
Shkup, 19 nëntor - Ndryshimet që po
ndodhin dhe pritet të ndodhin në Maqe-
doni, janë mbështetur nga njerëz të cilat
kanë dëshmuar se kanë një orientim
proevropian dhe se dëshirojnë një rrugë-
tim evropian për Maqedoninë. Kështu
në një intervistë për Anadolu Agency ka

thënë Tanja Fajon, anëtare e delega-
cionit të Parlamentit Evropian për mar-
rëdhëniet me Bosnje dhe Hercegovinën
dhe Kosovën, njëherësh edhe zëvendës
anëtare e Këshillit për Punë të Jashtme
të Parlamentit Evropian, porositë e së
cilës janë bërë në vazhdën e "toneve të

kundërta" të cilat mund të dëgjohen së
fundmi mes shteteve të rajonit të Bal-
lkanit Perëndimor.  "Maqedonia së shpe-
jti do të bëhet anëtare e NATO-s. Pra,
mendoj se tashmë ka një klimë pozitive
në shtet. Shpresoj që politikanët bashkë
me shoqërinë të...

Maqedonia shumë shpejtë në NATO
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Gjermania,
vendi me
imazhin 
më të mirë 
në botë

Revolucioni
nga lart i
Arabisë
Saudite

Pasi u bë trashëgimtar i
fronit të Arabisë Saudite
më herët këtë vit, princi i
kurorë Mohammed bin
Salman ka konsoliduar
shpejt pushtetin e tij dhe
ka filluar një periudhë
ndryshimesh radikale.
Por ndërsa rishikon poli-
tikat e brendshme dhe të
jashtme të vendit, ai po
rritu gjithashtu...

6 muaj
President

Toto Riina
nuk do të
ketë një 
ceremoni
mortore
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Pak investime kapitale, më shumë harxhime për rroga, transport të nxënësve, mirëmbajtje të shkollave dhe fatura
tjera është kryesisht buxheti i MASH-it për vitin e ardhshëm. Këta të fundit zënë 54.5 për qind të buxhetit, ndërsa

investimet kapitale vetëm 3.6 për qind 

Gjysma e buxhetit 
në bllok-dotacione!

Shpenzimet e planifikuara për arsim

� FAQE 4

Shkup, 19 nëntor - Të hënën,
më 20 nëntor shënohet Dita
Ndërkombëtare e Fëmijëve e
themeluar nga Kombet e Ba-
shkuara në vitin 1954, ditë kjo
që synon të promovojë mirëqe-
nien e fëmijëve kudo, të paran-
dalojë çdo formë dhune apo
abuzimi ndaj tyre, si dhe të
inkurajojë mirëkuptimin

ndërmjet fëmijëve në gjithë
botën. Gjithashtu, në 20 nëntor
1959 Asambleja e Përgjithshme
e Kombeve të Bashkuara ka mi-
ratuar Deklaratën e të Drejtave
të Fëmijës dhe Konventën e të
Drejtave të Fëmijës më 1989.
Megjithatë, sot e kësaj dite, dhu-
na tek fëmijët mbetet ende një
fenomen global i përhapur.

Fatkeqësisht, ky fenomen mbe-
tet një nga problemet serioze
edhe për Maqedoninë, duke u
kthyer në një rrezik që pengon
zhvillimin, shëndetin, mirëqe-
nien, të drejtat themelore, dinji-
tetin e fëmijëve dhe të ardhmen
e tyre e të vendit. Nga vizitat e
shkollave fillore në territorin e
Maqedonisë dhe...

Dhuna e arsimtarëve ndaj fëmijëve, problem serioz 

� FAQE 2

Jusra e 
medaljeve 

të arta

Të kujt janë 
të hollat 

në banka

Green Carg,
Maqedonia

modeste 
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Han sot në
Shkup
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127 tutorë
dhe 752 bursa

për romët
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Raporti fton të gjithë nxënësit, mësuesit, prindërit dhe çdo qytetar në vend që, jo
vetëm të mos hezitojnë të denoncojnë çdo lloj akti dhune, i cili cenon të drejtat
themelore dhe të shtrenjta të fëmijëve tanë Aktuale

Shkup, 19 nëntor - Fusha e re e veprim-
it të Fondit për inovacione dhe zhvillim
teknologjik (FIZHT) për zbatimin e ino-
vacioneve në sektorin publik vazhdon
me dy thirrje në sferën e arsimit, për nx-
itjen e ideve kreative te nxënësit e
shkollave fillore dhe të mesme, dhe për
përpunimin e ndihmësve inovative arsi-
more. Vitin e ardhshëm Fondi plani-
fikon 15 deri 20 milionë euro për plas-
man në ekonominë kombëtare. "Qëllimi
nuk është të kemi produkt ose shërbim
të suksesshëm komercial, por realisht
zhvillim të kulturës së mendimit kreativ
te të rinjtë. Gjatë tre muajve të kaluar
në analizat tona të gjendjeve kemi kon-
firmuar se ka potencial të madh për fi-
nancimin e projekteve, por për fat të
keq nga ana tjetër kemi realisht interes
të vogël të shfrytëzimit të mjeteve. Me
përkrahje të kësaj reforme në të
ardhmen do ta rrisim tregun për plas-
man të produkteve financiare të Fondit,
respektivisht në afat të mesëm të mar-
rim sa më shumë aplikacione në ekono-
mi me resurse njerëzore nga vendi",
thotë drejtori i Fondit për inovacione
dhe zhvillim teknologjik, Jovan Despo-
tovski në intervistë për MIA-n. Ai parala-
jmëron se në bashkëpunim me Bankën
Botërore i finalizojnë aktivitetet për sh-
palljen e thirrjes për instrumentet aksel-
eratorë dhe ekstension teknologjik, për
të cilat deri tani nuk ka pasur shpallje.
Bëhen përpjekje, siç thotë, që të zh-
bllokohet realizimi i thirrjes së katërt
për përkrahje financiare të start ap dhe
ideve inovative deri në fazë të komercial-
izimit, me çka ndahen 85 milionë
denarë. Kjo thirrje ka filluar në fillim të
vitit, ndërsa udhëheqësia e re e ka ha-
sur në fazë të afateve të skaduara. Fon-
di për inovacione dhe zhvillim
teknologjik do t'i propozojë Qeverisë pro-
jekt me të cilin institucionet do të nda-
jnë përqindje të caktuar nga mjetet e
përgjithshme për furnizimet publike për
përkrahje të produkteve inovative dhe
shërbimeve. "Qëllimi është të zvogëlohen
harxhimet e furnizimeve publike, pasi
nëse shteti investon në zhvillimin e një
produkti të caktuar, normalisht se
duhet të jetë me çmim subvencional.
Produkti do të zhvillohet në ekonominë
e vendit, e cila është më e lirë dhe më
konkurrente se furnizuesit e huaj dhe
do të marrim cilësi më të mirë në shumë
raste. Nga njëra anë do të kemi kursim
real të buxhetit, ndërsa nga ana tjetër
nxitje të ekonomisë së vendit. Ky është
projekt që e inicojmë tani dhe për të
cilin presim përkrahje nga Qeveria", tha
Despotovski.

Aida XHONI

Shkup, 19 nëntor - Të hënën,
më 20 nëntor shënohet Dita
Ndërkombëtare e Fëmijëve e
themeluar nga Kombet e
Bashkuara në vitin 1954,
ditë kjo që synon të promovo-
jë mirëqenien e fëmijëve
kudo, të parandalojë çdo for-
më dhune apo abuzimi ndaj
tyre, si dhe të inkurajojë
mirëkuptimin ndërmjet fëmi-
jëve në gjithë botën.
Gjithashtu, në 20 nëntor
1959 Asambleja e
Përgjithshme e Kombeve të
Bashkuara ka miratuar
Deklaratën e të Drejtave të
Fëmijës dhe Konventën e të
Drejtave të Fëmijës më 1989.
Megjithatë, sot e kësaj dite,
dhuna tek fëmijët mbetet
ende një fenomen global i
përhapur. Fatkeqësisht, ky
fenomen mbetet një nga
problemet serioze edhe për
Maqedoninë, duke u kthyer
në një rrezik që pengon zhvil-
limin, shëndetin, mirëqe-
nien, të drejtat themelore,
dinjitetin e fëmijëve dhe të
ardhmen e tyre e të vendit.
Nga vizitat e shkollave fillore
në territorin e Maqedonisë
dhe bisedat me më shumë
se 1300 nxënës gjatë vitit të
kaluar, si dhe nga bisedat
me nxënës të cilët e vizituan
zyrën e Avokatit të Popullit,
pa diskutim rezulton se ka
raste që mund të regjistro-
hen me termin "dhunë ndaj
fëmijës" nga ana e kuadrit
arsimor, konstaton Avokati i
Popullit në Raportin e vitin e
2016. 

“Fëmijët shpeshherë nuk
i paraqesin rastet ose vetëm
e informojnë kujdestarin e
klasës, duke e pranuar si
normale sjelljen e tillë nga
ana e arsimtarit, që e njëjta
ishte konfirmuar edhe gjatë
takimeve me nxënësit e zg-
jedhur si mbrojtës të drej-
tave në shkollat fillore dhe
të mesme në Manastir,
Prilep, Ohër, Gostivar,
Strugë, Kavadar, Dibër,
Tetovë, Kumanovë dhe
Shtip”, thotë Avokati i Popul-
lit. Përvoja e Avokatit të Pop-
ullit tregon se për shkak të
problemeve mes të rriturve,
shumë shpesh, fëmijët janë
të detyruar të jetojnë të
ndarë nga njëri ose të dy
prindërit, ku mbajtja e mar-
rëdhënieve personale dhe
kontakteve të drejtpërdrejta
të fëmijës me prindin zhvillo-
het me vështirësi, ndërsa në
shumë raste këto kontakte
edhe nuk mbahen.

“Duke vepruar sipas
parashtresave, Avokati i Pop-
ullit konstaton se fëmija, si
në bashkësitë martesore
ashtu edhe ato jashtëmarte-
sore - gjithmonë është vik-

timë e të rriturve, të cilët për
shkak të hakmarrjes person-
ale dhe padurimit - e shfrytë-
zojnë si instrument, duke
mos u kujdesur për ndjenjat
dhe të drejtat e tij. Edhe pse
për këtë të drejtë më së sh-
peshti parashtresat u
parashtruan nga prindërit,
të cilët vinin në dukje shkel-
jet, para së gjithash, të të
drejtave të tyre, ndërsa pas-
taj të të drejtave të fëmijës
dhe shprehnin pakënaqësi
prej punës së ekipeve profe-
sionale, duke i akuzuar se
punojnë në interes të njërit
ose prindit tjetër, Avokati i

Popullit në rastet e këtilla ve-
pronte nga aspekti i respek-
timit të të drejtës së fëmijës.
Në këtë kontekst, angazho-
hej për realizimin e të drejtës
së fëmijës që të jetojë me të
dy prindërit dhe pa pengesë
të realizojë kontakte dhe
takime me prindin me të cilin
nuk jeton vazhdimisht”,
thuhet në Raport. Avokati i
Popullit zotohet ta ketë mon-
itoruar edhe realizimin e të
drejtave të fëmijëve në rrugë,
kryesisht të etnitetit romë, të
cilëve u shkelet thuajse se-
cila e drejtë e jetës! “Duke e
ndjekur gjendjen e person-

ave të pastrehë të cilëve, në
mesin e vitit 2016 - nga ana
e Qytetit të Shkupit iu rrënu-
an shtëpitë e improvizuara,
Avokati i Popullit zbatoi in-
spektim të drejtpërdrejtë dhe
konstatoi se bëhet fjalë për
31 familje rome, nën Kalanë
e Shkupit, të cilët ishin në
gjendje të rëndë, jetonin në
tenda, pa drita, pa ujë të pi-
jshëm dhe pa asnjë ndihmë
nga ana e institucioneve.
Gjatë vizitës është konstatu-
ar se janë gjithsej 135 per-
sona prej të cilëve 78 fëmijë
(mes tyre edhe foshnja), si
dhe dy gra shtatzëna”, kon-
staton Avokati i Popullit,
ndërsa Raporti fton të gjithë
nxënësit, mësuesit, prindërit
dhe çdo qytetar në vend që,
jo vetëm të mos hezitojnë të
denoncojnë çdo lloj akti
dhune, i cili cenon të drejtat
themelore dhe të shtrenjta të
fëmijëve tanë, por edhe të
bëhen pjesë e rëndësishme e
përfshirjes së tyre në pro-
movimin dhe zbatimin e këtij
plani veprimi, i cili tanimë i
është shpërndarë të gjitha
shkollave në vend.

Më 7 nëntor të këtij viti, një shkupjan ka denoncuar rast në polici se në shkollën fillore “26 korriku”
personi Z.K (50) nga Shkupi, i punësuar si arsimtar në shkollë, në mënyrë fizike e ka sulmuar djalin e
tij 12 vjeçar, njofton nga MPB-ja. Sipas denoncimit, ai e ka goditur fëmijën në pjesën e fytyrës, me
çka i ka shkaktuar lëndim të dukshëm nga ana e majtë e fytyrës. Ndërkohë, ndër ngjarjet më të
tmerrshme ishte ajo e 3 majit 2017, ku pos dhunës ndaj nxënësve - është shprehur edhe nxitje e
urrejtjes ndëretnike nga ana e arsimtarit. Nxënësit e shkollës fillore "Kuzman Shapkarev", kanë
'luajtur lojën e dhunës në Parlamentin e Maqedonisë', para se mësuesi të hyj në klasë. Pasi mësuesi
është futur në klasë, në vend që të ndalojë dhunën në klasë ndaj një nxënësi që kishte rolin e
kryetarit të LR-PDSH-së, Ziadin Sela, ai e ka vazhduar tmerrin duke thënë "eja të të tregoj si është
rrahur Sela" dhe e ka goditur me shuplaka nxënësin. Prindi i nxënësit të rrahur është ankuar tek
drejtoresha dhe ka kërkuar që i njëjti mos të jep mësim sepse edhe më herët ka pasur ankesa për
dhunë nga i njëjti arsimtar. Prindi Dejan Karanfilofski rastin e ka paraqitur edhe në polici. MPB e
vërteton se ka pasur dhunë në klasë dhe ka njoftuar se nëse ka fakte - atëherë mësuesi do të
përballet me vepër penale-maltretim gjatë kryerjes së punës. 

DHUNA E ARSIMTARËVE NDAJ NXËNËSVE KA VAZHDUAR EDHE NË KËTË VIT!

Dy thirrje 
të reja për
projekte 
në arsim

Despotovski paralajmëron se në
bashkëpunim me Bankën Botërore i
finalizojnë aktivitetet për shpalljen e
thirrjes për instrumentet akseleratorë
dhe ekstension teknologjik, për të cilat
deri tani nuk ka pasur shpallje

Sot Dita ndërkombëtare e fëmijëve

Dhuna e arsimtarëve
ndaj fëmijëve, problem
serioz për Maqedoninë!

Nga vizitat e shkollave fillore
në territorin e Maqedonisë
dhe bisedat me më shumë se
1300 nxënës gjatë vitit të
kaluar, si dhe nga bisedat me
nxënës të cilët e vizituan
zyrën e Avokatit të Popullit,
pa diskutim rezulton se ka
raste që mund të regjistrohen
me termin "dhunë ndaj
fëmijës" nga ana e kuadrit
arsimor, konstaton Avokati i
Popullit në Raportin e vitin e
2016

“Fëmijët shpeshherë nuk i paraqesin rastet ose
vetëm e informojnë kujdestarin e klasës, duke e
pranuar si normale sjelljen e tillë nga ana e
arsimtarit, që e njëjta ishte konfirmuar edhe gjatë
takimeve me nxënësit e zgjedhur si mbrojtës të
drejtave në shkollat fillore dhe të mesme në
Manastir, Prilep, Ohër, Gostivar, Strugë, Kavadar,
Dibër, Tetovë, Kumanovë dhe Shtip”, thuhet në
Raportin e Avokatit të Popullit
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Njëra nga çështjet e hapura në rajon për të cilat foli Fajon është edhe ajo Beograd -
Prishtinë. Theksin e vendosi tek ulja e tensioneve mes dy shteteve dhe si të zgjidhet
problemi në mënyrë që Kosova dhe Serbia të vazhdojnë rrugëtimin drejt BE-sëAktuale

Shkup, 19 nëntor - Eu-
rokomisari për zgjerim
dhe politikë fqinjësore Jo-
hanes Han sot (e hënë)
dhe nesër do të qëndrojë
për vizitë në Maqedoni në
kuadër të së cilës do të

ketë takime politike dhe
me përfaqësues të sektorit
qytetar. Han, siç u konfir-
mua deri tani zyrtarisht,
do të ketë takime me
kryeministrin dhe liderin e
LSDM-së Zoran Zaev, me
kryetarin e Kuvendit Ta-
lat Xhaferi, me liderët e
BDI-së Ali Ahmeti, të
VMRO-DPMNE-së Nikolla
Gruevski dhe të Aleancës
së Shqiptarëve, Ziadin
Sela. Në kuadër të vizitës,
eurokomisari do të tako-
het edhe me përfaqësues
të sektorit joqeveritar. Viz-
itën në Shkup, eu-
rokomisari Han e parala-
jmëroi javën e kaluar në
Tuiter pas takimeve në
Bruksel me
zëvendëskryeministrin për
çështje evropiane, Bujar
Osmani dhe me shefin e
diplomacisë, Nikolla Dim-
itrov. "Me padurim e pres

vizitën time në Shkup,
javën e ardhshme, në
kuadër të së cilës do të re-
alizoj takime politike, por
edhe takime me përfaqë-
sues të shoqërisë civile",
publikoi Han. Ai në tuiter
si të shkëlqyeshëm e vlerë-
soi takimin me Osmanin
dhe Dimitrovin. "Besoj se
Qeveria do ta shfrytëzojë
momentin pozitiv dhe se
do t'i shohim rezultatet
nga reformat e mëtejshme
deri nga fundi i vitit. Për
këtë nevojitet
bashkëpunim konstruktiv
i të gjitha forcave politike,
duke përfshirë edhe opoz-
itën", tha Han. Në ndërko-
hë, zëvendëskryetari i
Qeverisë përgjegjës për
Çështjet Evropiane, Bujar
Osmani, së bashku me
zëvendëskryetarin e Qev-
erisë dhe ministrin e
Punëve të Jashtme, Oliver

Spasovski, ministrin e
Drejtësisë, Bilen Saliji, si
dhe ministrin për Shoqëri
Informatike dhe Adminis-
tratë, Damjan Mançevski,
do të jenë nikoqirët e parë
të komisarit për Zgjerim
dhe Politikë Fqinjësore,
Johanes Han. Takimi do
të mbahet sot në hapësir-
at e Sekretariatit për
Çështje Evropiane. Në
takim, Osmani do të
prezantojë pakot e reja për
reforma Gjashtë dhe Nën-
të, të cilat paraqesin
plotësim të Planit 3-6-9, e
në të cilat përfshihen re-
format që dalin nga të
gjitha gjetjet, reko-
mandimet dhe sugjerimet
nga raportet e Komisionit
Evropian, si dhe nga të
gjitha institucionet tjera
relevante të vendit dhe
ndërkombëtare. Qasja e
veçantë rreth reformave

prioritare në fushat kuçe,
në gjyqësor, reformat në
shërbimet e sigurisë, si
dhe reformat në adminis-
tratën publike, në detaje
do të prezantohen nga
ministrat kompetent të re-
sorëve, të cilët janë
përgjegjës për përgatitjen
dhe implementimin e tyre,
Spasovski, Saliji dhe
Mançevski. Osmani, eu-

rokomesarit Han do t’ia
prezantojë edhe pjesët
kyçe të raportit për imple-
mentimin e pjesës tre të
Planit 3-6-9, i cili u
kurorëzua me mbajtjen e
zgjedhjeve të lira, fer dhe
kredibile. Takimi do të
mbahet në hapësirat e
Sekretariatit për Çështje
Evropiane, me fillim në
ora 15.

