekord të ri
botëror në këtë disiplinë (43″03), duke thyer rekordin e
Majkëll Xhonson. Tashmë afrikano-jugori do të qëndro-
jë 2-3 javë pushim absolut në Kolorado, ku dhe kreu op-
eracionin e më tej do të transferohet në Doha për fazën
e rehabilitimit. Mjekët parashikojnë që atleti të rikthehet
në pistë në prill të 2018-ës. “Ky është sporti, për fat të
keq gjërat nuk shkuan shumë mirë. Kush është pranë
meje e di që do të bëj maksimumin për t’u rikthyer në
pistë sa më shpejt të jetë e mundur”, tha Van Niekerk.

Fury e provokon
Vilder 

Po rikthehem
në ring për ty

vogëlush

Publicitet

NBA

Lejkers rikthehen te fitorja
Los Anxhelos Lejkers prish serinë
e fitoreve të Detroit Pistons në
“Staples Center”. Skuadra
kaliforniane triumfoi 113 – 93
para publikut të saj, duke marrë
fitoren e tretë në shtatë ndeshje
gjithsej

Motorë më të zhurmshëm për të
tërhequr spektatorët

Dëmtohet duke 
luajtur ragbi 

Më 22 Tetor Mercedes fitoi titullin
kampion të Formula 1 për konstruk-
torë, ndërsa 1 javë më pas, Luis Hamil-
ton u shpall kampion bote për pilotë.
Në të dy rastet janë lënë pas Ferrari dhe
piloti i saj, gjermani Sebastian Fettel.
Gjithsesi, në orët e fundit, Mercedes ka
realizuar një spot, ku feston fitoren
pikërisht në shtëpinë e Ferrarit, në
Maranello. 

Një makinë Mercedes, me ngjyrë
jeshile, parakalon në pistën dhe zyrat e
‘kokëkuqes’, dhe le Maranellon. Mjaft
interesant edhe mesazhi i përcjellë në
fund të videos, ku thuhet: “Vlera e një
fitoreje, përcaktohet nga madhështia e
kundërshtarit”. Kjo video përshkruan
edhe njëherë “Fair Play”-n që ekziston
mes 2 prej rivalëve më të egër të botës
së automobilizmit.

Mercedes feston fitoren në
shtëpinë e Ferrarit
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Gati kontrata e re për
Dybalan

Mediat spanjolle janë të bindura se Paulo
Dybala do të mbetet thjeshtë një ëndërr për
Realin Madridit dhe Barcelonën. Juventusi
ka gati një kontratë të re më të cilën do të
blindojë yllin argjentinas. Dybala do të ri-
novojë marrëveshjen aktuale dhe nga kon-
trata e re nga 7 milionë euro që përfiton ak-
tualisht në sezon do të arkëtojë 11 milionë
euro në vit duke u bërë kështu lojtari më i
paguar i bardhezinjëve. Juventusi ka për-
caktuar edhe çmimin e “La Joyas” në
merkatos që është 230 milionë euro.

• • • 

Xheko në vend të
Levandovskit

Bajern Munih synon të transferojë në “Al-
lianz Arena” Edin Xhekon. Skuadra e drejtu-
ar nga Jupp Hejnkes ka shfaqur interes për
sulmuesin e Romës, siç raporton “BeIN
Sports”. Klubi bavarez e konsideron 31-
vjeçarin si zëvendësuesin ideal të Robert
Levandovski. Bundesliga nuk është një
kampionat i panjohur për Xhekon, përkun-
drazi, sulmuesi është aktivizuar në radhët e
Volfsburg, nga viti 2007 deri në 2011, teksa
këtë sezon boshnjaku po paraqitet shumë
mirë me fanellën verdhekuqe.

• • • 

Presidentja e Ligës
Franceze i dërgon letër

Çeferinit
Presidentja i Ligës Profesioniste të Futbollit
Francez, Natali Boj de la Tour, i ka dërguar
një letër UEFA-s, nëpërmjet së cilës akuzon
homologun e tij të Ligës Spanjolle, Havier
Tebas, për deklaratat e tij rreth të ashtuqua-
jturave “lojëra financiare” të PSZH. “Këto
deklarata, – shkruan Boj de la Tour në letrën
që i është dërguar presidentit të UEFA-s,
Çeferin, – janë ndërhyrje në funksionimin e
Ligës Profesioniste dhe ofendojnë PSZH
dhe futbollin francez.” Boy de la Tour i është
bashkuar protestës së Federatës Franceze
të Futbollit, që i ka kërkuar Havier Tebasit të
ndalë sulmet ndaj PSZH, përndryshe, do të
përballen në gjyq.