Shkup, 19 nëntor -
Ndryshimet që po ndodhin
dhe pritet të ndodhin në
Maqedoni, janë mbështe-
tur nga njerëz të cilat kanë
dëshmuar se kanë një ori-
entim proevropian dhe se
dëshirojnë një rrugëtim
evropian për Maqedoninë.
Kështu në një intervistë
për Anadolu Agency ka
thënë Tanja Fajon, anëtare
e delegacionit të Parlamen-
tit Evropian për marrëd-
hëniet me Bosnje dhe
Hercegovinën dhe Kosovën,
njëherësh edhe zëvendës
anëtare e Këshillit për
Punë të Jashtme të Parla-
mentit Evropian, porositë
e së cilës janë bërë në
vazhdën e "toneve të
kundërta" të cilat mund të
dëgjohen së fundmi mes
shteteve të rajonit të Bal-
lkanit Perëndimor.  "Maqe-
donia së shpejti do të bëhet
anëtare e NATO-s. Pra,
mendoj se tashmë ka një
klimë pozitive në shtet. Sh-
presoj që politikanët
bashkë me shoqërinë të
shfrytëzojnë këtë moment”,
është shprehur Fajon. Për-
faqësuesja në Parlamentin
Evropian, theks të veçantë
ka vënë tek zgjidhja e Qev-
erisë së re, në kontekst
nëse kjo ka ndikuar që
vendi të lëvizë më shpejtë
në drejtim të proceseve
euro-atlantike. 

"Në cilësi të njeriut i cili
beson në shtet social, të
hapur dhe të përparuar,
vërej lëvizje pozitive në
Maqedoni. Me një qeveri të
re e cila premton, ka
shumë ndryshime në
luftën kundër krimit, kor-
rupsionit, punohet edhe në
forcimin e prokurorisë dhe
sundimit të ligjit. Pres të
kemi rezultate pozitive,
njëjtë edhe tek çështja e
emrit me Greqinë. Sigur-
isht se njerëzit presin për-
mirësime pozitive në Maqe-

doni. Pra, nga kjo pikë-
pamje shoh ndryshime
pozitive në Maqedoni”, tha
Fajon. I tërë rajoni i Ballka-
nit Perëndimor, sipas saj,
është pjesë e Evropës dhe
si i tillë ka një të ardhme
në Bashkimin Evropian
(BE), prandaj edhe liderët e
Ballkanit Perëndimor
duhet të shikojnë drejt BE-
së. 

Anëtarja e delegacionit
të Parlamentit Evropian
për marrëdhëniet me
Bosnje dhe Hercegovinën
dhe Kosovën, thekson se
paqja dhe stabiliteti në Bal-
lkanin Perëndimor, por
edhe në tërë Evropën nuk
duhet vënë në rrezik, duke
shprehur optimizmin e saj
se një gjë e tillë është e
mundur. "Besoj se është e
mundur paqja dhe sta-
biliteti në tërë Evropën. Kjo
nuk është garanci për se-
cilën ditë që vjen, prandaj
duhet të luftojmë dhe të
ruajmë këtë paqe dhe sta-
bilitet, dhe nga shkaku i
kësaj i kemi këto procese të
integrimit evropian. Kjo
është arsyeja përse të
gjitha shtetet e Ballkanit

Perëndimor do të duhet të
kenë një të ardhme në BE.
Ndoshta sot kemi sfida
tjera nga ato të 50-60
viteve më parë, mirëpo
vërejmë edhe humbjen e
kredibilitetit të BE-së në
rajon, kur forcohen intere-
sat e ndryshme gjeopoli-
tike, qoftë kur bëhet fjalë
për rusët, kinezët apo
arabët. Mendoj se Ballkani
Perëndimor është pjesë e
Evropës dhe se e ardhja
është e përbashkët”,
porositi Fajon. Ajo ka folur
edhe për porositë e Bruk-
selit se nuk do të ketë zg-
jerim të BE-së deri në vitin
2025, dhe nëse këto porosi
dekurajojnë Ballkanin
Perëndimor. “Unë jam për
hyrje sa më të shpejtë të
Ballkanit Perëndimor në
BE, por natyrisht ka disa
standarde, ka disa procese
nëpër të cilat duhet të
kalojë secili shtet. Por, nga
ana tjetër, të gjitha ato re-
forma që bëjmë në rajon
janë të rëndësishme, fillim-
isht për një jetë më të mirë
për njerëzit. Nëse i refero-
hemi situatës ekonomike,
çështja ka të bëjë se si të

hapen vende të reja pune
për t'i mbajtur njerëzit në
shtëpi. Natyrisht, ekziston
edhe nevoja për të luftuar
krimin dhe korrupsionin
dhe ofruar sundimin e
ligjit”, tha Fajon. Njëra nga
çështjet e hapura në rajon
për të cilat foli eurode-
putetja Fajon është edhe
ajo Beograd - Prishtinë.
Theksin e vendosi tek ulja
e tensioneve mes dy
shteteve dhe si të zgjidhet
problemi në mënyrë që
Kosova dhe Serbia të vazh-
dojnë rrugëtimin drejt BE-
së. "Kjo do të ndodhë me
një politikë të arsyeshme e
cila është e sinqertë, e cila
dëshiron që njerëzve në të
dyja anët t'iu sigurojë një
jetesë me dinjitet. Kjo është
në interesin e Beogradit
dhe Prishtinës që në atë di-
alog të mund disi të përm-
bushin kushtet, që njerëz-
it të mund të jetojnë një
jetë normale”, tha ajo, për
të shtuar se "deklaratat e
rrezikshme, që ndryshe
thuhen në Bruksel, dhe
ndryshe kur kthehen në
shtëpi nuk janë të do-
bishme".

Shkup, 19 nëntor - Njëzet e gjashtë persona janë
arrestuar, ndërsa janë lëshuar ndalesa për punë
për 19 objekte hotelierike në Tetovë dhe Gosti-
var, gjatë kontrollit që e kanë zbatuar mbrëmë
policia, DAP dhe Inspektorati shtetëror i tregut
në 31 objekte në këto rajone. Aksioni u zbatua
edhe në rajonin e SPB Manastir, por nuk janë
konstatuar shkelje më serioze të ligjeve. Në ra-
jonin e SPB Veles, megjithatë gjatë alko-testim-
it të 232 shoferëve, u konfirmua prania e alkoolit
te 29 prej tyre. "Gjatë kontrollit janë arrestuar 26
persona, 16 shtetas të Maqedonisë për shkak të
posedimit të drogës narkotike dhe mospasjes së
dokumenteve për identifikim personal dhe
dhjetë shtetas të huaj, nëntë nga Serbia dhe një
nga Mali i Zi për shkak të keqpërdorimit të qën-
drimit turistik dhe jo të rregullt në RM", deklaroi
sot Llaze Velkovski, drejtori i Byrosë për siguri
publike. Ndalesat për kryerjen e veprimtarisë
janë në kohëzgjatje prej 15, respektivisht 30
ditë, për mospasje të aparatit fiskal dhe mosd-
hënien e llogarisë fiskale, por edhe për shkak të
kryerjes së veprimtarisë hotelierike pa regjistrim.

Shkup, 19 nëntor - Vetëm 18 për qind nga terri-
tori i Maqedonisë është i mbuluar me rrjet kanal-
izimi, tregojnë të dhënat nga organizata qytetare
"Gazetarët për të drejtat e njeriut". Në qendrat ur-
bane, 87 për qind e kanalizimit është kyçur në
rrjetin e qytetit, ndërsa në pjesët rurale 79 për
qind nga tualetet nuk kanë qasje në kanalizimin
e qytetit. Nga këto të dhëna shihet se vetëm 16
për qind e romëve të cilët jetojnë në Shkup kanë
nëpër shtëpi tualete, derisa të tjerët shfrytëzojnë
hapësirat jashtë për nevoja personale. Në
kumtesën me rastin e Ditës botërore të tualeteve
- 19 Nëntori, lidhur me gjendjen në nivel botëror
thuhet se 60 për qind e popullatës në nivel glob-
al ose 4.55 miliardë njerëz jetojnë pa tualet në
shtëpi ose nuk kanë të siguruar rrugëdalje për
fekalet. Siç thuhet në kumtesë, 869 milionë
njerëz në botë praktikojnë tualetet publike, derisa
1.8 miliardë njerëz në botë shfrytëzojnë burimet
e ujit pa mbrojtje nga fekalet.

Eurokomisari nis vizitë dyditore në Maqedoni

Han sot në Shkup, pret rrëfimin e ministrave për Planin 3-6-9
"Besoj se Qeveria do ta
shfrytëzojë momentin
pozitiv dhe se do t'i shohim
rezultatet nga reformat e
mëtejshme deri nga fundi i
vitit. Për këtë nevojitet
bashkëpunim konstruktiv i
të gjitha forcave politike,
duke përfshirë edhe
opozitën", tha Han para se
të niset drejt Shkupit

79 për qind 
e tualeteve 

pa kanalizim!

Mbyllen 19 objekte
hotelierike, 
arrestohen 
26 persona

Tanja Fajon për Anadolu Agency

Maqedonia shumë
shpejtë në NATO

Fajon tha se Maqedonia së
shpejti do të bëhet anëtare
e NATO-s, ndërsa për
Beogradin dhe Prishtinën, u
shpreh se e kanë patjetër të
bashkëpunojnë për të mirën
e qytetarëve, ndërsa për 
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Në përgjithësi, buxheti për MASH-in është rritur nga viti i kaluar edhe atë për mbi 1 mil-
iardë denarë më shumë. Pra, nga 19.794.507.000 denarë sa ishte buxheti i vitit 2017, për
vitin tjetër janë planifikuar 20.863.590.000 denarë Aktuale

Shkup, 19 nëntor - Sistemi
i mentorimit dhe tutorim-
it nëpër shkolla edhe pse
jo shumë popullor në
Maqedoni, pritet të merr
një shtysë gjatë këtij viti.
Të paktën, Ministria e Ar-
simit dhe Shkencës
(MASH), ka krijuar
mundësinë që përmes një

projekti të veçantë të sig-
urojë tutorë të posaçëm
për nxënësit romë dhe që
është një mundësi plus
thirrjeve publike që MASH
ka shpallur më parë për
angazhimin e studentëve
si tutorë nëpër të
nxënësve në përgjithësi të
shkollave fillore dhe të
mesme.

Të premten, në faqen
zyrtare të MASH-it është
publikuar konkursi për
zgjedhjen e men-
torëve/tutorë të nxënësve
romë nëpër shkollat e
mesme publike dhe pri-
vate. Janë gjithsej 127
vende për mentorë/tutorë,
të cilët do të paguhen nga
tre mijë denarë në muaj
nga ana e MASH për
angazhimin me nxënësit e
komunitetit romë. Në të
njëjtën kohë, do të nda-
hen 752 bursa për
nxënësit rom në pesë kat-
egori. Ky projekt i
mbështetur financiarisht
nga Forumi Rom i Arsim-
it, me seli në Budapest,
synon të lehtësojë cilësinë
e arsimimit të nxënësve
nga komuniteti rom dhe u
dedikohet atyre që gjatë

vitit shkollor 2017/2018
janë nxënës të rregullt në
të gjitha katër vite e ar-
simit të mesëm. Sigurimi i
tutorëve, sikurse njoftohet
nga MASH, do të bëhet
përmes Drejtorisë për
Zhvillim dhe Përparim të
Arsimit të Nxënësve Pa-
kicë. Afati i aplikimit për
këtë konkurs është deri në
datën 30 nëntor, kurse të
drejtë konkurrimi kanë të
gjithë mësimdhënësit e
punësuar në shkollat e
mesme të karakterit pub-
lik apo privat, e që duhet
të plotësojnë disa kushte

paraprake. Kandidatët për
mentorë/tutorë duhet të
jenë para së gjithash pro-
fesor me marrëdhënie
pune në ndonjë shkollë të
mesme dhe të jenë shtetas
të Maqedonisë, ndërsa
përparësi zgjedhje do të
kenë ata që paraprakisht
kanë qenë angazhuar si
mentorë/tutorë në suazat
e projektit “Bursimi dhe
mentorim/tutorim i
nxënësve të mesëm rom”.
Si kritere plotësuese të
kandidatëve, gjatë përzg-
jedhjes, do të merret në
konsideratë niveli i

bashkëpunimit të tyre me
nxënës dhe ekipet e pro-
jekteve të realizuara më
parë, konkretisht paraqit-
ja në kosh e raporteve të
punës, mbajtja e evi-
dencës si dhe mbështetja
në implementim e projek-
teve dhe aktiviteteve
shkollore. Padyshim, se në
këta pikëpamje do të
vlerësohet cilësia e punës
së kandidatëve, si ak-
tivitete lartë përmendura
ashtu edhe në për-
mirësimin e suksesit të
nxënësve.

Në bazë të programit
të rregullt të tutorimit, i
cili u dedikohet studen-
tëve, në Maqedoni çdo vit
ekziston mundësia e
angazhimit të tyre si tu-
torë me nxënës të
shkollave fillore dhe të
mesme dhe që kjo punë
t’ju llogaritet si kredi e fi-
tuar gjatë aplikimit për
bursa studentore. I mirat-
uar në dy vite më parë,
Programi për tutorim
është konceptuar të shër-
bejë si një paketë sociale
në të cilën do të përfshi-
hen studentët dhe
nxënësit e shkollave fillore

dhe të mesme. Këta të
fundit do të përfitojnë
mundësinë që të marrin
orë mësimi falas nga tu-
torët e tyre, ndërsa stu-
dentët, përveç që do të
kenë një shans të fitojnë
eksperiencë nga puna me
nxënës do të grumbullo-
jnë nga 10 pikë, të cilat do
t’ju shërbejnë si kredi në
konkurset e ndarjes së
bursave të ndryshme. Qël-
limi, është që të vihet në
pah përgjegjësia sociale e
studentëve, duke i mo-
tivuar me grumbullim e
pikësh të cilat bëjnë më të
lehtë përfitimin e bursa që
ndahen nga MASH-i. Cak-
timin e nxënësve, e cakton
shkolla në bashkëpunim
me prindërit, që do të
thotë se edhe në kuadër
të këtij programi nxënësit
e komunitetit romë mund
të gjejnë mundësinë e
mësimit me tutorë. Por
përveç kësaj, nxënësit rom
të shkollave të mesme, falë
konkursit të veçantë ata
do të kenë një mundësi
plus për mentorë/tutorë,
kësaj here jo studentë por
profesorë të kualifikuar. 

(L.P)

Laura PAPRANIKU

Shkup, 19 nëntor - Më
tepër se gjysma e buxhetit
të paraparë për arsim dhe
shkencë për vitin e ardh-
shëm në Maqedoni, do të
shpenzohet për bllok-do-
tacionet dhe dotacionet e
dedikuara komunave, re-
spektivisht decentralizmit
të arsimit. Konkretisht,
rreth 221.537.000 euro
(13.624.557.000 denarë)
nga gjithsej 406.550.000
euro (25.002.838 000 de-
narë) do të shkojnë për
transferet rrjedhëse të një-
sive të vetëqeverisjes loka-
le, konkretisht për pagat,
mirëmbajtjen dhe shpen-
zimet e ngjashme të cilat
kanë shkollat dhe që prej
më tepër se një dekadë
realizohen përmes të ash-
tuquajturës decentralizmi
i arsimit. Sasi të konside-
rueshme të këtij buxheti
zë arsimi i lartë, edhe atë
me mbi 104 milionë euro
(6.411.383.000 denarë),
për dallim prej nivelit të
arsimit fillor dhe të me-
sëm, për të cilët është pla-
nifikuar të shpenzohen
nga rreth 16 milionë euro
(970.912.000 denarë), re-
spektivisht mbi 12 milionë
euro (757.097.000 de-
narë).

Investimet kapitale, siç
njihen ndryshe, buxhetet
e planifikuara për ndërti-
min dhe rindërtimin e
objekteve shkollore nuk
zënë ndonjë pozitë kushe-

di sa të rëndësishme në
buxhetin e 2018-ës. Nga
shpenzimet e përgjithsh-
me që ka planifikuar të
bëjë vitin e ardhshëm Mi-
nistria e Arsimit dhe
Shkencës, për ndërtim
dhe rindërtim të shkollave
dhe sallave sportive janë
planifikuar rreth
14.630.000 euro
(899.794.000 denarë) e, që
është 3.6 për qind e
buxhetit të përgjithshëm.
Pjesa më e madhe e
buxhetit, mbi 221 milionë
euro dhe që është 54.5 për
qind e buxhetit të përgjith-
shëm do të shkojë për rro-
ga, transportin e nxënë-
sve, mirëmbajtjen e
shkollave, faturat e
rrymës elektrike, ujit dhe
shpenzime të tjera të kësaj

natyre. Për dalim prej vitit
të kaluar, për vitin e ardh-
shëm ka një rritje të lehtë
të këtij buxheti, edhe atë
në pjesën e bllok-dotacio-
neve. Kështu, nga
13.020.000.000 denarë që
ishin vjet për bllok-dota-
cionet, për 2018-ën janë
p a r a p a r ë
13.621.557.0000 denarë.
Pjesa e dotacioneve të de-
dikuara, ka mbetur në të
njëjtin nivel, pra nga
3.000.000 denarë, duke
rezultuar me rreth 10 mi-
lionë denarë (601.557.000
denarë) rritje të buxheti
për arsimin e decentrali-
zuar. Pra, nga
211.756.100 euro
(13.023.000.000 denarë)
sa ishte ky zë i buxhetit të
arsimit në vitin 2017, për

vitin e ardhshëm është
caktuar një buxhet prej
221.537.000 euro
(13.624.557.000 denarë).
Në pjesën e shpenzimeve
administrative, buxheti i
2018-ës ka planifikuar
420.526.000 denarë, edhe
atë 7.210.000 denarë për
mbështetje për implemen-
timin e strategjisë dekada
e romëve, 1.114.000 de-
narë për kornizën nacio-
nale të kualifikimeve dhe
3.100.000 denarë për arsi-
min e integruar. 