• • • 

Mesfushori i Napolit
ndiqet nga Arsenali

Arsenal ka shfaqur interesimin për mes-
fushorin e Napoli, Xhorginjo, sipas asaj që
bën të ditur shtypi në Itali. Futbollisti i kom-
bëtares italiane ka qenë një nga lojtarët më
të mirë te skuadra që kryeson Serie A me 10
fitore në 10 ndeshjet e para. Sipas asaj që
shkruan “Tuttomercato”, Arsenali mund të in-
vestojë te 25-vjeçari në verën e ardhshme.
“Interesimi i Arsenal është i vërtetë”, – tha
Joao Santos, menaxheri i futbollistit, për një
radio italiane. – Pas ndeshjes kundër Paler-
mos, në fund të sezonit të kaluar, drejtuesit
e Arsenalit dhe ata të Real Madridit na bënë
disa pyetje. Faktikisht më shumë ishin kom-
plimente sepse biseda merkatoje, prandaj
nuk u bë asgjë, por në verë situata mund të
ndryshojë”, deklaroi Santos. Xhorginjo ka
lindur në Brazil, por ka pasaportë italiane
dhe është pjesë e kombëtares “axurre”.

• • • 

Barcelona tremb Interin
Milan Shkriniar është surpriza më e bukur e
këtij fillim sezoni në Serinë A italiane. Sllo-
vaku i transferuar gjatë verës nga Sampdo-
ria te Interi për 23 milionë euro është
shndërruar në liderin e ri të prapavijës
zikaltër. Si rezultat i kësaj për sllovakun
kanë nisur të interesohen shumë klube të
mëdha dhe për Interin nuk do të jetë një mi-
sion i thjeshtë ta mbajë në ekip edhe vitin e
ardhshëm. Barcelona po mendon seriozisht
për sllovakun të cilin e shikon si partnerin
ideal të Xherard Pike në qendër të mbrojtjes
edhe pse francezi Samuel Umtiti po
paraqitet mirë në këtë sezon.

Shkurt

Interi është hedhur në sulm për ta përforcuar skuadrën që në janar dhe emrat më të vlerësuar
janë Havier Pastore dhe Eliakuim Mangala. Sipas asaj që shkruan “Tuttosport”, Interi tashmë e
ka marrë kërkesën e Luçiano Spallettit që të blihen dy lojtarë  në këtë afat

Braziliani tregon se në ko-
hën kur ishte te Sevilja
shumë klub të mëdha ishin
vënë pas tij. Liverpuli ishte
shumë afër që të nënshkrua-
jë me lojtarin, or nuk e bëri, e
pas dy vitesh ai u bashkua
me Barcelonën. “Kam pasur
marrëveshje me Liverpulin.
Por për një arsye që nuk e di

unë marrëveshja në fund
dështoi, dhe unë nuk isha i
involvuar në bisedime. Kam
pasur tjerë njerëz që kanë
punuar për mua atëherë. E
njëjta gjë ndodhi më vonë me
klub si Çellsi dhe Real Madri-
di. Natyrisht, pastaj të gjitha
zhvillimet shkuan në të mirë
të Barcelonës, por gjithashtu

edhe për mua, pasi e isha në
gjendje ta shkruaj një histori
mahnitëse në ‘Camp Nou’”, u
shpreh Alves. Alves ishte edhe
një herë shumë i lidhur me
një lëvizje në Angli gjatë kësaj
verës, me Mançester Sitin që
e kërkonte. Por gjigantët
francez të Paris Sen-Zher-
men, i mposhtën të gjithë

duke e marr falas nga Juven-
tusi. Ai ka një kontratë të vlef-
shme për dy vite te PSZH, por
ka dëshirë që të luajë një ditë
në Ligën e Kampionëve. “Unë
ende e kam këtë ambicie. Por
nuk e di nëse do të ndodhë.
Unë mendoj se ka shumë
gjëra për të bërë këtu te
PSZH”, deklaroi Alves.