Përveç shpenzimeve të
cilat parashihen për arsi-
mi fillor (970.912.000 de-
narë) të mesëm
(757.097.000 denarë) dhe
të lartë (6.411.383.000 de-
narë), buxheti planifikon
shpenzime edhe standar-

din e nxënësve
(411.800.000 denarë),
standardin e studentëve
(858.400.000 denarë) apo
për shkencën
(425.998.000 denarë). Te
investimet kapitale të
shkollave fillore dhe të me-
sme, bie në sy orientimi i
buxhetit në masë më të
madhe për ndërtimin e
shkollave fillore dhe ndër-
timin e sallave sportive të
shkollave fillore. Për qëlli-
min e parë janë plani-
fikuar 162.600.000 de-
narë, për qëllimin e dytë
248.458.000 denarë,
ndërsa për rikonstruimin
e shkollave fillore
50.000.000 denarë. Për
investimet kapitale në ar-
simin e mesëm, pjesa më e
madhe e buxhetit është
për ndërtimin e konvikte-
ve, edhe atë 270.000.000
denarë. Pastaj vinë në
radhë mjete për ndërtimin
e sallave sportive
(68.736.000 denarë), për
ndërtimin e shkollave të

mesme (40.000. 000 de-
narë), për rekonstrumin e
shkollave të mesme
(30.000.000 denarë) si
dhe për rikonstruimin e
konvikteve të shkollave të
mesme gjithashtu
(30.000.000 denarë). Në
total, buxheti i investime-
ve kapitale në nivelin e ar-
simit fillor dhe të mesëm
kap vlerën e 899.794.000
denarë.

Buxheti për vitin 2018,
sipas shpenzimeve që janë
planifikuar të bëhen nga
ana e Ministrisë të Arsi-
mit dhe Shkencës, është
caktuar të jetë (rreth
406.550.000 euro)
25.002.838 000 denarë. 

Në përgjithësi, buxheti
për MASH-in është rritur
nga viti i kaluar edhe atë
për mbi 1 miliardë denarë
më shumë. Pra, nga
19.794.507.000 denarë sa
ishte buxheti i vitit 2017,
për vitin tjetër janë plani-
fikuar 20.863.590.000 de-
narë.

Për investimet kapitale në arsimin e mesëm, pjesa më
e madhe e buxhetit është për ndërtimin e konvikteve,
edhe atë 270.000.000 denarë. Pastaj vinë në radhë
mjete për ndërtimin e sallave sportive (68.736.000
denarë), për ndërtimin e shkollave të mesme (40.000.
000 denarë), për rekonstrumin e shkollave të mesme
(30.000.000 denarë) si dhe për rikonstruimin e
konvikteve të shkollave të mesme gjithashtu
(30.000.000 denarë)

MASH me projekt për lehtësimin e shkollimit

127 tutorë dhe 752 bursa për nxënësit romë
Profesorët me marrëdhënie
pune në cilëndo shkollë të
mesme, publike apo
private, mund të
konkurrojnë për
mentor/tutor të nxënësve
të komunitetit romë. Për
këtë MASH ka shpallur
konkurs për 127
mentorë/tutorë, të cilët do
të paguhen nga tre mijë
denarë në muaj, ndërsa do
të sigurojë edhe 752 bursa
me mbështetjen financiare
të Forumit Rom të Arsimit,
me seli në Budapest

Shpenzimet e planifikuara për arsim

Mbi gjysma e buxhetit 
në bllok-dotacione

Pak investime kapitale, më
shumë harxhime për rroga,
transport të nxënësve,
mirëmbajtje të shkollave dhe
fatura tjera është kryesisht
buxheti i MASH-it për vitin e
ardhshëm. Këta të fundit zënë
54.5 për qind të buxhetit,
ndërsa investimet kapitale
vetëm 3.6 për qind 
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Njohësit e çështjeve ekonomike thonë se është e pakuptueshme nga vjen kjo
rritje e kursimeve në depozita në vend, kur kemi parasysh numrin e madh të
papunëve dhe shkallën e lartë të varfërisë në Maqedoni 5Aktuale

24-vjeçari nga Kërço-
va është i vdekuri
në Liqenin e Ohrit

Policia e ka konfirmuar identitetin
e personit trupi i pajetë i të cilit
dje në orën 11:55 minuta u vërejt
në ujërat e Liqenit të Ohrit në afër-
si të plazhit "Bafalo Biç" tek ura në
kanalin "Studençishtë" Bëhet fjalë
për Filip Gj. (24) nga Kërçova , me
vendqëndrim në Ohër, i cili më 16
të këtij muaji u paraqit  në polici si
i zhdukur.  Pas urdhrit të
prokurorit publik, në spitalin e
Manastirit do të bëhet autopsia për
verifikimin e arsyeve për vdekjen.

4 kg marihuanë 
gjenden në një 

banesë në Tetovë 
Rreth katër kilogramë marihuanë
ka zbuluar policia e Tetovës gjatë
bastisjes në një banesë në të cilën
si banor me qira ka qëndruar per-
soni A.G. (32) nga Tetova. Gjatë
bastisjes, që është kryer pas ur-
dhrit të marrë nga Gjykata
themelore Tetovë, ndërsa me infor-
mata operative paraprake të poli-
cisë, në banesë është gjetur drogë
narkotike marihuanë e fshehur në
pjesë të ndryshme të banesës - në
fuçi plastike, kavanoz xhami dhe
qese najloni në kuzhinë, korridor
dhe në dhomën e gjumit. Mjetet e
gjetura, së bashku me drogën, me
vërtetim për mjete përkohësisht të
konfiskuara, janë marrë dhe janë
dërguar për ekspertizë. A.G. është
arrestuar nga SPB Tetovë për pro-
cedurë të mëtejme. Siç informuan
sot nga MPB, bastisja është kryer
më 16 nëntor në periudhën prej
orës 17:35 dhe 18:35, në banesën
që ndodhet në rrugën “14” në
Tetovë.

Vdes 19-vjeçari 
në rrugën 

Radovish-Strumicë 
Një djalë 19 vjeçar nga Radovishi
mëngjesin e së shtunës ka ndërru-
ar jetë në një aksident komunika-
cioni që ka ndodhur në rrugën
magjistrale Radovish-Strumicë. Siç
informon MIA, aksidenti ka ndod-
hur mes veturës "Golf", e drejtuar
nga Kristian R., i lindur në vitin
1998 dhe automjetit transportues
"Mercedes", i drejtuar nga Todorçe
J., i lindur në vitin 1959. Në vendin
e ngjarjes ka ndërruar jetë shoferi
i veturës ‘Golf’, Kristian R., ndërsa
bashkudhëtarja e tij, Elena G.,
poashtu e lindur në vitin 1998 ka
marrë lëndime trupore dhe me au-
tomjetin e ndihmës së shpejtë është
dërguar në Shtëpinë e shëndetit
Radovish.

Sulmohen 
disa minorenë në

Shkup
Tre minorenë të moshës 15 dhe 16
vjeçarë janë sulmuar mbrëmë rreth
orës 19 në bulevardin "Aradhat
partizane" në Shkup nga dy per-
sona të panjohur, të cilët me kër-
cënim me thikë u kanë marrë 1.500
denarë. Sulmi mbi minorenët ka
ndodhur në afërsi të qendrës
tregtare "Alumina". Policia informoi
se po ndërmrren masa për
ndriçimin e rastit. (O.Xh)

Kronikë

Zejnulla VESELI 

Shkup, 19 nëntor - Vlera e kur-
simeve apo depozitave të
klientëve në 17 bankat komer-
ciale në vend, përfundimisht
me tremujorin e tretë të këtij
viti, kap nivelin prej 3.6 mi-
liardë euro, thuhet në raportin
e fundit të Bankës Popullore të
Maqedonisë. 

Nëse vlerën e përgjithshme
të depozitave e pjesëtojmë për
kokë banori, i bie që çdo banor
i Maqedonisë të ketë kursime
në banka në vlerë prej 1700
eurove. Për periudhën e njëjtë,
gjegjësisht për 9 muajt e parë
të këtij viti, të dhënat e BPM-së
tregojnë se qytetarët e Maqedo-
nisë u kanë borxh bankave 2
miliardë euro apo secili banorë
të këtë borxh në banka 1000
euro. Gjykuar sipas këtyre të
dhënave të BPM-së, për kursi-
met dhe borxhet që qytetarët u
kanë bankave, shtrohet pyetja
se të kujt janë kursimet pasi
Maqedonia një kohë të gjatë
është në krizë politike dhe eko-
nomike, aq më tepër kur vlerë-
sohet se mbi gjysma e popul-
latës së Maqedonisë jetojnë
nën pragun e varfërisë. 

Edhe njohësit e çështjeve
ekonomike, edhe profesorë
universitarë thonë se është e
pakuptueshme nga vjen kjo
rritje e kursimeve në depozita
në vend, sidomos kur të kihet
parasysh numrin e madh të
papunëve, shkallën e lartë të
varfërisë në Maqedoni si dhe
pagat e ulëta mujore që marrin
numri më i madh i të punë-
suarve në Maqedoni. 

Profesori i ekonomisë në
Universitetin Shtetëror të Te-
tovës, Hamit Aliu, thotë se
duhet të shikohet se të kujt
janë këto kursime në banka,

sepse nëse u referohemi të
dhënave statistikore që tre-
gojnë se mbi gjysma e popul-
latës së Maqedonisë jetojnë
nën pragun e varfërisë, se kemi
numër të madh të papunëve
apo rreth 70 për qind nga
numri i përgjithshëm i të punë-
suarve marrin rroga më të ulë-
ta se rroga mesatare, atëherë
me të drejtë shtrohet pyetja se
cilët qytetarë ua besojnë pa-
ratë e tyre bankave në Maqe-
doni? Për të ardhur deri te e
vërteta se të kujt janë 3.6 mi-
liardë euro kursime në banka,
profesori Aliu thotë se duhet të
analizojmë tre kategori njerëzi-
sh, të cilët kanë aftësi financia-
re për të ruajtur parat e tyre në
banka. 

"Në aspektin e mirëqenies
ekonomike mund t’i ndajmë
tre kategori njerëzish që mund
të kursejnë. E para, njerëzit
shumë të pasur që e përbëjnë
2 përqindëshin, ndërsa janë
bartës të 70 përqindëshit të
kursimeve në Maqedoni. Kate-

goria e dytë janë njerëz më pak
të pasur apo marrin rrogë
mujore më të larta se rrogë me-
satare. Kategoria e tretë janë
familjarë, të cilët marrin para
nga jashtë që u dërgojnë të
afërmit e tyre me punë në sh-
tete të ndryshme të botës”,
thotë Aliu. Mirëpo, një gjë
është shumë e sigurt, shton
profesori Aliu, njerëzit të cilët
punojnë dhe pagën e kanë të
vetmin burim financiar, assesi
nuk mund të kenë kursime në
banka, por vetëm mund të
kenë borxh bankave. 

“Pjesa dërmuese e popul-
latës nuk mund të kursejë, se-
pse ajo nuk mund të arrijë në
fund të muajit të sigurojë gjë-
rat elementare për jetesë, për
shkak se pagat në Maqedoni
janë të ulëta, gjegjësisht mesa-
tarja është 350 euro, por ka
paga edhe 150 euro. Dhe, me
këtë nivel të çmimeve, është e
pakuptueshme se prej nga
vijnë këto kursime. Këto të
dhëna për kursimet dhe

borxhet e qytetarëve, edhe
njëherë nxorën në pah se në
Maqedoni - të pasurit bëhen
më të pasur dhe të varfrit edhe
më shumë varfërohen”, thotë
profesori i ekonomisë, Hamit
Aliu. 

Edhe akademiku Andylme-
naf Bexheti thotë se kursimet
në banka në vlerë prej 3.6 mi-
liardë euro janë depozita të qy-
tetarëve, si dhe rreth 2.5 mi-
liardë janë depozitat variabile
të kompanive dhe kështu së
bashku - përbëjnë potencialin
kreditor të sistemit bankar në
Republikën e Maqedonisë.
“Normalisht që kursimet e
theksuara nuk janë të të
njëjtëve qytetarë, përderisa
disa kanë kursime si ata që fi-
tojnë më shumë se sa që reali-
zojnë, shtuar kjo edhe nga pa-
suria e trashëguar, të tjerët
kanë huamarrje. Kjo, zaten
edhe është roli i bankave, të
ndërmjetësojnë midis kategori-
ve të ndryshme huadhënësve
dhe huamarrësve. Është krejt
normale që kursimet janë më
të mëdha se huadhëniet. Bile,
edhe indikatori bankar që mat
këtë raport është "Loan to De-
posit Ratio" (LTDR), zakonisht
është nën 100 si indeks apo
nën 1 si koeficient. Një pjesë e
këtyre kursimeve mund të jetë
arritur nga dërgesat e emi-
grantëve dhe pasuria e pa-
tundshme, por në asnjë
mënyrë nga pagat që merr pje-
sa më e madhe e qytetarëve e
Maqedonisë”, thotë akademiku
Bexheti.

Shkup, 19 nëntor - Policia ka
arritur të kapë njërin prej tre
plaçkitësve të maskuar që në
orët e mëngjesit më 3 nëntor
e plaçkitën Hallk Bankën në
lagjen Butel të Shkupit. Siç
njoftoi sot MPB, bëhet fjalë
për 29 vjeçarin E.M. nga
Shkupi, i cili ka marrë padi
penale nga Prokuroria
themelore publike Shkup, për
vepër “plaçkitje”. Përveç E.M.
policia është në kërkim të
edhe të dy personave tjerë.
Sipas informatave nga heti-
mi, tre të dyshuarit, më 3

nëntor, rreth orës 9:25 në ek-
spoziturën e Hallk Bankës në
rrugën “Aleksandar Urdarevs-
ki” në Butel gjatë plaçkitjes
kanë vjedhur 1.200.000
denarë, ose 19.512 euro. Nga
arka e bankës janë vjedhur
1.150.000 denarë, ndërsa
50.000 denarë nga një klient
që ka ndodhur aty në kohën e
plaçkitjes. Pas masave opera-
tive gjithëpërfshirëse të poli-
cisë së Çairit personi E.M.
është arrestuar, si njëri nga
tre kryerësit e plaçkitjes së
bankës. 

Shkup, 19 nëntor - Nën
ndikimin e masës më të ftohtë
dhe relativisht të lagësht nga
veriu, sot do të mbisundojë
mot kryesisht me vranësira,
në pjesët perëndimore me të
reshura lokale të shiut me in-
tensitet të dobët. Nga fundi i
ditës në male dhe në disa
vende më të larta (800 m.l.m,
ndërsa në pjesët veriore edhe
më ulët) të reshurat do të
kalojnë në borë. Do të fryjë
erë e dobët deri mesatare ve-
riore, e cila gjatë natës do të
përforcohet. Të reshurat do të

vazhdojnë edhe nesër,
posaçërisht paradite dhe do
të jenë të shiut, ndërsa në
male dhe vendet më të larta të
borës. Do të fryjë erë e përfor-
cuar veriore dhe do të ketë
rënie të konsiderueshme të
temperaturës ditore, e cila do
të jetë në interval prej dy deri
nëntë gradë. Pastaj vijon peri-
udhë e motit stabil dhe të
thatë me temperatura të ulta
të mëngjesit, të cilat në disa
vende do të ulen nën zero,
ndërsa ato të ditës do të jenë
në rritje.

HAMIT ALIU

Në aspektin e mirëqenies ekonomike mund t’i ndajmë
tre kategori njerëzish që mund të kursejnë. E para,

njerëzit shumë të pasur që e përbëjnë 2 përqindëshin, ndërsa
janë bartës të 70 përqindëshit të kursimeve në Maqedoni.
Kategoria e dytë janë njerëz më pak të pasur apo marrin rrogë
mujore më të larta se rrogë mesatare. Kategoria e tretë janë
familjarë, të cilët marrin para nga jashtë që u dërgojnë të
afërmit e tyre me punë në shtete të ndryshme të botës

Kapet njëri nga tre 
hajdutët e Halk Bankës

Mot të ftohtë 
me erë të përforcuar

Të kujt janë të hollat në banka

Kursimet 3.6 miliardë,
borxhet 2 miliardë euro!

Nga muaji janar i këtij viti e
deri në fund të muajit tetor,
kursimet e qytetarëve kapin
vlerën prej 3.6 miliardë euro,
ndërsa për periudhën e njëjtë,
borxhi qytetarëve në banka ka
arritur shifrën 2 miliardë euro 

Koha



6
Koha
E HËNË
20 NËNTOR |2017|

Në të ardhmen mbetet akoma të punohet, me qëllim që mjedisi në punë dhe
teknologjia prodhuese të projektohen në atë mënyrë që rreziqet për
shëndetin të ulen në minimum Aktuale

Fisnik PASHOLLI 

Shkup, 19 nëntor - Shteta-
sit e Shqipërisë renditen të
parët në Ballkan dhe të pe-
stët në botë në totalin e
përfituesve të lotarisë ame-
rikane ndër 201 shtete në
botë. Me kartë të gjelbër
amerikane që ju mundë-
son të keni qëndrim të
përhershëm në SHBA, të
keni të drejta të ngjashme
me shtetasit amerikan, me
përjashtim të asaj se nuk
keni të drejtë vote,
nëpërmjet sistemit të lota-
risë, në periudhën 1993-
2015 janë pajisur gjithsej
90.121 qytetarë të Shqipë-
risë. Ato kanë përfituar 4.5
për qind të kulaçit të kar-
tonit të gjelbër nga të

gjitha shtetet që aplikojnë
për këtë dokument.

Sipas të dhënave të
Departamentit të Shtetit
dhe Departamentit për Si-
guri Kombëtare, Maqedo-
nia renditet mjaft ulët si-
pas numrit të qytetarëve
të saj që i janë gëzuar të
drejtës të jetojnë legalisht
dhe punojnë legalisht dhe
me dokumente përkatëse
në SHBA-të, përkundër
mijëra e mijëra të huajve
që kanë problem të ndry-
shme me rregullimin e
dokumenteve për qëndrim
dhe punë në Amerikë. Në

periudhën e kaluar, 1993-
2015, kartën e gjelbër e
kanë përfituar vetëm
17.042 shtetas të Maqedo-
nisë, që kanë fituar vetëm
0.30 për qind e kulaçit të
kartës së gjelbër. Shifra
mjaft të ulëta të fitimit të
kartës së gjelbër ka edhe
Kosova me 4218 përfitues
dhe 0.06 për qind të tota-
lit. 

Nga shtetet e rajonit,
pas Shqipërisë, me më
shumë përfituese të së
drejtës që në mënyrë lega-
le të punojnë dhe jetojnë
në Shtetet e Bashkuara të

Amerikës, renditet Bullga-
ria me afër 3.6 për qind të
totalit të fituesve ose me
70.332 qytetarë përfitues
të këtij dokumenti. Shifër
të lartë shënon edhe Ru-
mania me 2.74 për qind
ose 100.436 përfitues. Shi-
fra më të larta në botë
kanë shtetasit e Etiopisë
me 6.38 për qind dhe
200.417 përfitues, Nigerisë
me 5.94 për qind osee
214.372 përfitues, Uk-
rainës me 5.04 për qind
ose 253.865 përfitues dhe
Egjiptit me 5.11 për qind
ose 148.069 përfitues.