Barcelona
rishfaq interes

për mesfushorin
francez

Barcelona ka rishfaqur interesin
për mesfushorin francez të Monako,
Tomas Lemar, një nga yjet e ekipit
“monegasque”. Klubi katalanas nuk
ka bërë ende ndonjë ofertë konkrete
për këtë mesfushor të ri, por, sipas
“Daily Telegraph”, tani duhet të lufto-
jë me disa ekipe nga Premier Liga, të
cilët e kanë shënjestruar Lemar. Më
i dukshëm është rasti i Arsenalit, i
cili këtë verë ishte gati për të mbyllur
nënshkrimin e “operacionit Lemar”,
por pastaj u tërhoq përsëri, për të
mbajtur Aleksis Sançez në Londër.
Nuk është hera e parë që Barcelona
është e interesuar për Thomas
Lemar. Dhe u përpoq verën e kaluar,
por Arsenali ishte në pozitë më të
mirë. Barcelona do të përpiqet të for-
cojë mesfushën e saj, edhe pse lojtari
francez tashmë ka thënë se dëshiron
të përqendrohet në punën me Mon-
ako dhe të lërë mënjanë çdolloj
oferte. Zv.presidenti i Monaco, Vadim
Vasilyev, i cili e pranoi këtë interes
nga ekipet e mëdha evropiane, bëri
me dije së fundi se Liverpul është, po
ashtu, i interesuar për Tomas Lemar.

Real Madridi nuk po
kalon një formë të mirë
dhe rezultatet e fundit
konfirmojnë krizën që po
kalojnë. Tetë pikë larg
Barcelonës që është në
krye të renditjes, janë
shumë. Perez po mendon
që tani të përforcojë
skuadrën, duke sjellë
“gjak” të ri që do t’i jepte

shpirt skuadrës. Sipas
mediave spanjolle, presi-
denti Florentino Perez ka
përpiluar një listë, me
katër emra për përforcime
të menjëhershme në ja-
nar. I pari në listë është
mesfushori i Valencias,
Goncalo Guedes. Ai është
i huazuar nga PSZH dhe
mbretërit duhet të mer-

ren vesh me parisienët.
Tre të tjerë që janë në
listë vijnë nga rivali lokal
Atletiko Madrid. Dy
mbrojtësit Jose Gimenez
dhe Lukas Hernandez,
janë në orbitën e
mbretërve. Synimi më i
madh mbetet francezi
magjik, Antoine Griez-
mann.  

David Silva ka rezultuar një nga pikat
më të forta në formacionin e Mançester
Sitit në këtë sezon, me ekipin anglez që ka
fituar 9 nga 10 takimet e para të Premier
Ligës. 31-vjeçari, dy herë kampion Evrope
me Spanjën, po bisedon me klubin për
mundësinë e zgjatjes së kontratës, me
aktualen që skadon në përfundim të se-
zonit 2018-2019. Spanjolli është i bindur
se do të gjendet gjuha e përbashkët, për
të mbyllur një dekadë si “Cityzens”.
“Bisedimet po ecin normalisht. Shpresoj
që në fund të firmos kontratën e re, sepse
dua të luaj për 10 vjet me Mançester Sitin.
Lutem çdo natë që të fitoj edhe Çampi-
onsin me këtë skuadër”, deklaroi Silva. Që
kur mbërriti në Mançester ne verë të
2010-ës, David Silva ka mundur të fitoje
dy tituj të Premier Ligës-s (2011–12,

2013–14) “FA Cup” (2010–11), “Football
League Cup” (2013–14, 2015–16) dhe “FA
Community Shield (2012).”

ISHA AFËR
LIVERPULIT, 

ÇELLSIT E REALIT
Dani Alves e ka pranuar se ka pasur marrëveshje me

Liverpulin në vitin 2006, por ai ende shpreson që do të
luajë një ditë në Ligën Premier  

Reali bëhet gati për katër transferime

Silva pret rinovimin
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Neve na mungoi një gol. Tentuam të afrohemi edhe më shumë. Por, ata bënë punë të mirë në
mbrojtje dhe tentuan që të na godasin në kundërsulme. Ishte një hap përpara, por jo ai që
kemi dashur. Lojtarët janë shpenzuar mjaft shumë

Çellsi doli me kokën
ulur nga stadiumi
“Olimpico” të martën
mbrëma. Kampionët e An-
glisë u gjunjëzuan 3-0
përballë Romës e cila mori
kryesimin e Grupit C. Dy
gola për skuadrën italiane
shënoi El Sharavi, kurse
një herë realizoi Peroti.
Pikërisht golashënuesi i
dyfishtë El Sharavi tha se
Roma e ka dominuar
Çellsin në mbrëmjen që ai

thotë se do ta kujtojë
gjithë jetën. “Këto mbrëm-
je kujtohen gjithë jetën.
Është dygolëshi i parë në
Ligën e Kampionëve dhe
nuk ndodh çdo ditë. Ne do
të përfitojmë nga ky tri-
umf. Kishte shumë skepti-
cizëm për ne. Duhet të
vazhdojmë lidershipin në
grup. Ishte javë e veçantë,
unë kam pasur ditëlind-
jen, shënova golin e fitores
ndaj Bolonjës dhe ishte
një javë plot me emo-
cione”, deklaroi sulmuesi,
i cili shënoi një nga golat
më të shpejtë të këtij edi-
cioni në Ligën e Kampi-