Nga shtetet fqinje përfi-
time të vogla ka edhe Gre-
qia me 0.17 për qind ose
20.343 përfitues, Serbia
me 4255 përfitues apo
0.05 për qind të totalit,
Kroacia me 0.07 për qind
ose 17.749 përfitues, dhe
Bosnja e Hercegovina me
0.08 për qind ose 121,026
përfitues.

Në ndërkohë, studimi
vjen në një kohë që presi-
denti amerikan, Donald
Trump, ka kërkuar anuli-
min e lotarisë, pas sulmit
më të fundit terrorist në
vend, autori i të cilit ishte
një person që kishte hyrë
në Shtetet e Bashkuara
nëpërmjet lotarisë ame-
rikane. 

Kongresi amerikan
sajoi vizën e diversitetit si
pjesë e Aktit të Emigracio-
nit të vitit 1990, me qëllim
që të ofrojë mundësi të ligj-
shme të emigracionit për
emigrantët irlandezë që po
iknin nga një krizë ekono-
mike në vendin e tyre. Më
pas, kongresmeni Chuck
Schumer kishte një rol të
madh në nxitjen e idesë
për t'u përfshirë në Aktin
bi-partizan 1990 të emi-
gracionit, të cilin Kongresi
e miratoi me shumicë,
ndërsa më vonë u nënshk-
rua nga Presidenti Xhorxh

Bush. Për çdo vit janë mi-
ratuar pesëdhjetëmijë kar-
ta “ Green Card”, përmes
lotarisë së diversitetit, e
cila fillon të zhvillohet në
fillim të muajit majit.

Në periudhën 1993-
2015 nga e tërë bota,
kartën e gjelbër e kanë fi-
tuar afër 20 milion qyte-
tarë nga gati të gjitha shte-
tet e botës . Thënë më
saktë me “ Green Card”
janë pajisur 19.101.716
shtetas të ndryshëm
anekënd botës. Aplikantët
kryesorë për vizën e diver-
sitetit duhet të kenë të
paktën një shkollim të me-
sëm, dy vjet përvojë pune
dhe të mos jenë të papra-
nueshëm sipas Ligjit të
emigracionit të SHBA për
të marrë një vizë diversite-
ti. Aplikantët kryesorë
mund të sjellin me vete ba-
shkëshortin e tyre dhe fë-
mijët e mitur dhe të pa-
martuar, por që nuk
llogariten brenda totalit të
50,000 përfituesve. Ata që
hyjnë në garën për lota-
rinë e vizave të diversitetit
mund të jenë vetëm nga
vende të caktuara që dër-
guan më pak se 50,000
emigrantë pa viza të diver-
sitetit në Shtetet e Ba-
shkuara në pesë vitet e
para lotarisë.

Fisnik PASHOLLI 

Shkup, 19 nëntor - Dhjetë
vite pas miratimit të Ligjit
për mbrojtje të punëtorëve
në vendin e punës, kërko-
het rishqyrtimi i tij me qël-
lim avancimin më të madh
të shëndetit dhe sigurisë
së punëtorëve në vendin e
punës. Revidimi i parala-
jmëruar pritet të tregojë se
sa ligji është funksional në
praktikë, duke eliminuar
disa gjëra jofunksionale
dhe çështjet e tjera që nuk
janë qartësuar sa duhet.
Maqedonia me 13 punë-
torë të lënduar dhe 2.6
punëtorë me pasoja fatale
për jetë ndër 100 mijë të
punësuar, në vitin 2016
renditet midis shteteve
evropiane me statistika
mesatare lidhur me sigur-
inë e punëtorëve në
vendin e punës. Edhe pse
në Maqedoni numri i
lëndimeve dhe fatkeqësive
në punë shënon rënie (ku,
për shembull, shkalla e
rasteve fatale në Maqedoni
është zvogëluar prej
6,03,në çdo 100.000 të
punësuar në vitin 2014,
në 2.6 raste në vitin e
kaluar), megjithatë, në
krahasim me Britaninë e
Madhe që ka shkallë prej

vetëm 0.5 për qind, mund
të konstatohet se Maqedo-
nia ka shkallë jo edhe aq
të vogël të fatkeqësive fa-
tale në punë. Nga Shoqata
për mbrojtje gjatë punës,
thonë se punëdhënësit
duhet të kuptojnë se in-
vestimi në çdo punëtor
është investim afatgjatë që
nuk guxon të huqet, ndër-
sa të punësuarit duhet të
kuptojnë se heshtja dhe
bërja kompromis me sig-
urinë dhe shëndetin është
e palejueshme.

Sipas kryetarit të
Shoqatës për mbrojtje
gjatë punës, Millan
Petkovski, dhjetë vjet pas

miratimit të Ligjit për sig-
uri dhe mbrojtje në punë,
të miratuar në vitin 2007,
nevojitet të kryhet revidimi
dhe të shikohet se sa i
njëjti është funksional në
praktikë.

Ligji për siguri dhe
mbrojtje në punë, ng-
jashëm me zgjidhjet e tjera
ligjore në Maqedoni, është
dëshmi për punët mini-
male të kontraktuara
midis partnerëve social.
Megjithatë, zbatimi i tij në
thelb shpesh paraqet
problem, për shkak se sh-
pesh, për shumë punëd-
hënës, paraqet edhe një
“vegël represive”, të drejtu-

ar ndaj punëdhënësve.
Nga ana tjetër, për shumë
punëtorë, ai paraqet një të
panjohur të madhe , që
shpesh edhe nuk e dinë
se bile ekziston, përderisa
nuk ndodh ndonjë fatke-
qësi në vendin e punës,
thekson Petkovski.

“ Edhe pse nga viti
2007 ka pësuar më
shumë ndryshime,
megjithatë ky ligj ka ndih-
muar që një problematikë
e “ndryshkur”, siç është
mbrojtja në punë, të lëvizë
nga pozita zero në drejtim
pozitiv. Sot më nuk
parashtrohet çështja se a
duhet të bëhen kontrollet

mjekësore të të punë-
suarve, por duhet pyetur
kur duhet të bëhen.
Askush nuk pyet se a
duhet të bëhet vlerësimi i
rrezikut të punës, por pyet
se çka përmban vlerësi-
mi... Por, megjithatë, si
çdo zgjidhje, edhe kjo
duhet të jetë objekt i anal-
izës rrjedhëse dhe
vlerësimit të saj. Andaj me
partnerët social, Min-
istrinë e Punës, opinionin
e gjerë, Inspektoratin e
punës, do të bëjmë një re-
vidim të detajuar që të
shohim sa ligji është funk-
sional në praktikë, duke
eliminuar disa gjëra jo-
funksionale dhe të tjerat
që nuk janë qartësuar sa
duhet”, vlerëson Petkovs-
ki. 

Sipas tij, sfidë në të
ardhmen mbetet pasqyra
më e qartë e sëmundjeve
profesionale në industri të
caktuara ose në nivel të
tërë shtetit për veprimtari
të ndryshme. Në ndërko-
hë, statistikat tregojnë se
numri më i madh i
lëndimeve në punë dhe
rasteve fatale, ndodhin në
bujqësi më së shpeshti
gjatë përdorimit të trak-
torit, ndërsa sektorë të
rrezikshëm janë edhe
transporti, ndërtimtaria
dhe xehetaria. Nga ana
tjetër, Inspektorati
shtetëror i punës në nivel
vjetor realizon 13 mijë

kontrolle të rregullta dhe
1500 kontrolle me
paraqitjen e punëtorëve.
Ato rezultojnë me 3500
vendime për gjoba dhe për
anulimin e parregullsive
të kompanive lidhur me
sigurinë në punë të punë-
torëve. Gjithashtu, rapor-
ti i Shoqatës së Maqe-
donisë për mbrojtjen në
punë për vitin 2016, thek-
son ndër të tjera, se kom-
panitë e vendosura para
një ardhmërie të paqartë i
shtrëngojnë buxhetet dhe
shpesh nën ombrellën e
kursimeve, thjesht i elim-
inojnë harxhimet për të
cilat vlerësojnë se mund
të presin ditë më të mira.
Një nga shkurtimet e para
në këtë drejtim, janë edhe
ulja e buxheteve për pajis-
je personale mbrojtëse si
dhe përmirësimi i
kushteve të punës. 

Ndryshe, në të
ardhmen mbetet akoma të
punohet, me qëllim që
mjedisi në punë dhe
teknologjia prodhuese të
projektohen në atë mënyrë
që rreziqet për shëndetin
të ulen në minimum.
Gjithashtu, edhe punë-
torët duhet të njohin rrez-
iqet në vendin e punës, të
trajtohen, edukohen dhe
të ndërgjegjësohen, që të
sillen në mënyrë të sigurt
si dhe të përdorin pajisjet
mbrojtëse personale në
punë.

Lotaria amerikane 1993-2015 

Shqipëria e pesta në botë, Maqedonia modeste 
Me kartë të gjelbër janë
pajisur 90.121 qytetarë të
Shqipërisë, që kanë përfituar
4.5 për qind të kulaçit total.
Qytetarët e Maqedonisë kanë
përfituar 17.042 viza apo
vetëm 0.30 për qind e kulaçit,
ndërsa nga Kosova ka fituar
4218 përfitues me 0.06 për
qind të totalit

Koha

Mbrojtja e punëtorëve në punë 

Kërkohet ligj më i qartë 
Maqedonia me 13 punëtorë
të lënduar dhe 2.6 punëtorë
me pasoja fatale për jetë
ndër 100 mijë të punësuar,
në vitin 2016 renditet midis
shteteve evropiane me
statistika mesatare lidhur
me sigurinë e punëtorëve
në vendin e punës

Koha
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Në Tetovë Ministria e Kulturës organizoi debat për kulturë, ku të
pranishmit patën mundësi t'i shfaqin qëndrimet dhe
rekomandimet në lëmin e fushës kulturore në qytetAktuale

Urim HASIPI

Tetovë, 19 nëntor - Përqindja e të
punësuarve shqiptarë në disa
institucione të kulturës është
shumë e ulët, sidomos në insti-
tucionet e kësaj ministrie në qy-
tetet me shumicë shqiptare. Në
institucionin nacional, “Muzeu i
rrethit të Tetovës”, prej 17 të
punësuarve vetëm dy janë sh-
qiptarë, ndërsa tjerët janë të ko-
munitetit maqedonas, boshnjak
dhe serb. Shqiptari i fundit i
punësuar  në këtë institucion
është që nga viti 2006, ndërsa
në vitin 2011 ka marrë vendim. 

“Në Muzeun e Tetovës ka 17
të punësuar. Prej tyre dy janë
shqiptarë, një serb dhe një bo-
shnjake. Të tjerët janë maqedo-
nas. Për punësimet e fundit që
janë bërë, kemi njoftuar edhe
Qeverinë e Maqedonisë për për-
faqësimin adekuat të etniteteve
tjera. Janë dhënë vendime për 1
shqiptar, një serb, një bo-
shnjake dhe 4 maqedonas”, ka
deklaruar kohë më parë ish
drejtori i këtij institucioni,
Sreçko Jovanovski. 

Të punësuarit në këtë insti-
tucion thonë se diskriminimi
është evident në këtë institu-

cion. “Punësimet e fundit që
janë bërë në këtë muze, janë dy
me shkollë të lartë, që të dy ma-
qedonas, dy me shkollë të me-
sme, njëri shqiptarë dhe 4 roje,
të gjithë maqedonas. Pra, vetëm
dy shqiptarë, kurse kemi një
serb që është pranuar dhe një
punëtore e komunitetit bo-
shnjak. Prej gjithsej 17 sa janë
të punësuar, 13 janë të komuni-
tetit maqedonas, dy shqiptarë,
një serb dhe një boshnjake”,
thonë në këtë institucion. 

Përfaqësimi i shqiptarëve në
këtë institucion është shumë i
ulët, kurse sipas informacione-
ve zyrtare, ka nevojë që të punë-
sohen arkeologë, historianë të
artit, ndërsa nga ana tjetër ka
kuadër shqiptarë, por ato janë
pa punë. Momentalisht Mini-
stria e Kulturës është duke
piketuar të gjitha këto institu-
cione që nuk implementojnë
përfaqësimin adekuat në bazë

të Marrëveshjes së Ohërit. 
“Momentalisht jemi duke

piketuar ato institucione që nuk
e respektojnë përfaqësimin
adekuat sa i përket punësimit.
Në frymën e re të kësaj qeveria
po ashtu janë paraparë edhe
mjete për punësime që të rritet
përfaqësimi i shqiptarëve në ato
institucione, ku nuk reflektohet
përfaqësimi adekuat. Krahas
Muzeut në Tetovë, janë edhe
disa institucione tjera në vend-
banimet me shumicë shqiptare
që nuk e respektojnë këtë parim
dhe me buxhetin e vitit të ardh-
shëm planifikojmë që kjo situatë
të përmirësohet”, deklaroi Val-
mir Aziri, sekretar shtetëror në
Ministrinë e Kuluturës. Por,
edhe pse kohë më parë Qeveria
kishte kërkuar informacione
nga të gjitha institucionet në
vend për përfaqësimin adekuat,
situata nuk është përmirësuar. 

“Përfaqësimi i drejtë dhe

adekuat është obligim kushte-
tues që buron nga Marrëveshja
e Ohrit dhe duhet të respektohet
nga të gjitha institucionet. Në
ato institucione që përfaqësimi
nuk është në nivelin e duhur,
duhet që në programet e tyre
vjetore të kenë parasysh këtë
obligim dhe të ndërmarrin masa
për rritjen e përfaqësimit të
drejtë dhe adekuat të bashkësi-
ve jo shumicë. Qeveria e Repu-
blikës së Maqedonisë është e
përkushtuar që të implementojë
të gjitha obligimet që burojnë
nga Marrëveshja e Ohrit, me
ç`rast Qeveria e Maqedonisë,
përkatësisht Sekretariati për Im-
plementimin e Marrëveshjes së
Ohrit e ndjek dhe e koordinon
këtë shtyllë kryesore të Marrëve-
shjes së Ohrit”, qëndronte në
vendimin e qeverisë paraprake
që nuk u implementua
asnjëherë. 

Sipas informacioneve, edhe
në shumë institucione të tjera të
kësaj natyre ka numër të vogël
të shqiptarëve të punësuar.
Përndryshe, në Tetovë Ministria
e Kulturës organizoi debat për
kulturë, ku të pranishmit patën
mundësi t'i shfaqin qëndrimet
dhe rekomandimet në lëmin e
fushës kulturore në qytet, të ci-
lat do të merren parasysh gjatë
përpilimit të Strategjisë së re për
zhvillim kulturor në Maqedoni.
Debate e tilla do të vazhdojnë
edhe në qytete e tjera në Maqe-
doni dhe një pjesë e madhe e
mendimeve të artistëve do të
merren parasysh për përpilimin
e Strategjisë kombëtare për zh-
villim kulturor të Maqedonisë
nga viti 2018 deri në vitin 2022. 

Qena HASANI

Manastir, 19 nëntor - Pas
përfundimit të zgjedhjeve
të fundit lokale dhe pas
konstituimit të organeve
të vetëqeverisjes lokale, në
të cilën dominojnë forcat
progresive të koalicionit
me LSDM, shqiptarët e
Manastirit, duke marrë
parasysh deklaratat e
kryeministrit aktual, Zo-
ran Zaev, për krijimin e
shtetit të qytetarëve të ba-
rabartë, me të drejtë sh-
presojnë se do të zgjidhen

të gjitha problemet e
grumbulluara dekada me
radhë. Por, a do të ndodh
ashtu siç shpresojnë shu-
mica e manastirasve, kjo
pritet të shihet në të ardh-
men, nga se nuk varet
vetëm nga pushtetarët
lokal, por edhe nga vetë
shqiptarët, të cilët, përmes
përfaqësuesit të zgjedhur
në Këshillin komunal, do
të duhet t’i parashtrojnë
kërkesat e tyre në

mbledhjet e Këshillit ko-
munal. 

Problemet janë të
shumta dhe të ndryshme,
kështu që është vështirë
të thuhet se nga ku t’ia fil-
lojmë. Fshatrat e banuara
me shqiptarë janë në
gjendje të mjerueshme, si-
domos infrastruktura rru-
gore dhe objektet e
stërvjetëruar të shkollave,
gjendja ekologjike gjitha-
shtu fare nuk i plotëson

kushtet e normales për
jetë të shëndoshë. Kujdesi
për shëndetin e banorëve
dekada me radhë është
lënë pas dore, edhe pse në
fshatin Graeshnicë ekzi-
ston objekti modern i am-
bulancës së dikurshme,
në të cilën deri para disa
vitesh ishte punësuar një
mjeke, e cila me ndërgjegje
të madhe e kryente
detyrën e mjekut popul-
lor. Pas vdekjes së mjekes,

Qendra shëndetësore e
Manastirit nuk e pa të
udhës të punësojë mjek
tjetër, duke i lënë kështu
pa përkujdesje mjekësore
disa fshatra të banuara
edhe me shqiptarë. Ky
duket se është edhe pro-
blemi më akut që kërkon
zgjidhje të përnjëhershme
dhe të përhershme.
Ndërkaq, problemi me
hapjen e paraleleve të ar-
simit të mesëm me mësim
në gjuhën shqipe, kërkon
angazhim më të vendosur,
më studioz nga se, maqe-
donasit çdo herë i kanë
minimizuar dhe manipu-
luar me përcaktimet e sh-
qiptarëve.

Eliminimi i diskrimini-
mit të filloristëve shqip-
tarë, sidomos kur bëhet
fjalë për gjuhën e zhvilli-
mit të procesit edukativ-
arsimor, gjithashtu është
një nga problemet më
prioritar. Në ciklin lëndor
të të dy shkollave, ndodh
edhe një absurd çfarë nuk
e arsyeton as ligji, por
edhe logjika e shëndosh.

Librat (tekstet) nga disa
lëndë janë në gjuhën shqi-
pe, kurse procesin e mësi-
mit e zhvillon arsimtarja
maqedonase në gjuhën
maqedonase, kështu që
s’ka kurrfarë efekti as li-
bri, e as puna e arsimtarit
maqedonas në gjuhën ma-
qedonase. Për të zgjidhur
këto dhe probleme tjera që
e ngarkojnë arsimin sh-
qip, më se e nevojshme
është emërimi i një drejto-
ri shqiptar. Në të
kundërtën, problemet jo
që nuk do të zgjidhen, por
edhe më shumë do të sh-
tohen. Kështu mendon
edhe Faruk Arifi, i cili sh-
prehet se ”që nga integrimi
i shkollës “Nikola Teslla”
që ishte shkollë e shqip-
tarëve dhe turqve me
shkollën maqedonase
“Goce  Dellçev”, arsimi sh-
qip u shkatërrua, përjetoi
përdhosjen dhe diskrimi-
nimin më të madh gjatë
historisë. Është kohë një
here e përgjithmonë, pro-
blemeve t’u thuhet lamtu-
mirë”, shprehet Arifi.