onëve. Në anën tjetër,
Daniele De Rosi tha se
Roma po e shijon fitoren
dhe se ajo i dedikohet tra-
jnerit Eusebio Di
Françeskos. “Në Romë
nuk përjetojmë shpesh net
të tilla në Ligën e kampi-
onëve, në fakt ne shpesh
jemi demoluar, por më ku-
jtohet kur ne mposhtëm
Çellsin disa vite më parë
dhe njerëzit ende kujtuan
golashënuesit. Ata do të
na kujtojnë edhe neve pas
kësaj fitore të madhe. Pak
besuan tek ne, por ne jemi
në krye të grupit. Fatkeqë-
sisht, nuk kemi siguruar

kualifikimin, kemi dy
ndeshje të vështira dhe
Karabag ka dëshmuar se
nuk është ekip i dobët. Ky
trajner ka ndryshuar
mënyrën e të sulmuarit
dhe natyrisht se tash ne
jemi më agresiv dhe ky
është hap përpara”, tha
De Rosi. Ndërkoë, trajneri
i Çellsit tha se Roma ka
qenë më e uritur se ata sa
i përket fitores. “Mendoj
se pjesa e parë ishte pozi-
tive edhe pse na mungoi
fati. Ne patëm raste, por
në pjesën e dytë Roma
ishte më e uritur dhe e
vendosur, me një dëshirë

të madhe për të na
mposhtur, ata e merituan
fitoren”, komentoi trajneri
Konte pas ndeshjes.
Pavarësisht humbjes së
rëndë, Blutë nuk rreziko-
jnë duke qenë se edhe
Atletiko Madrid barazoi 1-
1 me Karabagun duke
mbetur në kuotën e tri
pikëve. “Nuk më intereson
ky rezultat. Më intereson
të di se si mund të për-
mirësohemi dhe të rigje-
jmë dëshirën për të luaj-
tur”, deklaroi trajneri
italian. Aktualisht Chelsea
pozicionohet në vendin e
dytë të Grupit C me 7
pikë, një më pak se Roma. 

Grupi që nuk ka njo-
hur fitues mbrëmjen e
sotme ishte ai D, ku si
Barcelona kryesuese, ash-

tu edhe Juventusi ndjekës
janë frenuar në transfertat
g r e k o - p o r t u g e z e .
Olimpiakosi 0-0 me kata-
lanasit, ndërsa portugezët
e Sportingut për pak befa-
suan “Zonjën e vjetër”. Në
ndeshjet e tjera, Parisi ka
shpartalluar 5-0 Ander-
lehtin, ndërsa Bajern Mu-
nihu 2-1 Seltikun, duke
lënë ende të hapur betejën
për vendin e parë, kur
gjermanët ndjekin me 3
pikë më pak francezët. Në
Angli, Junajted mposhti 2-
0 Benfikën, duke e nxjer-
rë këtë të fundit jashtë
Evrope, ndërsa Bazeli i
Taulant Xhakës u mposht
në shtëpi nga CSKA-ja e
Moskës, duke vënë në
diskutim vendin e dytë në
grup.

Vetëm 
3 gola në 

13 ndeshje
Sulmuesi uruguaian i Barcelonës,

Luis Suarez ndoshta po kalon një
periudhë aspak pozitive në aspektin
personal, sepse, nëse Barcelona krye-
son bindshëm La Ligan dhe u plasua
në fazën e grupeve të Çampionsit, kjo
nuk ka ndodhur për ndonjë meritë të
veçantë të 30-vjeçarit. Gjatë këtij se-
zoni, ka mundur ta dërgojë vetëm 3
herë topin në rrjetë në 13 ndeshje në
total. Shifra këto aspak të përshtat-
shme për një sulmues që e ka në
ADN golin. Pas u ble nga Liverpuli në
verë të 2014-ës, Suarez mungoi për 2
muaj për shkak të kafshimit që i dha
Kielinit, megjithatë e mbylli sezonin
me 25 gola të shënuar në 43 ndesh-
je, dhe duke fituar “tripletën”. Në se-
zonin pasardhës, statistikat e tij ishin
të jashtëzakonshme, pasi shënoi 59
gola në 53 ndeshje gjithsej, ndërsa në
sezonin e kaluar u ndal në 37 gola në
51 takime. Shifrat e këtij sezoni janë
shumë larg pritshmërive, por, ku i
dihet, ndoshta uruguaiani ka mend-
uar “të kafshojë” më vonë.