Tetovë, 19 nëntor - Bujqit të cilët
janë të interesuar për pjesëmar-
rje në projektin konsolidimi i
tokës bujqësore të Ministrisë së
Bujqësisë, Pylltarisë dhe
Ujërave, kanë afat që të
paraqiten deri më 1 dhjetor.
Katër grupime të reja me së
paku 1000 hektarë tokë, për
konsolidimin e tyre pritet që të
realizohet në 3.5 vitet e
ardhshme. Sipas autoriteteve,
tokat e vogla janë ekonomikisht
jo fitimprurëse dhe jo konkur-
ruese në treg. Aktivitetet e plan-
ifikuara ndërlidhen me zgjidhjen
e problemeve të fermerëve që
kanë parcela të vogla dhe të sh-
përndara, ndërkohë që rezultati
konkret është që t’i ndihmohet
ministrisë të ndërmarrë hapa
përfundimtarë në konsolidimin
e tokës, duke forcuar ka-
pacitetet. Megjithatë, efektet
kryesore në mënyrë të drejtpër-
drejtë janë në shënjestër të
prodhuesve, pronarëve të
parcelave. Takimet e këtilla janë
mbajtur edhe në Tetovë. Projek-
ti financohet nga Bashkimi Eu-
ropian me 2.5 milionë euro dhe
zbatohet nga FAO, Organizata e
Ushqimit dhe Bujqësisë. Maqe-
donia ka miratuar një Strategji
kombëtare për konsolidimin e
tokës bujqësore për periudhën
kohore 2012-2020, si dhe një
ligj për konsolidim në vitin
2013. Brenda Ministrisë së Bu-
jqësisë Pylltarisë dhe Ekonomisë
së Ujërave, është krijuar një
sektor i veçantë për këtë fushë.
Në të njëjtën kohë kanë përfun-
duar të dy projektet - për konso-
lidimin e 360 hektarëve në Egri,
Komuna e Manastirit dhe 32
hektarë në Konçe. (U.H.)

Pritjet e manastirasve nga pushteti i ri lokal

Eliminimi i diskriminimit në të gjitha sferat
Problemet janë të shumta
dhe të ndryshme, kështu që
është vështirë të thuhet se
nga t’ia fillojmë. Fshatrat e
banuara me shqiptarë janë
në gjendje të mjerueshme,
sidomos infrastruktura
rrugore dhe objektet e
stërvjetëruar të shkollave

Bujqit
njoftohen për
konsolidimin 

e tokës
bujqësore

Kërkohet rritja e kuadrit shqiptar

Piketohen institucionet 
që diskriminojnë

Sipas informacioneve, edhe në
shumë institucione të tjera ka numër
të vogël të shqiptarëve të punësuar.
Momentalisht Ministria e Kulturës
është duke evidentuar të gjitha
institucionet që nuk implementojnë
përfaqësimin adekuat në bazë të
Marrëveshjes së Ohrit

Koha
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Në veprën e këtij liriku të madh të letërsisë sonë jetoi shqetësimi
atdhetar i mbrojtjes së kombit dhe të traditës së Rilindjes, ashtu
sikurse edhe dëshira për triumfin e pikëpamjeve demokratike

Llazar Gusho i njohur
me pseudonimin Lasgush
Poradeci, lindi në
Pogradec më 27 dhjetor
1899 dhe u shua në
Tiranë më 12 nëntor
1987. Veprimtaria e tij
krijuese e cek atë si poet,
shkrimtar dhe përkthyes.
Pseudonimi letrar me të
cilin njihet, vjen nga rrud-
hja e emrit të tij përfshirë
atësinë, Llazar Sotir
Gusho (La-S-Gush) dhe si
mbiemër ka përdorur en-
donimin e vendlindjes,
Poradeci. Lasgush Po-
radeci u lind në një famil-
je me tradita atdhetare.
Në moshën 10-vjeçare
prindërit e dërguan për të
vazhduar studimet në
Manastir dhe më vonë në
Athinë, ku mbaroi liceun.
Më 1921 ai shkoi në Ru-
mani, për të ndjekur
studimet e larta. Duke
qenë pa bursë dhe pa as-
një ndihmë, ai u detyrua
të punonte dhe njëkohë-
sisht të studionte. Në
Bukuresht ai u lidh me
Lëvizjen Atdhetare të
Kolonisë Shqiptare, u
miqësua me Asdrenin e
atdhetarë të tjerë shqip-
tarë dhe u zgjodh edhe
sekretar i përgjithshëm i
Kolonisë. Në verën e vitit
1924 Qeveria e Fan Nolit i
dha bursë dhe kështu ar-
riti t’i përfundojë studimet
e larta në Grac (Austri) në
Fakultetin e Filologjisë
Romano-Gjermane.

Për dallim nga poetët e
Rilindjes, që me gjithë
origjinalitetin e tyre kishin

tipare të përbashkëta, po-
etët e shquar të periud-
hës së Pavarësisë Noli,
Fishta, Poradeci, Migjeni,
janë krejtësisht të
ndryshëm nga njëri-tjetri
si nga formimi, nga prirja
e tyre, ashtu edhe nga in-
teresat e synimet. Las-
gush Poradeci e jetoi
Rilindjen ne periudhën e
shpërthimit të kryengrit-
jeve të mëdha për liri. Në
veprën e këtij liriku të

madh të letërsisë sonë je-
toi shqetësimi atdhetar i
mbrojtjes së kombit dhe
të traditës së Rilindjes,
ashtu sikurse edhe dëshi-
ra për triumfin e pikë-
pamjeve demokratike,
shqetësimi për një eman-
cipim të përgjithshëm kul-
turor e shpirtëror të
shoqërisë shqiptare. Ai
është nga lirikët tanë më
të mëdhenj, i cili u shqua
për sensibilitetin dhe ëm-

bëlsinë poetike me të cilën
i këndoi Shqipërisë dhe
dashurisë. Në vitin 1933,
u botua vëllimi i tij i parë
“Vallja e yjeve”, dhe më
1937 u botua vëllimi i
dytë “Ylli i zemrës”.

Pas Luftës së Dytë
Botërore Lasgush Porade-
ci e vazhdoi veprimtarinë
krijuese, por u mor edhe
me përkthime. Ai shkroi,
veç të tjerash, poemat
“Eksursioni teologjik i

Sokratit”, “Mbi ta”, “Ka-
madeva”, baladat për
Muharrem e Reshit Çol-
lakun. Gjithashtu, përk-
theu disa nga kryeveprat
e letërsisë botërore si “Eu-
gjen Onjegin” të
Pushkinit, lirikat e Ler-
montovit, të Bllokut, Poe-
mat e Hajnes, të Ma-
jakovskit e Mickieviçit,
lirikat e Gëtes dhe Hajnes,
poezi të Lanaut, Brehtit;
Hygos, Mysesë, Bajronit;

Shellit, Bërnsit, të Emi-
neskut etj. Më 12 nëntor
të vitit 1987, Lasgush Po-
radeci, vdiq, duke lënë
pas një krijimtari të
bukur, e cila kishte fituar
zemrën e lexuesit dhe
kishte tërhequr vëmend-
jen e disa studiuesve të
shquar të kulturës sonë
si Eqrem Çabej, Skënder
Luarasi, Mitrush Kuteli,
Sabri Hamiti, Ismail
Kadare etj.

Në librin “Album de
Chateaubriand – 1862”
gjejmë një shkrim të
shkurtër në faqen 98, me
titull “Chateaubriand i së-
murë tek një shqiptar”.

Shkrimtari dhe poli-
tikani i njohur francez,
François René de
Chateaubriand, në zhe-
gun e muajit gusht të
1806, niset për vizitë tek
një shqiptar që banonte

në “Kératia” (në periferi të
Athinës) dhe që njihej me

konsullin francez të krye-
qytetit grek.

Gjatë udhëtimit, atë e
kapin ethet dhe detyrohet

të kalojë natën në
banesën e shqiptarit. Në
vijim, autori na rrëfen
gjendjen e tij shpirtërore
(fizike dhe emocionale) në
praninë e bukuroshes
shqiptare:

“Të nesërmen, e kalo-
va ditën i shtrirë mbi
shkorsën time, ndërsa të
gjithë kishin dalë në ara;
Edhe vetë Jozefi kishte
dalë; Ishte aty vetëm va-
jza e mikpritësit tim.
Ishte një vajzë shtatëm-
bëdhjetë apo tetëmbëd-
hjetë vjeçe, mjaft e bukur,
që ecte këmbëzbathur
dhe në flokë kishte plot
medalje dhe monedha të
vogla argjendi. Ajo nuk
më shikonte fare dhe
punonte sikur të mos
isha aty.

Dera ishte e çelur, dhe
nga aty hynin rrezet e
diellit. Ishte i vetmi vend i
ndriçuar në dhomë.

Herë pas here më
zinte gjumi; Zgjohesha

dhe shihja sërish vajzën
shqiptare, të merrej me
diçka tjetër, duke kënd-
uar me gjysmë zëri apo
duke rregulluar flokët e
saj.

Ndonjëherë i kërkoja
ujë dhe ajo më sillte një
vazo të mbushur plot;
duarkryq, ajo priste me
qetësi të shuaja etjen, dhe
pasi kisha mbaruar, ajo
më pyeste: Ju bëri mirë?
Dhe pastaj u kthente në
punën e saj.

Në heshtjen e mes-
ditës dëgjohej vetëm
gumëzhima e disa insek-
teve në banesë dhe disa
gjela që këndonin jashtë.
E ndjeja kokën bosh, siç
ndodh shpesh pas një
temperature të lartë; sytë
e mi të lodhur shikonin
të fluturonin rreth mej
një sasi shkëndijash dhe
flluskash drite.

Unë kisha vetëm
mendime të turbullta por
ama të ëmbla. 

Shatobriani i sëmurë dhe shqiptarja e bukur
Ishte një vajzë
shtatëmbëdhjetë apo
tetëmbëdhjetë vjeçe, mjaft
e bukur, që ecte
këmbëzbathur dhe në flokë
kishte plot medalje dhe
monedha të vogla argjendi

30 vjet nga vdekja e Lasgush PoradecitNë moshën 10-vjeçare
prindërit e dërguan për të
vazhduar studimet në
Manastir dhe më vonë në
Athinë, ku mbaroi liceun.
Më 1921 ai shkoi në
Rumani, për të ndjekur
studimet e larta

Liriku më i madh 
i letërsisë sonë
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Edith Durham vizitoi Korçën në vitin 1904, pasi kishte përshkuar
pjesën më të madhe të krahinave të Shqipërisë duke përfshirë edhe
Malësinë e Veriut

Isadora Dunkan (1877-1927), baler-
inë franko-amerikane, lindi në San Fran-
cisko. Në fillimet e shek XX, u apasinua
pas artit të lirë klasik dhe dancit të an-
tikitetit. E frymëzuar pas këtij arti kër-
cente këmbëzbathur. Kishte miqësi të
vazhdueshme me piktorë, poetë e kom-
pozitorë të kohës. Pas vitit 1900 bëri ud-
hëtime në brigjet e Mesdheut, Jonit e

Adriatikut. Në Athinë u frymëzua nga
vallet e lashta helene dhe origjinaliteti i
tyre. Gjatë luftërave ballkanike qëndroi
në Sarandë rreth 6 muaj.

Në vitet 1912-1913, Isidora udhëtoi
nëpër Shqipërinë e Jugut dhe bëri një
udhëtim të shkurtër në Stamboll. Shkroi
librin me kujtime “Jeta ime”që e botoi në
Paris më 1927. Në këtë vepër ajo vë në
dukje bukurinë e virgjërinë e natyrës
shqiptare, perëndimet e diellit, gjëmimet

e qiejve dhe shtrëngatat, artin popullor
dhe mitologjinë e këtij populli të pambro-
jtur.

Në Sarandë pa fëmijë të rreckosur,
me sytë e tyre plot trishtim, që nuk i
kishte parë ndonjëherë, dhe shpesh ku-
jtonte dy fëmijët e saj që i kishte humbur
tragjikisht para pak vjetësh. Gjithashtu
ajo shkruan për fytytrat e heshtura të
grave refugjate, mjaft prej të cilave kishin
ardhur në këmbë nga Janina, pa ditur se
ku shkonin. Në Sarandë isha dëshmitare
e shumë skenave tragjike. Një ditë,
shkruan ajo, pashë një nënë me fëmijën
në krah dhe 3-4 fëmijë të vegjël që i rrinin
rrotull, të uritur e pambrojtje. Shtëpia e
tyre ishte djegur.

I ati dhe vëllai i saj oshin vrarë nga
turqit, bagëtitë ua kishin vjedhur, prod-
himet bujqësore ua kishin shkatërruar
dhe ajo nënë e mjerë kishte mbetur
vetëm me fëmijët. Ajo përshkruan

bregdetin e bukur të Sarandës dhe Man-
astirin e 40 Shenjtorëve të këtij qyteti. Më
pas, duke mos dururar mjerimin e thel-
lë që kishte pllakosur te refugjatët shqip-
tarë. u largua nga Saranda. Pas largim-
it nga Saranda ajo hapi një punishte
leshi në Korfuz. Isadora kishte miqësi të
ngushtë dhe me artisten italiane me
origjinë shqiptare, Eleonora Duse, me të
cilën mbante korrespondencë të rregullt.
Në njërën prej tyre, ndërmjet të tjerave,
ajo shkruante:

“Gjithmonë kam menduar për ju, por
një ditë do t’jua tregoj se si, pasi nuk
mund ta përshkruaj… Bashkë me vëllanë
kemi udhëtuar shumë milje e ke mi fje-
tur në qiell të hapur… kemi parë mjaft
fshatra të djegura, atyre të mjerëve
shtëpitë dhe drithin ua kanë grabitur, ata
vdesin urie dhe s’ka kush t’i ndihmojë.
Thuhet që janë 1000 familje refugjatësh
që po vdesin urie”.

Qyteti i Korçës është
sot një ndër më të buku-
rit e Shqipërisë, ku turiz-
mi po zhvillohet me shpe-
jtësi. Është një ndër
qytetet shqiptare që është
shquar për shumë veçan-
ti, por njëra prej tyre
është e identifikuar më
shumë me këtë qytet.
Është pastërtia. E ka evi-

dentuar më shumë se 100
vjet më parë, udhëtarja e
famshme angleze që ka
shkruar aq shumë për
Shqipërinë. Edith
Durham vizitoi Korçën në
vitin 1904, pasi kishte
përshkuar pjesën më të
madhe të krahinave të
Shqipërisë duke përfshirë
edhe Malësinë e Veriut.

Në udhëtimin e saj në
Ballkan, Durham e
shquan Korçën si më i
veçanti ndër të gjitha
qytetet e Perandorisë Os-
mane. “Korça është një
qytet i habitshëm. Është i
pastër, shumë i pastër,
më i pastri që njoh unë
në Perandorinë turke, me
rrugë të drejta, të shtru-

ara mirë, pa zagarë dhe
plehra. Qëndron mbi një
fushë të rrethuar me
male, rreth 700 metra
mbi nivelin e detit, është i
shëndetshëm dhe ka ujë
të pijshëm të mirë. Gati
një e treta e banorëve janë
myslimanë. Në mal gjen-
den shtresa qymyrguri
dhe qyteti krenohet me

një mulli avulli që ka.
Sikur të lidhej Korça me
det, me anë të një heku-
rudhe, do të zhvillohej sh-
pejt, sepse qymyri është i
mirë për eksportim. Me
gjithë vështirësitë që ka
tani, dyqanet janë plot me
mallra të importuar nga
jashtë. Pasuria e saj më e
madhe është bërë jashtë,

sepse megjithëse shqip-
tari në gjendjen e tan-
ishme e gjen të vështirë
për të përparuar në
vendin e tij, ai tregon af-
tësi të mëdha pune në
vende të huaja dhe i
ndikuar nga patriotizmi që
e karakterizon, ai i harx-
hon fitimet e punës në
vendin e tij të lindjes…”

Balerina amerikane që dëshmoi
skamjen e Shqipërisë…

Në vitet 1912-1913, Isidora udhëtoi 
nëpër Shqipërinë e Jugut dhe bëri një
udhëtim të shkurtër në Stamboll. Shkroi
librin me kujtime “Jeta ime”që e botoi në
Paris më 1927

Nga kujtimet e Edit Durham 

Qyteti më i pastër në perandorinë turke
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Bekim THAQI

Vendet e Ballkanit
Perëndimor kanë një hi-
stori të bujshme në aspek-
tin e sigurisë, dhe duke
marrë parasysh këtë ato
kanë edhe sfida të veçan-
ta, që duhet ti adresojnë
në këtë apo atë mënyrë,
ashtu që të mund të ecin
përpara si shtete të veçan-
ta dhe si një tërësi rajona-
le gjeografike. Ndër sfidat
më të veçanta dhe me pro-
blematike, janë problemet
në marrëdhëniet politike
dhe të sigurisë midis Ko-
sovës dhe Serbisë, adresi-
mi i çështjes së shqiptarë-
ve në Serbi, ashtu si dhe
çështjet e sigurisë në Ma-
qedoni pas përfundimit të
konfliktit të armatosur mi-
dis shqiptarëve dhe maqe-
donasve, ku vazhdimisht

ka pasur tendenca të një
konflikti sa të hapur e sa
në formë të një “status
quoje”, por i cili mund të
hapet në çdo kohë dhe
mund të paraqesë sfida
serioze të sigurisë në
rajon. Bosnja paraqet
gjithashtu një sfidë tjetër,
duke marrë parasysh se
ka një shtet të përberë nga

tri entitete, dhe ku secili
entitet përmban në vete
një armiqësi sa të hapur
ashtu edhe të fshehur
ndaj tjetrit. Mali i Zi është
pjesë e këtyre sfidave edhe
pse të një intensiteti më
të ulët, tanimë qe është
pjesë e NATO-s dhe ka ga-
ranci nga kjo organizatë.
Kosova si sfidë të veçantë
dhe serioze e ka pjesën ve-
riore të saj, dhe shtrimin e
ndikimit të pushtetit edhe
në këtë pjesë, meqenëse
që prej pasluftës e këndej
ka pas një lloj “anarkie” të
dirigjuar nga Beogradi,
dhe të mbështetur nga
struktura paramilitare të
banorëve lokal dhe qen-
drave të tyre
urdhërdhënëse në Serbi.
Në rrafshin e kontrollit të
kësaj pjese, është bërë një
përparim i vogël mirëpo i
pamjaftueshëm, pasi në
çdo kohë dhe në çfarëdo
rrethanë mund të ketë

probleme dhe rebelime të
banorëve serbë të cilët
duket se reagojnë pas in-
fuzioneve që vijnë nga
Beogradi dhe agjencitë
serbe të sigurisë sa herë
që ato e shohin të nevojsh-
me që të destabilizojnë si-
tuatën në këtë pjesë. Këtu
një rol të veçantë do të
duhej ta luante forca
shumëkombëshe e KFOR-
it, e cila së paku deri tani
për hir të një stabiliteti
gjithëpërfshirës rajonal
dhe politik, ka qenë pak
më e durueshme dhe me
dorëshlirë ndaj struktura-
ve paralele serbe në këtë
zonë dhe me këtë i kanë
“trimëruar” ato që të qën-
drojnë dhe kryejnë punët
e tyre shpeshherë krimi-
nale pa u trazuar nga
askush. Presheva si një
rajon i banuar me shqip-
tarë, paraqet një sfidë
tjetër të veçantë në Bal-
lkanin Perëndimor ku pas

konfliktit në vitet 1999-
2001 nuk është bërë
shumë në integrimin e
tyre dhe marrëveshja mi-
dis Serbisë dhe UÇPMB-së
e ndërmjetësuar nga fak-
tori ndërkombëtar nuk
është realizuar deri në
fund dhe se ka mjaft
pakënaqësi sa i përket zh-
villimeve dhe të drejtave të
shqiptarëve atje. Maqedo-
nia, edhe pse në dukje një
vend deri diku stabil, nuk
po arrin të gjejë formulën
e integrimit të shqiptarëve
në shtetin maqedonas dhe
vazhdimisht ka abuzuar
me të drejtat e shqiptare-
ve atje dhe me këtë ka
krijuar një klime të
ndjenjës së inferioritetit
tek faktori shqiptar. Duhet
të merren parasysh edhe
problemet me Greqinë dhe
me emrin e Maqedonisë që
edhe pse një problem me
tepër politik, ka krijuar
tensione të vazhdueshme

në dekadat e fundit. Mali i
Zi është më i sigurt në
këtë aspekt pas pranimit
në NATO, edhe pse nuk
duhet harruar se u tentua
një grushtet me herët
gjatë këtij viti, me ç’rast
ndikimi rus dhe serb ka
qenë mjaft i pranishëm në
këtë ngjarje. Një zgjidhje e
shpejtë dhe e mundshme
e këtyre sfidave nuk duket
ende në horizont dhe duke
marrë parasysh edhe pre-
zencën e rritur ruse në
përgjithësi në Ballkan,
rajoni do të vazhdojë të
pasqyrojë një jostabilitet
së paku edhe për 10 vitet
e ardhshme. Prandaj Ko-
sova duhet të jetë e përga-
titur për të gjithë skenarët
e mundshëm që mund të
dalin nga këto situata dhe
të ketë disa plane të ndry-
shme se si të reagojë në
bazë të situatave të krijua-
ra. 

(blic)

Sali SHASIVARI

Të shumta janë fatke-
qësitë, dhimbjet, vuajtjet
dhe brengat e vëllezërve
dhe motrave tona në
njerëzi anekënd botës,
ashtu siç janë të shumta
vatrat dhe vendet e këtyre
fatkeqësive, dhimbjeve,
vuajtjeve dhe brengave. 

Siria, Iraku, Mijanmari
(Burma), Afrika Qendrore,
Jemeni, Afganistani, Nige-
ria, Libia, Somalia, Su-
dani, Meksika, Palestina,
Kashmiri, Kongo, Mali,
Ukraina, etj. janë vetëm
disa nga kryetitujt e trag-
jedisë njerëzore, si rezultat
i luftërave dhe konflikteve
të armatosura që zhvillo-
hen në to, si dhe si rezul-
tat i pasojave të
tmerrshme të cilat i sjellin
këto luftëra dhe konflikte.
E nëse kësaj ‘harte
tragjike’ ia shton vendet
në të cilat njerëzimi vuan
nga etja, uria, sëmundjet,
epidemitë, diktatorizmi,
persekutimi, diskriminimi,
eksploatimi, etj., kjo
‘hartë’ do të zgjerohet tej-
mase dhe do të kaplojë
pjesën më të madhe të glo-
bit! Përballë gjithë këtyre
fatkeqësive dhe vuajtjeve
njerëzore, opinioni i
përgjithshëm botërorë,
qoftë ai i strukturuara apo
i pastrukturuar, si as-
njëherë më parë, qëndron
heshtur dhe duarkryq,
duke u bërë ‘imun’ ndaj
‘skenave’ dhe ‘skenarëve’
të përgjakshëm, të cilët
janë shndërruar në lajme
të rëndomta të përdit-
shmërisë së kësaj kohe të

pakohë!
Se sa imun jemi bërë

ndaj tragjedive njerëzore
që po ndodhin anekënd
botës, tregon fakti se,
vdekja apo vrasja e disa
dhjetëra fëmijëve dhe
civilëve të pafajshëm në
vende të ndryshme
gjithandej rruzullit tokë-
sor, nuk po na krijon
shumë përshtypje dhe
nuk përbën lajm i cili
meriton reagim, qoftë edhe
në Facebook! Vetëm kur
përmasat e tragjedisë dhe
numri i viktimave arrin
shifrën e qindra apo mi-
jëra personave, si dhe
vetëm kur një qyteti apo
popullate të tërë i kanoset
holokaust dhe zhdukje në
masë, vetëm atëherë fillo-
jmë të vërejmë reagime
sporadike të përmasave të
‘llajkat’, si dhe shkëmbim
të disa inserteve të përg-
jakura, duke menduar se
me veprime të tilla kemi
kryer obligimin tonë moral
dhe njerëzor!

Ngjarjet në fjalë zhvil-
lohen në përputhshmëri
me skenarin e një drame
të përgatitur dhe orkestru-
ar mirëfilli; dramë kjo, e
cila, për qëllim dhe objek-
tiv të vetëm ka shndërrim-
in e njerëzimit në kope të
dëgjueshme dhe të nën-
shtruar ndaj disa indi-
vidëve dhe grupeve

klanore dhe mafioze. Këta
individë dhe këto grupe,
për hirë të interesave të
tyre sadiste, janë në
gjendje të sakrifikojnë
popuj të tërë; e mos të
flasim për përbaltjen e
vlerave njerëzore dhe hu-
mane. Kështu, populli siri-
an, irakian, mijanmaras,
afrikano-qendror, jeme-
nas, libias, ukrainas,
palestinez, etj. janë vik-
timë e drejtpërdrejtë e
këtij skenari ogurzi; ndër-
sa, popujt tjerë “të lirë”,
janë ‘viktima’ të makiner-
isë propagandistike të disa
‘djajve’ në formë njeriu, të
cilët aktrojnë rolin e
“mbrojtësit” dhe “shpëtim-
tarit”, duke derdhur ‘lot
krokodili’ kundrejt ‘gjahut’
të tyre. Kjo djallëzi ka ar-
ritur deri në atë shkallë,
sa që, ndaj tragjedive të
këtilla imponohet terr in-
formativ, me ç’rast, të njëj-
tat nuk përbëjnë lajm.
Vetëm nëse një vatër krize
paraqet interes vital për
njërën apo tjetrën palë,
vetëm atëherë, megafonët
informativ të palës
përkatëse, atë vatër e
shndërrojnë në top-lajm,
edhe atë, për një kohë të
caktuar; e, me të arritur
qëllimin, i njëjti lajm, pa
një pa dy, zhduket dhe
harrohet!

Madje, ajo që është sa

ironike po aq edhe
tragjike, është fakti se,
reagimet tona ndaj këtyre
fatkeqësive janë shndër-
ruar në reagime të mvaru-
ra nga qëndrimet dhe
pozicionimet e po atyre
qarqeve të cilat qëndrojnë
pas tragjedive të këtilla.
Kështu, këto qarqe, jo
vetëm që kanë arritur të
na zhveshin nga ndjenjat
e të qenurit njeri, duke e
droguar apo vdekur
ndërgjegjen tonë, por të
njëjtat na kanë shndërru-
ar në ‘kukulla teatri’,
kukulla këto të cilat
lëvizin konform dëshirës
dhe tekeve të atyre, në
duart e të cilëve gjenden.
Bile-bile, këto qarqe dhe
qendra, na kanë hipno-
tizuar deri në atë shkallë,
si dhe kanë arritur të na
‘kurdisin’ vetëdijen apo
nën-vetëdijen tonë deri në
atë masë, sa që, na kanë
bërë pre të ‘veprimeve të
kushtëzuara’, me ç’rast,
ne reagojmë ndaj diçkahit
vetëm kur na jepet ‘sinjal-
i’ i duhur! 

Metoda më efikase, e
cila është shndërruar në
strategji politike dhe in-
formative, është ‘metoda e
defokusimit të vëmendjes’,
me ç’rast, për të mbuluar
një turp apo skandal poli-
tik, ekonomik apo të çfarë-
do natyre tjetër, krijohet,

sajohet dhe plasohet një
lajm tjetër paralel, i cili
shërben si gjeth fiku, për
të mbuluar turpin dhe fy-
tyrën e shëmtuar të ‘treg-
tarëve të fateve njerëzore’.

Kështu, përderisa në
disa vende, qindra mijëra
njerëz vdesin nga etja dhe
si rezultat i mungesës së
ujit të pijshëm, mjetet
globale të informimit zg-
jedhin për top-lajm të tyre
misionin kozmik për zbu-
limin e ujit në planetin
Mars! Në momentin që një
populli të tërë po i kanoset
vdekja nga uria, të njëjtat
mjete të informimit, për
kryelajm të tyre nxjerrin
çështjen e obezitetit! Në
kohën kur një popull i tërë
vuan nga epidemitë dhe
sëmundjet vdekjeprurëse,
këto korporata mediatike
‘vajtojnë’ lajmin e
shkurorëzimit të ndonjë
aktori! Në çastet kur, në
një nga vatrat e luftërave
bien qindra viktima, këto
zëdhënës të turpit zgjed-
hin që të bisedojnë për
ndonjë skandal seksual,
apo se në rastet më të
mira, për ndonjë balenë e
cila e ka humbur rrugën e
saj dhe është bllokuar në
ujërat e cekët të ndonjë
bregu detar! Këto vatra
krize dhe këto tragjedi
njerëzore, çdo ditë e më
tepër nxjerrin në pah fy-

tyrën e shëmtuar të orga-
nizatave, shteteve, institu-
cioneve, grupeve dhe in-
dividëve, të cilët
pretendojnë se promovo-
jnë paqe, liri, demokraci,
barazi, të drejta të njeriut,
humanitet, solidaritet dhe
prosperitet. Kështu, sa
herë që bie një viktimë,
bashkë me të bien një
maskë nga maskat e
shumta të këtyre qarqeve
dhe personave hipokritë,
të cilët, parullat e lartpër-
mendura i shfrytëzojnë si
paravan për realizimin e
interesave të tyre të pan-
gopura si dhe qëllimeve të
tyre djallëzore. Për më
tepër, këto vatra krize dhe
këto tragjedi njerëzore,
çdo ditë e më tepër nxjer-
rin në pah ndërgjegjen e
venitur, indiferencën e
turpshme, si dhe paku-
jdesinë, ironinë dhe
cinizmin e skajshëm të ko-
munitetit njerëzor në
përgjithësi, i cili, në vend
se të vetëdijesohet dhe të
reagojë ndaj padrejtësive
dhe dhunës që po ushtro-
het ndaj vëllezërve të tyre
në njerëzi, i njëjti komu-
nitet po vazhdon të jetojë
në iluzione, duke u shtirur
sikurse nuk po ndodh as-
gjë. 

Në këtë mënyrë, dhe
nën hijen e këtij paradok-
si tragji-komik dhe
ironiko-cinik, njerëzimi,
çdo ditë e më tepër, po
fundoset thellë e më thel-
lë në humnerën e trag-
jedisë së përbashkët njerë-
zore; humnerë kjo, e cila,
përpos njerëzimit në
tërësi, do t’i përpijë edhe
vetë mihësit e saj. Andaj,
kujdes! 

Sfidat e sigurisë në Ballkanin Perëndimor
Maqedonia, edhe pse në
dukje një vend deri diku
stabil, nuk po arrin të gjejë
formulën e integrimit të
shqiptarëve në shtetin
maqedonas dhe vazhdimisht
ka abuzuar me të drejtat e
shqiptareve atje dhe me
këtë ka krijuar një klime të
ndjenjës së inferioritetit tek
faktori shqiptar

Mbi tragjedinë dhe ironinë njerëzore!
Përderisa në disa vende, qindra mijëra njerëz vdesin nga etja dhe si rezultat i mungesës së ujit të pijshëm, mjetet globale
të informimit zgjedhin për top-lajm të tyre misionin kozmik për zbulimin e ujit në planetin Mars! Në momentin që një
populli të tërë po i kanoset vdekja nga uria, të njëjtat mjete të informimit, për kryelajm të tyre nxjerrin çështjen e
obezitetit! Në kohën kur një popull i tërë vuan nga epidemitë dhe sëmundjet vdekjeprurëse, këto korporata mediatike
‘vajtojnë’ lajmin e shkurorëzimit të ndonjë aktori...



Koha Ish-ylli i Arsenalit, Tierry Henri është në listën e ngushtë të kombëtares
së Uellsit për t’u bërë menaxher i kësaj kombëtare. “Sunday People”
raporton se Uellsi është në kërkim të trajnerit të ri, pas dorëheqjes së

Chris Colemanit, transmeton gazeta Koha. Për këtë post po
konsiderohen edhe legjendat e Junajtedit dhe Liverpulit

– Rajan Giggs, respektivisht Kreg Bellamy.për sport
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Henri kandidat për seleksionues i Uellsit
Besart Berisha ka vazhduar me formën e mirë në kampionatin australian. Pas katër
barazimeve radhazi në kampionat, ka ardhur edhe fitorja e parë për Melburn
Viktorin në javën e shtatë. Skuadra e sulmuesit nga Kosova ishte mysafire
tek Perth Glori dhe në fund arritën fitore me rezultat të pastër 2-0.
Prishtinasi e nisi ndeshjen nga minuta e parë si gjithnjë për
skuadrën e tij dhe nuk dëshpëroi pasi shënoi gol. Ishte minuta
e 56-të kur Berisha u shërbye mjaftë mirë nga Broksam dhe
shënoi nga afërsia për 0-1. Goli ndaj Perth Glori  ishte i
treti këtë kampionati për reprezentuesin e Kosovës. 

Bujar KURTAJ

Shkup, 19 nëntor - Kupa e parë
evropiane për kadetë në xhudo
që u mbajt në Gyor të Hun-
garisë,  përfundoi me sukses të
madh për xhudistin shqiptar
Hamza Jashari (-66 kg), i cili fi-
toi medaljen e arit. Për
Jasharin kjo ishte medalja e
parë e arrit, por edhe për
sportin e xhudos në Maqedoni
pas nëntë viteve. “Kjo është e
shkëlqyer që të fitojmë medal-
jen e parë të arit në xhudo për
kadet “EJU Cup”. Me xhudo po
merrem qe shtatë vite dhe prej
atëherë po jetoj për këtë mo-
ment. Asnjëherë nuk kam ten-
tuar në sport tjetër, sepse ajo
ishte dashuria ime e parë.
Familja ime më nxiteshe që të
arrij deri te suksesi i dëshiruar,
por ata asnjëherë nuk ishin të
interesuar për xhudon aq sa
isha unë. Gara ime e parë ishte
në vitin 2012, kurse tash kam
medaljen e arit. Kjo është e
jashtëzakontë. Shpresoj se do
të arrij sukses të njëjtë edhe në
të ardhmen”, u shpreh Hamza
Jashari. Ndryshe, atij iu desh të
fitojë pesë lufta për të arritur te

suksesi i madh.  Fillimisht, ai
triumfoi kundër Gergeli Gabor
nga Rumania  me ipon. Lufta e
dytë ishte kundër Matushoviç
Dan nga Gjermania, ku Hamza
mundi me 2 vazar. Në gjysmë-
finale Hamza u desh të luftoj
me italianin, Luixhi Centraço,
ku fitoi me 2 vazar të ngjashëm.
Përfundimisht, në luftën e fun-
dit për medaljen e arritur, ai u
ballafaqua me Mateo Çuk nga
Gjermania. Ai ka besuar se do
të mposht kundërshtarin nga
Gjermania dhe arriti deri te ajo.
“Unë jam shumë i lumtur që
mund të stërvitem xhudo dhe
asnjëherë nuk do të tërhiqem
nga kjo mënyrë e jetës. Derisa,

medaljen e parë timen dhe për
Maqedoninë ia kushtoj trajner-
it tim Igor Paskoski. Ai gjith-
monë ka besuar te unë dhe ka
qëndruar pranë meje. Të falën-
derit trajner”, përfundoi Hamza
Jashari.  Në fund pas suksesit
të xhudistit shqiptar ka reaguar
edhe trajneri Igor Paskoski.
“Hamza Jashari nga klubi ‘Mio-
ki Judo Club’ fitoi medaljen e
parë të arit për Maqedoninë në
Kupën për Kadet në Gyor të
Hungarisë. Pesë lufta të
shkëlqyeshme për vendin e
parë. Ai më bëri kaq krenar,
gjithashtu edhe klubin e ‘Miok-
i’ dhe Maqedonia”, deklaroi
Paskoski.

Shkup, 19 nëntor –
Skuadra e Shkupit pas dy
xhirove pa sukses, iu rik-
thye fitoreve në Ligën e
parë. Bardhekaltërit në
kuadër të derbit shqiptar
dhe në cilësinë e nikoqirit
para dashamirëve të saj,
me rezultatin e thellë 4-1
ka triumfuar ndaj Ren-
ovës. Kjo fitore u ka
mundësuar atyre që të
ngjiten në pozitën e
gjashtë me 18-të pikë të
grumbulluara, një më
shumë se Renova që tani
zbret një pozitë më poshtë.
Tre pikët e madha të cilat
u arritën më plot meritë
për nikoqirëve ia sollën

Stojkoski, Jasharovski në
dy herë dhe Adem, ndërsa
golin e nderit për
mysafirët nga Tetova e
shënoi Jusufi. Lideri aktu-

al dhe konkurrenti më se-
rioz për titullin e kampi-
onit KF Shkëndija arriti
edhe një fitore të lehtë
para tifozëve të saj, pasi

me 4-0 mundi ‘Skopjen’.
Në këtë fitore shkëlqeu
kapiteni Ferhan Hasani,
duke shënuar hat-trik,
kurse një gol shënoi mbro-

jtësi Egzon Bejtullai. 
Skuadra e Rabotniçkit

me gol në minutën e 90-të
arriti të shpëtojë nga dis-
fata në përballjen me
“Akademija Pandev” në
Strumicë. Zhunior në
sekondat e fundit shënoi
për 1-1, duke I sjell një
pikë të madhe skuadrës
së tij. Më herët për niko-
qirët kishte shënuar Bal-
ladovaliev, por ja që ky gol

nuk mjaftoi për tre pikë,
por vetëm për një. Sileksi
pas disfatës nga Shkëndi-
ja javën e kaluar, në cilës-
inë e mysafirit mundi
Pobedën e 0-2.(B.K.)

Renditja e re e
UEFA-s

Shkëndija,
skuadra më 
e mirë nga
Maqedonia

Shkup, 19 nëntor - UEFA ka
publikuar renditjen e re të
klubeve para nisjes së raundit
të gjashtë të garave të sivjetme
në Ligën e Kampionëve dhe
“Europa League”. Kampioni në
fuqi i kontinentit të vjetër Real
i Madridit, vazhdon të jetë në
vend të parë dhe ndiqet nga
Bajern Munih. Vendi i tretë i
takon Barcelonës, ndërsa top
pesëshja mbyllet me Atletiko
Madridin dhe Juventusin. Nga
gjithsej 9 skuadrat vendore që
janë pjesë e 439 skuadrave në
këtë renditje, ekipet tona si
Shkëndija, Vardari dhe Rabot-
niçki në renditjen më të re të
UEFA-së, kanë humbur pozi-
ta. Shkëndija e cila mban poz-
itën e 269 është skuadra më e
mirë nga Maqedonia. Krahas
faktit që në këtë sezon nuk lu-
ajtën në Evropë, Renova dhe
Sileksi kanë shënuar një ecje
para. Skuadra më e mirë e
Shqipërisë është ajo e Skënder-
beu e cila mban pozitën e 156-
të, ndërsa dy skuadrat koso-
vare Prishtina dhe Trepça
mbajnë dy vendet e fundit në
renditjen e UEFA-së. Renditja e
UEFA bëhet në bazë të paraqit-
jeve të klubeve në pesë vitet e
fundit.