Një ditë pas ditëlindjes së
tij të 57, Diego Armando
Maradona ka dhënë një in-
tervistë, ku ka përfituar të
sulmojë sërish teknikun e
Argjentinës, Sampaoli. Ai ka
akuzuar trajnerin argjentinas
si mosmirënjohës, që para
pak kohësh i kërkonte favore,
ndërsa sot e mohon këtë në
mënyrë të paturpshme. “Para
disa kohësh më kërkonte të
bënim së bashku një projekt
për Seviljën, ndërsa tani e
mohon paturpësisht, sepse
ka marrë drejtimin e kom-
bëtares. Sampaoli është një
njeri fals, që hiqet shumë më
i aftë sesa është në të vërtetë
dhe nuk do të doja kurrë të

bashkëpunoja me të”, tha
Maradona. “El Pibe D’oro”
nuk kurseu kritikat as ndaj
përfshirjes së Ikardit në listën

e të grumbulluarve, teksa tha
se Sampaoli është telefonuar
nga Vanda Nara dhe është
bindur ta bëjë këtë. “Nuk e

kuptoj se si mund të lihen
jashtë Aguero dhe Higuain
dhe të thërritet njëri që i ka
marrë gruan shokut. E di
mirë unë historinë e tyre.
Ikardi është një person që
luan futboll me fëmijët e
Maksi Lopezit, ndërsa gruaja
e tij do të hyjë në botën e fut-
bollit, duke u bërë menax-
herja e tij. Më kanë thënë
njerëz të sigurt se Vanda
kishte telefonuar 3 herë
Bauzën dhe 4 herë Martinon,
për t’i bindur të thërrasin
Ikardin, por nuk ia doli.
Sampaoli mesa duket nuk i
rezistoi telefonatave të gruas
menaxhere të tij”, tha
Maradona.

Interi i Spalettit vijon të
vendosë rekorde në fushën e
lojës, ndërsa tifozët po tento-
jnë të bëjnë të njëjtën gjë në
shkallët e stadiumit. Zikaltrit
janë skuadra më e ndjekur në
stadium, me një mesatare prej
më tepër se 55 mijë tifozësh
për ndeshje, duke lënë pas
Juventusin e Milanin, por kjo
shifër premton të rritet edhe
më shumë. Tregues i qartë i
këtij fakti është ndeshja me
Torinon, ku drejtuesit e klubit
njoftojnë se janë shitur tanimë
rreth 70 mijë bileta dhe janë
hedhur në shitje edhe ato për
unazën e 3-të të ‘San Siro-s’. I
vetmi takim ku zikaltrit e

mbushën stadiumin, ka qenë
ai në derbin me Milanin, por
aty u futën edhe shumë tifozë

kuqezinj, ndërsa pjesëmarrja
e madhe në ndeshjen që do të
luhet mesditën e të dielës ndaj

Torinos, ngroh atmosferën
dhe motivon skuadrën
zikaltër.

Liga e kampionëve, Roma i mbajti leksion futbolli Çellsit

Një mbrëmje e paharruar
Liga e kampionëve ka
mbyllur siparin e
përballjeve të katërta të
fazës së grupeve, duke
dhuruar gola, spektakël dhe
biletat e para kualifikuese
për në raundet me eliminim
të drejtpërdrejtë. Kështu
janë kualifikuar Mançester
Junajted, Paris SZH dhe
Bajern Munih, si dhe
Barcelona, ndërkohë që
lufta më e ashpër është në
grupin C, aty ku kemi një
duel italo-anglez për vendin
e parë.

Lajvin Kurzava kishte një natë të madhe në Ligën e
Kampionëve, ndaj Anderlehtit, duke u futur edhe në histori.
Mbrojtësi shënoi tre gola në pjesën e dytë në fitoren prej 5-
0. Het-triku ishte mjaft i bukur, por Kurzava gjithashtu u bë
mbrojtësi i parë në historinë moderne të Ligës së
Kampionëve, që ka arritur të shënojë tre gola. Ai është lojtari
i dytë i PSZH-së që ka shënuar het-trik në Ligën e
Kampionëve, me Zlatan Ibrahimoviçin që kishte shënuar në
tetor të vitit 2013. PSZH vazhdon me rekord të
jashtëzakonshëm pasi deri më tani kanë shënuar 17 gola
dhe nuk kanë pranuar ende 

KURZAVA HYN NË HISTORI 

Maradona sulmon sërish Sampaolin 

Thërret Ikardin për shkak të gruas së tij 

Dyndje tifozësh edhe për ndeshjen me Torinon
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Mësoni të njihni sa më mirë dikë, duke zbuluar
anët e karakterit të tij që ju kishin mbetur pa
njohur. Durimi nuk është kurrë i tepërt kur vihet

përballë vullneti. Nëse doni t’i jepni makinës pas një
mbrëmje me miqtë tuaj, bëni mirë të limitoni alkoolin

Hëna me Marsin do ju dhurojnë guxim, rezis-
tencë dhe vullnet. Por, me Mërkurin në kuadrat,
bëni kujdes të mos humbni mundësitë që keni.