Shkup, 19 nëntor - Pas zhvil-
limit të ndeshjeve të javës së
shtatë të elitës së basketbollit
vendor nuk ka më skuadër e
cila nuk ka fitore. Për këtë u
përkujdesën skuadra e KB
Shkupi dhe ajo e KB Strumi-
ca. Shkupi në parket vendas
në Çair, me rezultatin 86:77 i
mundi nënkampionët e vitit ë
kaluar “Karposh Sokoli”. Për
këtë skuadër ishte kjo humb-
ja e dytë në këtë sezon. Po

ashtu në këtë javë “akullin” e
fitoreve e theu edhe skuadra e
Strumicës. 

Këta në transfertë në
derbin e pjesës së poshtme të
renditjes me rezultatin 86:76
e mundi Pelisterin. Ndryshe
pas javës së shtatë Shkupi,
me 8 pikë e mban pozitën e 10
me koshaverazh prej minus
103 pikë. Dy skuadrat e fun-
dit në renditje janë Pelisteri
dhe Kozhufi.

Liga e parë, u zhvillua java e 16-të

Shkupi u rikthehet fitoreve, Shkëndija sipas planit
REZULTATET: 
POBEDA – SILEKSI 0-2 
A.PANDEV – RABOTNIÇKI 1-1 
SHKËNDIJA – SKOPJE 4-0 
SHKUPI – RENOVA 4-1 

TABELA: 
SHKËNDIJA 40 PIKË
VARDARI 26
A.PANDEV 25
SILEKSI 25 
RABOTNIÇKI 20 
SHKUPI 18 
RENOVA 17 
PELISTERI 15 
POBEDA 15
SKOPJE 9

Basketboll, Liga e parë

Shkupi arrin fitoren e parë

Sukses i madh i xhudistit shqiptar dhe xhudos në Maqedoni

Hamza Jashari, i artë në Hungari
Për xhudistin shqiptar kjo ishte
medalja e parë e arrtë që kur
filloi të merret me xhudo, por kjo
medalje është e para edhe për
xhudon e Maqedonisë pas nëntë
viteve

Koha

Berisha i siguron fitoren e parë Melbuurnit
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Bujar KURTAJ

Shkup, 19 nëntor – Jusra
Ademi, është njëra prej
sportiveve më të talentuara
në vendin tonë. 13-vjeçarja
nga Shkupi, e cila merret
me sportin e karatesë  deri
më tani ka një bollëk të
medaljeve, kupave dhe
mirënjohjeve, të cilat i ka
arritur ti fitojë për vetëm
gjashtë vite. Derisa, është
kampione e pakotenstue-
shme e Maqedonisë në ku-
mite (lufta). E themi këtë
pasi Jusra me karate ka
filluar të merret në vitin
2000, kur kishte vetëm 7-
vjeç. Hapat e parë i ka bërë
te Klubi i Karatesë “Forca”
nga Shkupi nën drejtimin e
trajnerit Muharem Imeri,
ndërsa për gazetën KOHA,
ajo i rrëfen hapat e parë
me këtë sport dhe arsyet se
pse vendosi të merret me
karate dhe jo me ndonjë
sport tjetër. “Fillimet e mia
me sportin e karatesë janë
nga viti 2000 në moshën 7-
të vjeçare edhe atë në Klu-
bin e Karatesë ‘Forca’ nga
Shkupi nën drejtimin e
trajnerit Muharem Imeri.
Dëshira apo ideja që të
merrem me karate lindi
nga filmat ku si e rre i
shikoja shumë. Aty më
hyri në zemër ky sport dhe
vendosa tua them edhe
prindërve të mi se dua të
regjistrohem në ndonjë
klub. Fatmirësisht prindë-
rit e mi më përkrahën në
këtë drejtim edhe pse rea-
lisht ata nuk besonin se
unë mund të arrij atë që
deri më sot e kam arritur.
U regjistrova te KK ‘Forca’
ku edhe sot e kësaj dite
jam pjesë e saj”, tregon për
gazetën KOHA fillimet e
para me karatenë Jusra. 

Fitorja e parë në Elbasan

Pasi filloi me këtë sport,
erdh radha që Jusra të
merr pjesë në turnirë. Dhe,
pjesëmarrja e parë e ishte
turniri ndërkombëtar, i cili
u mbajt në Elbasan. Aty
Jusra mori pjesë si anëtar
e KK “Forca” në kate-

gorinë kumite (lufta). Edhe
pse konkurrenca  ishte e
madhe dhe ajo po debu-
tonte në një eveniment të
tillë, Jusra shkëlqeu duke
u plasuar në pozitën e
parë. “Turniri ndërkombë-
tar në Elbasan ishte i pari
prej kur kisha filluar të
merrem me këtë sport. Si-
gurisht se kisha emocione,
por ato u larguan në mo-
mentin kur fillova luftën.
Fatmirësisht edhe pse
konkurrenca ishte e
madhe, arrita të plasohem
në pozitën e parë dhe të
shpallem më e mira në ka-
tegorinë time. Gëzimi ka
qenë i madh si tek unë
poashtu edhe tek trajneri,
por më shumë te babai im,
i cili ishte me mua në këtë
turnir. Kuptohet këtë fitore
ia dedikova atij”, tregon
Jusra. Vlen të përmendim
edhe atë se pas turnirit
ndërkombëtar në Elbasan,
Jusra shkëlqeu edhe në
turnirin ndërkombëtar për
nder të “28 nëntorit” ditës
së flamurit dhe 100 vjetorit
të pavarësisë së Republikës
së Shqipërisë duke u sh-
pallur karateistja më e
mirë në lufta. Derisa, me-
dalje të shumta fitoi në
disa turnirë të ndryshme
vendore dhe ndërkombëta-
re. 

Gjashtë medalje në Kupën 
Botërore për fëmijë në Turqi

Koleksioni i medaljeve
vazhdoi për Jusrën. Ndër-
sa në radhë ishte Kupa
Botërore në Turqi për fë-
mijë. Aty karateistja e ta-
lentuar arriti të fitojë gja-
shtë medalje të arrit në
disiplinat, “Makiavare”,

Kumite, Kata dhe “Shobu
Ipon”. “Atë që arrita ta bëj
në Turqi, nuk e kishte bërë
askush deri më tani, por
as edhe në kategorinë e
meshkujve. Arrita të fitojë
gjashtë medalje të arit në
disiplina të ndryshme. Kjo
ishte diçka fantastike dhe
asnjëherë nuk do ta
harroj”, nënvizoi më
tej Ademi. 

Kampione 
Ballkanike në 
Herceg Novi

Suksesi në
Turqi ishte para-
lajmërim i asaj
që Jusra do ta
bën në Kampiona-
tin Ballkanik për fë-
mijë i cili u mbajt në
Hereg Novi të Malit
të Zi. Në një
konkur -

rencë jashtëzakonisht të
madhe, karateistja nga
Shkupi arriti të shpallet
kampione ballkanike. “Në
një konkurrencë të madhe
ku morrin pjesë mbi 10 sh-
tete dhe mbi 600 garues,
arrita të shpallem Kampio-
ne e Ballkanit. Aq shumë

isha e përgatitur sa që
nuk kisha probleme

të arrij këtë suk-
ses të madh. E
them këtë pasi
në xhiron e parë
isha e lirë, ndër-
sa në të dytën
dhe të tretën
në luftën për
gjysmëfinale
arrita ti mund
garueset nga
Bosnja e Her-

cegovina me 5-
1 dhe 3-0, kurse

në finale fito-
va garue-

sen nga Turqia me rezulta-
tin e thellë 7-0. Edhe pse
isha debutuese në fund u
shpalla më e mira edhe atë
me plot meritë”, tregon Ju-
sra.  

Në anën tjetër për KB
në Herceg Novi, Jusra në
vitin 2015 u shpall më e
mira në Erzurum të Turqi-
së, pastaj në turnirin tradi-
cional “Struga Open”, Tro-
feun e Beogradit fitoi katër
medalje të arrit, Samobor
‘Granc Prix Croatia” u sh-
pall më e mira në katego-
rinë kata dhe kumite.
Ndërkohë, në vitin 2017
Jusra e zuri vendin e parë
në Çaçak të Serbisë ku
morën pjesë mbi 700 kara-
teist, u shpall Kampione e
Maqedonisë, kurse në
Kampionatin Ballkanik bë
Stamboll u shpall nënkam-
pione dhe fitoi medaljen e
bronztë në kata. Githashtu
Jusra është edhe reprezen-
tuese e Maqedonisë dhe
merr stipendion nga viti
2015 nga Agjencia për Rini
dhe Sport. 

E shkëlqyer edhe në shkollë

Krahas angazhimeve të
shumta që I ka në sportin
e karatesë, Jusra është e
suksesshme edhe në mësi-
me. Ajo është nxënëse në
shkollën fillore “Adem Ja-
shari” dhe ka një sukses
të shkëlqyeshëm. “Edhe
pse jam e angazhuar në
gara dhe stërvitje, nuk e

kam lënë anash as shkolli-
min. Jam nxënëse e shkël-
qyeshme dhe në anën
tjetër kam mbështetje të
madhe edhe nga kujdesta-
ri i klasës, nga shokët dhe
shoqet, familja para se
gjithash dhe kryetarja e KK
‘Forca’ Shkodrane Dardhi-
shta”, përfundoi Jusra. 

Ndërkohë, në vitin
2018 Jusrën e presin edhe
shumë gara tjera, duke fil-
luar nga turniri i fuqishëm
ndërkombëtar bë Samobor
të Kroacisë ku do të marrin
pjesë mbi 1500 garues. Si-
pas Jusrës kjo garë do të
jetë gara më e fortë ku pret
një paraqitje të mirë dhe
kuptohet medalje. 

Jusra me karate ka filluar të merret në vitin 2000, kur
kishte vetëm 7-vjeç. Hapat e parë i ka bërë te Klubi i
Karatesë “Forca” nga Shkupi nën drejtimin e trajnerit
Muharem Imeri, ndërsa për gazetën KOHA, ajo i rrëfen
hapat e parë me këtë sport dhe arsyet se pse vendosi të
merret me karate dhe jo me ndonjë sport tjetër

Jusra e mbi 
200 medaljeve 
dhe 20 kupave

Jusra Ademi, karateiste e KK “Forca”

Koha
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Mançester Junajtedi fi-
toi 4-1 ndaj Njukasëllin,
ndërsa në fushën e gjelbër u
rikthye Zlatan Ibrahimoviç
si dhe Paul Pogba, me çka
tifozët e Junajted nuk
kërkojnë asgjë më shumë
nga ky vikend. Francezi dhe
suedezi u ndalën së bashku
për të dhënë intervistën në
fund të ndeshjes dhe nor-
malisht spektakli nuk mun-
goi nga Ibra. Në pyetjen e
gazetarit se a ndjehet spe-

cial pasi rikthimit në fushën
e gjelbër, suedezi u përgjigj.
“Special, një ditë tjetër, kua-
litet i njëjtë. Nuk jam i bren-
gosur, nuk jam i brengosur
aspak, sepse stërvitem
shumë dhe stërvitem fuqi-
shëm, sakrifikoi shumë.
Është koka ime që po luan,
gjuri vetëm duhet ta ndjekë,
pra nuk jam i merakosur
aspak”, u shpreh Ibra. Deri-
sa gazetari  ka pyetur Ibrën
se a ka menduar
ndonjëherë që nuk do të
mund të rikthehet, kurse
sulmuesi shtatlartë ka
dhënë një përgjigje intere-
sante.  “Jo, sepse luanët
nuk shërohen si njerëzit”,
deklaroi Ibra. Dhe normali-
sht pas kësaj shpërtheu e
qeshura si te Ibra dhe gaze-

tari, ashtu edhe te Pogba.
Vlen të theksohet se Zlatan
lëndoi ligamentin kryesor të
gjurit dhe si 36-vjeçar të
gjithë menduan se ai nuk
do arrite të rikthehej. Por,
Ibra ia doli dhe atë në kohë
rekorde, duke i treguar të
gjithëve si ai është gati për
aventura të reja. Kujtojmë
se muaj më parë kur Ibrahi-
moviçit i ishte ishte kërkuar
të flet për sulmuesit më të
mirë aktualisht në Ligën
Premier, ai kishte përmen-
dur Romelu Lukakun dhe
Sergio Agueron. Ndërsa, kur
gazetari e kishte pyetur pse
nuk futet vetën në këtë mes,
ai ia kishte kthye: “Luanët
nuk e krahasojnë veten me
njerëzit normal“. Ndërkohë,
Pogba siç thamë është

kthyer me gol pas dy muaj-
ve larg fushës për shkak të
lëndimit. Pogba thotë se
është i lumtur me fitoren
dhe rikthimin e tij si dhe me
rikthimin e Zlatan Ibrahi-
moviçit dhe Markos Rojo. Ai
thotë se gjeja më e rëndësi-
shme është se Mançesteri
fitoj tri pikë, transmeton ga-
zeta KOHA. “Ne kemi fituar,
kemi fituar tri pikë dhe kjo
është gjëja më e rëndësish-
me. Zlatan Ibrahimoviç, unë
dhe Markos Rojo u kthyem
nga lëndimi, kështu që ne
jemi të lumtur”, tha Pogba.
Ai ka shtuar se ndjehet mirë
që tashmë në skuadër janë
rikthyer të lënduarit, dhe si-
pas tij, tani tek Junajtedi
ekziston një atmosferë
shumë e mirë.

Ozil e Sançez 
nuk i mbaj dot 
me kontrata
qesharake

Trajneri Arsen Venger pranon se do të
jetë shumë e vështirë të mbajë sezonin e
ardhshëm Aleksis Sançez dhe Mesut Ozil,
kontrata e të cilëve skadon në qershorin e
ardhshëm. Niveli i dy lojtarëve ka ardhur në
rritje pas një fillim-sezoni jo të mirë dhe me
dëmtime, por kualiteti i tyre u duk dje në fi-
toren 2-0 që Arsenal arriti ndaj Totenhem.
Ndaj Venger premton se do të bëjë maksi-
mumin që t’i mbajë ata edhe sezonin tjetër,
por ka pranuar se edhe klubi duhet të
dëgjojë kërkesat financiare të dy futbol-
listëve. “Unë jam i bindur se ata e duan këtë
klub dhe këtë skuadër, por vetëm kaq nuk
mjafton. Pjesa tjetër, për sa i përket të
ardhmes së tyre është ende për t’u vendo-
sur. Kur? Këtë nuk e di. E rëndësishme
është që klubi të kuptojë se kontrata e tyre
e re duhet të jetë e njëjtë me ato që ofrojnë
rivalët tanë nëse duam t’i mbajmë këtu
edhe sezonin tjetër. Ne duhet të bëjmë
gjërat ashtu si duhet në mënyrë që Sançez
dhe Ozil të jenë të lumtur këtu tek Arse-
nali”, u shpreh Arsen Venger pas fitores
ndaj Totenhem.

Ibrahimoviç dhe Pogba të lumtur pas rikthimit 

Luanët nuk shërohen si njerëzit
Francezi dhe suedezi u ndalën
së bashku për të dhënë
intervistën në fund të ndeshjes
dhe normalisht spektakli nuk
mungoi nga Ibra

Hoze Murinjo ka kërkuar
rritje rroge për të qëndruar
te skuadra e Mançester Ju-
najtedit, ndërkohë që pre-
tendentët për të marrë tra-
jnerin portugez nuk
mungojnë, me Paris Sen
Zhermen që është gati të in-
vestojë dhe ta kënaqë finan-
ciarisht trajnerin për ta sjel-
lë në skuadër. Por edhe
drejtuesit e Junajted nuk
rrinë duarkryq, ndaj mediat
britanike zbulojnë ofertën e
çmendur që “djajtë e kuq”
kanë bërë në adresë të Mur-
injo. Për ta bindur që të qën-
drojë në “Old Trafford” për
shumë vite, ashtu siç pat
bërë Sër.Aleks Ferguson,
klubi është gati të bëjë 4
blerje “big” verën e

ardhshme dhe ta kënaqë
trajnerin me një rritje rroge.
Murinjo ka nënshkruar një

kontratë 3-vjeçare kur erdhi
tek Junajted (skadon në qer-
shor të 2019-ës), nga e cila

përfiton 15 milionë euro në
sezon, por oferta e re është
ajo e 22 milionë eurove në
sezon dhe një shtyrje e saj
për 3 sezone të tjera. Kjo
shumë pritet të bindë Mur-
injo të qëndrojë dhe të largo-
jë interesin e PSZH-së. Ndër-
sa 4 blerjet që Junajtedi i
premton trajnerit janë ato të
Grizmann, Bale, Soler dhe
Forsberg. Drejtuesit e Juna-
jted mendojnë se kjo ofertë
do ta bindë trajnerin 54-
vjeçar të qëndrojë, që në se-
zonin e tij të parë fitoi tri
trofe, përfshi edhe Liga
Evropë. Tani pritet përgjigj-
ja e trajnerit, që në Premier
Ligë nuk po shkëlqen (Ju-
najted ndodhet i dyti, pas
fqinjëve të Siti).

Shpesh futbollistët shoqërohen nga një
shofer në stërvitje ose në qytet, kur duhet
të kalojnë kohën e lirë për t’u argëtuar. Ky
duhet të është edhe rasti i Endy Kerroll.
Sipas “The Sun”, sulmuesi i Uest Hem ka
marrë një taksi luksoze Mercedes nga një
kompani që është në pronësi të ish-futbol-
listit Marlon Hareavud. Kerroll, në fakt,
është vetëm i fundit nga lojtarët që kanë
blerë një makinë dhe kanë punësuar një
shofer për t’i shoqëruar ata natën në qytet,
duke pasur mundësinë të rehatohen në
pjesën e pasme të makinës pa rënë në sy.
Një burim afër të përditshmes angleze ka
zbuluar: “Lojtarët i përdorin për të dalë
natën dhe për të shkuar në stërvitje. Punë-
sojnë një shofer dhe nuk duhet të presin
për taksi: tani e dinë që kanë mjetin e tyre
luksoz që i pret në çdo moment. Mund t’ia
lejojnë vetes. Ata i përdorin këto mjete edhe
për të shkuar në stërvitje dhe e vetmja gjë
që duhet të bëjnë lojtarët është të ulen
mbrapa, duke shmangur çdo bezdisje të
mundshme nga tifozët”, thotë një burim
afër të përditshmes angleze “The Sun”. 