Nervozizmi mund të  jetë i rrezikshëm, mbi të gjitha në një
situatë delikate në të cilën nevojitet shumë takt.

(20/III-20/IV) DASHI

DEMI 

Jupiteri prej ditës së sotme ju mbështet
hapur dhe të mbrojtur si jeni nga planetët e
fatit, mund edhe të rrezikoni diçka më shumë

në lojë. Mos prisni shumë nga miqtë tuaj, sepse mund
të gjendeni në vështirësi. Bëjini gjërat vetë.

(21/V-20/VI)BINJAKËT

Pak lodhje do të ndjehet patjetër për ju. Hëna
tek Demi këshillon të rrethoheni nga miq të
mirë. Nuk e keni shpirtin e duhur për të reja
të mëdha dhe preferoni të rrini të qetësi në

shtëpinë tuaj. Zemra rreh fort dhe ju nuk dini si ta bëni
të heq dorë.

(21/VI-22/VII)GAFORRJA

Nëse nuk i keni vënë poshtë pemës të gjitha
dhuratat që donit t’i bënit gjysmës tjetër, jeni
akoma në kohë. Përfitoni nga Epifania. Në
vend që të mendoni për krehjen tuaj, do të

bënit mirë të qetësoheshit dhe në këtë mënyrë ndoshta
do arrini t’i bëni gjërat pa e ekzagjeruar.

(23/VII-22/VIII)LUANI

Mbërritja e Hënës tek Demi është një balsam
në ato situata në të cilat keni nevojë për të
ndalur pulsin dhe taktin. Do të jenë të

favorizuara të gjitha ato aktivitete në të cilat është e
nevojshme një dozë e mirë durimi dhe nervash.

(23/VIII-22/IX)VIRGJËRESHA

Gatishmëria mendore në punë nuk ju mungon,
madje as energjia. Dhe, sikur të mos mjaftonin
këto, sot jeni edhe në humor të mirë. Nuk ju
nevojitet asgjë tjetër për të mundur konkur-

rencën. Në aspektin afektiv, dita nuk duket shumë pozi-
tive për ju, sepse partneri është gati për luftë

(23/IX-22/X)PESHORJA

Sot mund të ndjeheni gati të paprekshëm, por
përsëri mos reagoni në mënyrë impulsive dhe
reflektoni gjatë. Në çift, ju keni shumë ide dhe
merrni shumë iniciativa, dhe partneri shpesh

herë ngelet konfuz dhe i çorientuar, por sot do të arrini të
habisni partnerin tuaj

(22/X-21/XII)AKREPI

Keni shumë pak dëshirë për të punuar, por
mos u shqetësoni, sepse ritmet do jenë të
njëjta  si ditët e tjera. Keni shumë dëshirë që
sot të mbuloheni nga përkëdheljet e partner-

it. Që kjo të ndodhë, duhet t’ia bëni të qartë partnerit
tuaj se çfarë dëshironi.

(22/XI-21/XII)SHIGJETARI

Marrëdhëniet ndërpersonale janë në plan të
parë sot. Në këto momente karta fituese për
ju dhe profesionin tuaj qëndron në vendosjen
e kontakteve të duhura. Sfera afektive nuk

shkon shumë mirë. Në jetën në çift dëshira për t’u
impenjuar seriozisht është shumë e vogël dhe e largët.

(22/XII-20/I)BRICJAPI

Për momentin situata profesionale nuk është
më e mira dhe është e kotë që të mërziteni
apo më keq akoma, të kapeni me kolegët.
Venusi është i gatshëm që t’ju ndihmojë, por

ju duhet të bëni kujdes, sepse rrezikoni të mos e vini re
ndihmën që ju ofrohet.

(20/I-19/II)UJORI

Arsye për t’u nervozuar nuk ka, por pavarë-
sisht kësaj ju sot do jeni shumë i irrituar dhe
mund do rrezikoni të përfshiheni në telashe të
mëdha. Në planin sentimental keni letrat e
duhura për të shijuar një ditë të këndshme në

çift. Bëni mirë të konsultoheni tek mjeku për një
shqetësim që keni.

(20/II-19/III)PESHQIT

(21/IV-20/V)

ZGJIDHJET: TAIP, ENKA, FRUT, TINO, A, AGJ, TETE, ALAN, Ç, SHB, E, METELIKUN, ELENA, O TUL, 

KOR, TEKI, I, R, TRIKO, AM, UTI, FIÇORI, HYP VAPORIT.

Shumë i lehtë: 471938625, 836527941, 259416783, 763894152, 924165378, 185273496, 

612759834, 347682519, 598341267. Mesatar: 598761342, 713254689, 642839751, 

465193827, 329678514, 187425936, 876542193, 231986475, 954317268.

Mensur
Mamuti

K1%NGËTARJA
NË FOTO

FUTBOLLISTI
FRËNG,

TIERI

KËNGË 
E KËNGËTARES 

NË FOTO

BAKTER A MIKROB 
QË SHKAKTON 

SËMUNDJE

KRYETARI 
TURK, REXHEP 

ERDOGAN

KËNGËTARI
AMERIKAN,

POL

PRODHIM 
PEMËSH 

KËNGËTARI DHE 
AKTORI FRËNG, 

ROSI

ANGSTREM

ALEKSANDËR 
GJOKA

-----------------------------
DIJETARI SIRIAN, 
MUHAMED SAID 

RAMADAN

TEZE

ISH FUTBOLLISTI 
ANGLEZ, SHIRER

KOHA
NJË INSTRUMENT, 

VIOLONÇELO
----------------------------

PUNË 
E PAPËLQUER 

NË ISLAM
Ç

RREGULL Q
Ë MBAJMË 
NË SHTËPI

(VJET.)

AKTORJA
AMERIKANE,
MARGARET

KËNGËTARJA
AMERIKANE,

KUIN

SHTËPIA 
BOTUESE

---------------------------
IMPULSI

SPANJA
----------------------------

NDUE 
UKAJ

KËNGË 
E KËNGËTARES 

NË FOTO
“... TA KAM FALË”

KUFI,
CAK

ZONJA
KADARE

AKTORI ANGLEZ, 
PITER

---------------------------
SKUADËR

GRUP I 
ORGANIZUAR 

KËNGËTARËSH

AUTORI 
DERVISHI

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

IMPULSI
----------------------------

FLORIRI

RUMANIA

LLOJ VESHJEJE 
E SIPËRME

----------------------------
TRAJTË E 
PËREMRIT
VETOR “TI”

AMERICIUMI
-----------------------------

OREGON

VEGËL MUZIKORE 
ME KATËR PALË 

TELA

GUR I VOGËL 
ZALLI, I LËMUAR I 
RRUMBULLAKËT

-----------------------------
VERIU

KËNGË 
E KËNGËTARES 

NË FOTO
“I KAM ...”
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Koha
E ENJTE
2 NËNTOR |2017| Mozaik

TE SHTËPIA E BENIT
Beno pse ja ke vu emrin edhe vajzës si të gruas?
Kur ja pret ky shoku:
- Mira , o Mira ma sill një birrë!
Kur për pak sekonda vijnë dy birra.
- Ja pra mik, e kuptove?!

BARSOLETA

1772 - Boston: Formohet Komiteti anti anglez
i Korrespondencës.
1811 - Beteja e Tippecanoe: Gjen. Jackson
kundër indianëve.
1841 - Akbar Khan në mënyrë të suksesshme
revoltohet kundër Shah Shuxha në Afgan-
istan.
1851 - Louis Napoleon merr fuqinë në Francë.
1898 - Theodor Herzl arrin në Jerusalem.
1904 - Fillon botimi i gazetës britanike "Daily
Mirror".
1914 - Britania e Madhe përfiton Qipron.
1914 - Rusia i shpall luftë Turqisë.
1917 - Deklarata e Balfour shpall mbështetje
për krijimin e shtetit hebre në Palestinë.
1941 - Trupat gjermane okupojnë Rostovin.
1949 - Holanda njeh pavarësinë e Indonezisë
si shtet sovran.
1953 - Pakistani bëhet shtet islamik.
1964 - Faisal trashëgon Saudin si mbret i
Arabisë Saudite.
1993 - Rudolph Guliani (R) zgjedhet kryetar i
Nju Jork Sitit.

KALENDARI HISTORIK
2 NËNTOR

Kam mësuar se ''shtëpia'' nuk
është një vend, por një ndjenjë.
(Cecelia Ahern)

THËNIA E DITËS

Pasi themeluesi i regjimit koreanoverior, mbushi
65-vjeç në vitin 1977, ai mblodhi një grup
mjekësh, duke i udhëzuar që ta ndihmonin që
të jetonte 100, 120 vjet apo edhe më tepër.
Sipas Kim So Yeon, mjeku personal Kim Sung
Il dhe udhëheqës i “Qendrës së Jetëgjatësisë”,
grupi i mjekëve analizoi 1.750 bimë të regjistru-
ara në tekstet e mjekësisë aziatike, dhe krue
eksperimente për të parë sesi ato
mund të përdoreshin, për t’i
zgjatur jetën e diktatorit dhe
djalin e tij. Një tentativë
fillestare ishte garantimi i rin-
isë së përhershme përmes të
qeshurës, me Qendrën që orga-
nizonte shfaqje komedie për dikta-
torin, dhe grumbullonte fëmijët e vegjël për të
bërë gjëra të ndryshme të bukura për dëfrimin
e tij. Një praktikë edhe më shqetësuese u pëlqye
nga Kim në vitet e tij mëvonshme, përmes së
cilës ai merrte transfuzione gjaku nga të rinjtë
në të njëzetat e tyre, të cilët ushqeheshin në
mënyrë të veçantë, përpara se të kryenin
dhurimin e gjakut për diktatorin. Diktatori Kim
jetoi deri në moshën 82-vjeçare.

A E DINI SE...Një grua në Kinë ka blerë një
shtëpi pasi bindi që 20-të e dashu-
rit e saj që t’i blinin nga një
iPhone. Gruaja nga qyteti i Shen-
zen në Kinën jugore u kishte
kërkuar vazhdimisht të dashurve
që t’i blinin telefonin inteligjent
dhe ata e bënë. BBC raporton se
më pas, ajo i shiti telefonat në një

dyqan për celularët të quajtur Hui
Shou Bao dhe arriti të fitonte
14.000 paund, që më vonë i për-
dori për të bërë një shtëpi në
fshat. 

Menjëherë pasi u raportua kjo
ngjarje, njerëzit filluan të komen-
tonin mbi hashtagun “20 telefona
për një shtëpi”. “Unë nuk mund të

gjej një të dashur. Ajo ka gjetur 20
të dashur në të njëjtën kohë, mad-
je i bindi t’i blinin edhe iPhone 7”,
kishte komentuar dikush. 

Të tjerë e akuzuan se ishte
treguar e pacipë, ndërsa disa
pyetën nëse historia ishte reale
ose ndonjë manovër marketingu
nga Hui Shou Bao.

Një grua që u zhduk
nga Nju Jorku, pasi kishte
shkuar për një vizitë në
një spital 42 vjet më parë,
është gjetur në një struk-
turë që u vjen në ndihmë
të pastrehëve dhe vuan
nga një sëmundje men-
dore, thanë autoritetet.
Zyra e policisë në Sullivan
County, Nju Jork, tha se
Flora Stevens, 78, po për-
dorte mbiemrin Harris kur
detektivët e gjetën këtë
javë në rezidencën në
Lowell, afër Bostonit. Zyr-
tarët thanë se nuk kanë
qenë në gjendje të kupto-
jnë detajet e asaj që ka
ndodhur me të në kohën
kur ajo u zhduk në gusht

të vitit 1975 dhe kur u gjet
më në fund. “Nuk ndodh
shumë shpesh që ne të
gjejmë një person të hum-

bur prej 42 vitesh”, tha
oficeri Mike Schiff në një
njoftim për shtyp. “Po
kryesorja është se Flora

është mirë”. Për shkak të
gjendjes së saj, ajo nuk
mund të japë detaje të
jetës së saj, tha policia.
Por detektivët sollën së
bashku kartën e identitetit
të fotografisë së punon-
jësve të Stevens-it nga
Concord Resort dhe ajo e
njohu veten e saj, thanë
zyrtarët. Të dhënat e saj
mjekësore nën emrin e saj
të ri tregojnë se ajo jetonte
në shtëpi pleqsh në New
Hampshire dhe New York
City para se të mbërrinte
në Lowell, tha policia.
Burri i Stevens vdiq në
vitin 1985 dhe ajo duket
se nuk ka të afërm të gjal-
lë, thanë zyrtarët.

Policët londinezë do të
kenë një mjet të ri për të
luftuar krimin e rrugës.
“Scotland Yard” shpreson
se motorët e rinj BMW do
të jenë të aftë për të nd-
jekur keqbërësit nëpër
rrugicat e ngushta apo
nëpër rrugët me trafik. Një
zëdhënëse tha: “Është
bërë i zakonshëm mes
kriminelëve perceptimi
mund të veprojnë pa u
ndëshkuar, duke kryer
vepra kriminale mbi mo-
tor. Po mundohemi që ta
zhdukim këtë problem”.

Policia e Londrës prezanton “bishat”

E zhdukur prej 42 vitesh, 
askush s’e priste këtë mrekulli

U merr të dashurve 20 iPhone 7s, 
me to blen një shtëpi...