Klaudio Ranieri “i shkel
syrin” Kombëtares Italiane.
Pas eliminimit nga Botërori
“Rusi 2018” dhe largimit të
Venturës, tashmë “të kaltrit”
janë në kërkim të një emri
që mund të marrë drejtimin
e skuadrës. Ançelloti, Konte,
Allegri dhe Mançini janë
disa prej kandidatëve, por,
me sa duket, asnjëri prej
tyre nuk duket i arritshëm.
Ndërkohë, ai që i ka befa-
suar të gjithë me deklaratën
e tij është trajneri i Nantes,
Klaudio Ranieri. 60-vjeçari,
pas përfundimit të takimit

ndaj PSG, i pyetur nëse do
t’i pëlqente të drejtonte Ital-
inë, u përgjigj: “Kam lexuar
se kandidatë janë Allegri,
Konte, Ançellotti. Unë men-
doj se para se të zgjedhin
trajnerin, duhet të mendo-
jnë sesi duhet të dalin nga
kjo situatë, sepse kemi
prekur fundin. Sigurisht,
nëse do të më vijë një tele-
fonatë, do ta mendoj, por
nuk varet vetëm nga unë.
Unë kam kontratë me një
skuadër dhe presidentët
duhet ta zgjidhin me
njëri–tjetrin”, deklaroi

Ranieri. Duket qartë se 60-
vjeçarit do t’i pëlqente një
aventurë e tillë, duke qenë i

bindur se, pasi preku fun-
dit, Kombëtarja Italiane do
të dijë si të ringrihet.

Keroll paguan 
80 mijë sterlina 

për një taksi

4 blerje “big” dhe rrogë marramendëse për Murinjon 

Trajner i Italisë nëse me telefonojnë 
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Në historinë e
jashtëzakonshme dhe të
lavdishme të AC Milan do
të mbahen mend tre
holandezët, një sulmues
nga Liberia, djaloshi i
pastër brazilian apo fut-
bollisti që fryu si era e
Ukrainës, por askush
kush flet për njeriun
shtatshkurtër dhe pijanec,
djalë i një kasapi nga
Notingem. Por po të mos
kishte qenë për një burrë
të quajtur Herbert Kilpin
(1870-1916), ne nuk do të
kishim dëgjuar për një
skuadër magjike dhe për
lavdinë e Xhianni Rivera,
Franko Baresi, Paolo Mal-
dini, Rud Gullit, Marko
van Basten, Frank Ra-
jkard, Xhorxh Vea, Kaka
apo Andrij Shevcenko me
fanellën e famshme
kuqezi. Shumë tifozë në të
gjithë botën nuk e kanë
idenë se Kilpin, simpa-
tizues i futbollit dhe
‘whisky’, do të vdiste në
varfëri të plotë, kur ishte
46 vjeç. Ai ishte babai i
klubit që është shpallur
katër herë kampion i
Evropës. Një shekull pas
vdekjes së Herbert, Robert
Nieri, një avokat nga
Notingem me origjinë ital-
iane, ka vendosur ta bëj
të njohur këtë personazh. 

Historia e Kilpin është
si një film i vërtetë, pran-
daj Neiri ka vendosur të

bëj një libër. I publikuar
në anglisht dhe italisht
libri quhet “Lordi i Milan”
dhe tregon detaje intere-
sante nga origjina e klubit
kuqezi dhe themeluesit të
tyre. Djali i nëntë i kas-
apit Edvard Kilpin dhe
Sarah Smith, Herbi shkoi
në Itali në momentin që
në këtë vend shpërtheu
industria e fabrikave dhe
dushin sa më shumë njo-
hës të anglishtes. Ai udhë-
toi për në Torino në vitin
1991. Kilpin nuk solli me
vete vetëm njohjet për in-
dustrinë e tekstileve, por
edhe dashurinë e pamasë
për futbollin, e cila gjeti
përkrahje të madhe në
veri të Italisë.

Ai luajti futboll për
Torinon dhe ishte pjesë e
skuadrës që humbi në fi-
nale gjatë dy kampionat-
eve të para të futbollit në
Italisë. Më pas shkoi në
kryeqendrën e Lom-
bardisë, Milanon. Duke

qenë si i mungonte futbol-
li, në vitin 1899 ai
themeloi në klub të cilin e
quajti “Milan Foot-ball dhe
Cricket Club”, që ne sot e
njohim si AC Milan. Kilpin
ishte trajneri, kapiteni, sh-
pirti dhe zemra e
skuadrës. Ai i udhëhoqi
kuqezinjtë në të parin nga
tre tituj që fituan në atë
periudhë. Kilpin dhe
shokët e tij zgjodhën
ngjyrat e klubit. Thënia e
tij ka qenë: “Ngjyrat tona
do të jenë e kuqja, sepse
ne do të jemi djaj, dhe e
zeza, që personifikoi ter-
rorin që do të fusim në
zemrat e kundërshtarëve.”

Ai ishte themeluesi i
gjithçkaje te Milani. Te
skuadra e parë kuqezin-
jve përfshiheshin njerëz
nga më të ndryshëm. Biz-
nesmenët dhe aristokratët
luanin në krah të një
kuzhinieri dhe një holan-
dezi që gjatë kohës së lirë
këndonte në Opera. Emri i

tij ishte Francois Menno
Knoote dhe kishte një zë
që bënte për vete turmën.
Thuhet se në ditët me shi,
ulërimat e mesfushorit
karikonin gjithmonë
skuadrën. Britmat e tij në
dhomat e zhveshjes ishin
motivuese edhe për
kundërshtarët. Kilpin
kishte gjetur atë që në fut-
bollin e ditëve tona quhet
lideri, njeriu imazh.

Një herë, Kiplin, po ar-
bitronte një ndeshje ku po
binte shi. Njëri nga anë-
sorët e ndali lojën që atij ti
jepej një çadër. Kjo ndod-
hte gjithmonë deri në atë
kohë, por Kiplin vuri rreg-
ullin që “xhaketat e zeza”
duhet të lageshin dhe të
vraponin njëlloj si futbol-
listët. Atëherë, njerëzit më
me përvojë në këtë sport,
Kiplin ishte një i tillë,
gjykonin ndeshjet më të
rëndësishme të kampi-
onatit, sepse ende nuk
ishte krijuar një klasë e

mirëfilltë gjyqtarësh. Ai
anësor që mori çadrën dhe
ia dha Kiplin, u bë shefi i
gjyqtarëve dhe e vuri këtë
rregull për të gjithë.

Cristiano Ronaldo dhe
Lionel Messi marrin pijet
më të sofistikuar dhe pro-
teinat e qumështit për të
qenë në kulmin e formës,
ndërsa Kilpin bazonte
gjithçka te ‘whisky’ sko-
cez. Metodika e tij funk-
sionoi sepse luajti deri në
moshën 43 vjeçare. “CR7”
dhe Leo, të mbajnë shën-
im. Por pas vdekjes së tij,
tre vjet pas lënies së
sportit, themeluesi i AC
Milan u harrua dhe dalë
nga dalë, tani që ka kalu-
ar një shekull është bërë
anonim. Një grup histori-
anësh sportiv e kanë rua-
jtur memorien e tij, duke
nxjerrë edhe disa fotografi,
të cilat po përdoren ndon-
jëherë si banderolë nga
tifozët në “San Siro”, por
Herbert Kilpin mbetet një

figurë misterioze për të
gjithë.

Tifozët e Milanit dhe
specialisti Luigi La Roka
nisi një fushatë për të kri-
juar një statujë që të kenë
vendin e duhur për një
personalitet të tillë në his-
torinë e futbollit. “Në vitin
1998, si pjesë e kërkimeve
për një libër timin shkova
te varri i Kilpin në veri të
Milanos. Atje kishte vetëm
një tabelë ku në të
shkruhej Alberto Kilpin.
Më vonë e zbulova që
bëhej fjalë për Herbert
Kilpin, por që kur ishte
varrosur i kishin vënë em-
rin me të cilën e thërrisnin
italianët. Ata preferonin
Alberto para Herbert. Që
nga viti 1999, në pllakën e
varrit, tanimë është
shkruar themeluesi i klu-
bit të AC Milan dhe e kanë
spostuar atje ku janë figu-
rat më të rëndësishme të
qytetit. Kjo është më e
drejta.”

Janë përplasur shpesh
përgjatë këtij sezoni, si “dy
gjela në një kotec” për të
treguar se kush është më
i miri, por ndoshta është
koha që të lënë mënjanë
meritë dhe të fitojnë. I
këtij mendimi është sul-
muesi Edinson Kavani, që
ka konfirmuar sot se
është rënë dakord që pe-
nalltitë e skuadrës së
PSG-së do t’i gjuajë sul-
muesi brazilian Nejmar.
Dy futbollistët patën një
debat pak kohë më parë
në lidhje me faktin se
kush do ta gjuajë topin
nga pika e bardhë gjatë fi-
tores 2-0 që PSG arriti
ndaj Lion. Sulmuesi Ka-
vani u ka thënë gazetarëve
se personi i ngarkuar për
ta kryer këtë “detyrë”
është Nejmar. Sulmuesi
uruguaian ka shtuar

gjithashtu se ky ka qenë
vendimi i trajnerit Unaj
Emery, që duket se ka
dëgjuar edhe zërin e
skuadrës, e cila ka votuar
në favor të brazilianit.
Tashmë mbetet për t’u

parë se sa do të realizohet
kjo gjë kur të jepet penall-
tia e radhës në favor të
Paris Sen Zhermen, që
duket se ka nisur të sh-
peshtojë polemikat për të
arritur objektivat.

Mbrojtësi i Mançester
Siti, Xhon Stones, do të
mungojë nga 4 deri në 6
javë pas një dëmtimi që
ka pësuar në ndeshjen e
fituar 2-0 ndaj Leiçester.
Lajmin e ka konfirmuar
trajneri Pep Guardiola,
që nuk do të ketë në dis-
pozicion një nga lojtarët
më të mirë. Stones u de-
tyrua të dalë nga fusha e
lojës në minutën e 31-të
pas një tërheqje dhe u
zëvendësua nga Mangala.
Trajneri spanjoll shtoi se
ky dëmtim është një
goditje e rëndë për Siti,
pasi 23-vjeçari ka bërë
një paraqitje të shkëlqyer
deri më tani në Premier
Ligë. “Xhon do të mungo-
jë për një kohë të gjatë.
Mendoj se është një dëm-
tim muskulor që kërkon
nga 4 deri në 6 javë kohë

për t’u rikuperuar. Për
fat të mirë jemi kuali-
fikuar në Çampions Ligë
dhe jemi në një pozicion
të mirë edhe në Premier
Ligë, por problem është
se kemi shumë ndeshje
përpara dhe do të jetë e

vështirë të zëvendësojmë
Xhon, që ka luajtur në
mënyrë të shkëlqyer. Ai
ka qenë lider në mbrojtje
këtë sezon dhe do ta nd-
jejmë shumë mungesën e
tij”, deklaroi trajneri Pep
Goardiola.

Guardiola humb mbrojtësin
Stones për 6 javë

Arrihet marrëveshja se kush 
do t’i gjuajë penalltitë te PSZH

Herbert, pijaneci dhe djali i një kasapi,
që themeloi dhe drejtoi AC Milan

Një shekull pas vdekjes së
Herbert, Robert Nieri, një
avokat nga Notingem me
origjinë italiane, ka
vendosur ta bëj të njohur
këtë personazh
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Joschka FISCHER

Shtatë vjet pasi Pran-
vera Arabe shkaktoi një
valë revoltash revolucio-
nare në pjesën më të
madhe të Lindjes së Me-
sme dhe Afrikës së Veriut,
Arabia Saudite më në
fund e merr veten,
megjithëse në mënyrën e
vet unike. Një brez i ri
kërkon që Mbretëria tepër
konservative të moderni-
zohet dhe nuk po udhëhi-
qet nga revolucionarët në
rrugë, por nga Moham-
med bin Salman (MBS),
princi 32-vjeçar i kurorës
së vendit dhe trashëgim-
tari. Përsa i përket popul-
lsisë dhe gjeografisë, Ara-
bia Saudite është një nga
vendet më të mëdha arabe
dhe pasuria e saj e madhe
e naftës e ka bërë atë një
partner strategjik të do-
mosdoshëm për Perëndi-
min dhe sidomos për Sh-
tetet e Bashkuara. Por, si
një vend i gjendur midis
mesjetës islame dhe mo-
dernizmit perëndimor, ai
ka pasur gjithmonë kon-
tradikta ekstreme. Infra-
struktura tepër moderne
dhe qendrat tregtare në
stilin amerikan kanë
ardhur në Mekë dhe Me-
dinë, shtëpi e vendeve më
të rëndësishme të shenjta
të Islamit.

Por, edhe në ditët e
sotme, Arabia Saudite
është shtëpia e një sho-
qërie fisnore anti-perëndi-
more, e drejtuar nga një
familje, Shtëpia e Saudit,
si një monarki absolute që
nga themelimi i vendit në
vitin 1932. Kodet e saj
morale dhe ligjore duken
mesjetare për shumicën e
të huajve . Dhe ajo i përm-
bahet versionit ekstremist
reaksionar të Islamit i
njohur si vehabizëm, një
doktrinë selefiste që
ndikon shumë nga grupet
më radikale islamike të
ditëve të sotme. Për shkak
të rënies afatgjatë të çmi-
meve të naftës dhe ne-
vojës për të ofruar arsim
dhe punësim për një po-
pullsi të re që po rritet sh-
pejt – e cila mund t’i drej-

tohet përndryshe ekstre-
mizmit – Mbreti Salman
dhe MBS, mesa duket,
kanë arritur në përfundi-
min se vendi duhet të mo-
dernizohet. Për të shman-
gur një rënie të ngadaltë
apo edhe një shpërbërje,
ata po ndërmarrin masa
për të hapur vendin, jo
vetëm ekonomikisht, por
edhe ne aspektin social
dhe atë kulturor.

Më herët këtë muaj,
MBS – i cili duket se ka
studiuar konsolidimin e
pushtetit të presidentit ki-
nez Xi Jinping – urdhëroi
atë që qeveria saudite e
ka përshkruar si një spa-
strim anti-korrupsion.
Dhjetëra princa të nivelit
të lartë, ish-ministra dhe
biznesmenë të pasur dhe
të fuqishëm janë arre-
stuar dhe llogaritë e tyre
janë ngrirë. Spastrimi
erdhi jo shumë kohë pas
një lajmërimi se gratë
saudite s’do ta kenë më
të ndaluar t’i japin
makinës apo të marrin

pse në evente sportive pu-
blike. Është e qartë se li-
dershipi i ri në Arabinë
Saudite synon të orke-
strojë një revolucion të
vërtetë nga lart. Por të
mos harrojmë se sundim-
tari i fundit autokratik në
Lindjen e Mesme që u për-
poq të anashkalonte kle-
rin islamik të vendit të tij
dhe të kryente një revolu-
cion nga lart-poshtë ishte
Shahu i Persisë, Moham-
mad Reza Pahlavi. Ai dhe
“Revolucioni i Bardhë” i tij
u shkatërruan përfundi-
misht nga Revolucioni
Islamik i Iranit në vitin
1979.

Mund të shpresojmë
vetëm që revolucioni i
MBS do të bëhet më i
mirë. Nëse dështon, sala-
fistët radikalë, të cilët do
të vijnë në pushtet në
Rijad do t’i bëjnë mullët
iranianë të duken si libe-
ralë. Nëse ai arrin të mo-
dernizojë bastionin krye-
sor të Islamit reaksionar,
kjo do të jetë diçka që do

ta bëjnë të gjithë vendet e
tjera në botën islame. Si
pjesë e axhendës së tij,
MBS ka nisur gjithashtu
një politikë të re të jasht-
me agresive, sidomos ndaj
Itanit. Modernizuesit
rreth MBS e dinë se suk-
sesi i revolucionit do të
kërkojë thyerjen e fuqisë
së vehabizmit duke e zë-
vendësuar atë me nacio-
nalizmin saudit. Dhe për
ta bërë këtë, ata kanë ne-
vojë për një armik bindës.
Shia Irani, me të cilin
Mbretëria konkurron për
hegjemoni rajonale, është
ideali.

Këto konsiderata të
brendshme ndihmojnë
për të shpjeguar pse Ara-
bia Saudite ka hedhur po-
shtë ndëshkimin dhe ten-
sionet e përshkallëzuara
me Iranin në muajt e fun-
dit. Natyrisht, nga
këndvështrimi i sauditë-
ve, ata thjesht po marrin
dorashkën që Irani hodhi
poshtë duke ndërhyrë në
Irak, Siri, Liban, Bahrein,

Katar, Jemen dhe vende
të tjera. Deri më tani, be-
teja për hegjemoninë rajo-
nale midis Arabisë Saudi-
te dhe Iranit ka qenë e
kufizuar në luftëra të
ndërsjellta në Siri dhe Je-
men, me pasoja katastro-
fike humanitare. Asnjëra
palë, mesa duket, nuk dë-
shiron një konflikt të
drejtpërdrejtë ushtarak. E
megjithatë ky rezultat vë-
shtirë se mund të përja-
shtohet, duke pasur para-
sysh zhvillimet e fundit.
Në Lindjen e Mesme, një
luftë e ftohtë mund të
nxehet shumë shpejt.

Gjatë një periudhe
afatgjatë, rivaliteti saudit-
iranian do ta formësojë
Lindjen e Mesme në të
njëjtën mënyrë siç bëri
dikur konflikti izraelito-
palestinez. Për shembull,
kini parasysh një episod
që ndodhi vetëm disa orë
para se MBS të fillonte
spastrimin e tij kundër
korrupsionit. Kryeministri
libanez Saad Hariri, gjatë

vizitës në Arabinë Saudi-
te, njoftoi dorëheqjen e tij
nga detyra. Sipas Haririt,
grupi militant ushtarak
pro Shias dhe partia poli-
tike Hezbollah, me të cilën
qeveria e tij ndante push-
tetin, e kishte bërë të të
pamundur qeverisjen e Li-
banit dhe mund të kishte
komplotuar vrasjen e tij.
Por Hariri, babai i të cilit,
ish-kryeministri libanez
Rafic Hariri, u vra në vitin
2005, ngriti më shumë
pyetje sesa përgjigje. Pse
po largohej tani nga po-
sti? Mos po vepronte ai gjë
nën presionin saudit dhe
nëse ishte kështu, në
çfarë mase? 

Menjëherë pas lajmëri-
mit të Haririt, Arabia Sau-
dite kapi një raketë që re-
belët Houthi në Jemen
kishin qëlluar drejt Ria-
dit. Sipas Arabisë Saudi-
te, për shkak se Houthët
mbështeten nga Irani,
sulmi i tyre me raketë ish-
te i barabartë me një “akt
lufte” iranian.

Gjithë këto zhvillime të
pazakonta në një hapësirë
kaq të shkurtër kohore
mund të jenë një rastësi.
Tani çështja është nëse
lufta civile do të rikthehet
në Liban dhe nëse Arabia
Saudite do të përpiqet të
përfshijë Izraelin dhe
SHBA-në në një përballje
me Hezbollahun për të
reaguar përsëri kundër
Iranit. Për momentin,
sauditëve u mungon fu-
qia për ta bërë këtë vetë.
Gjatë viteve të fundit, Ara-
bia Saudite ka pësuar
humbje të mëdha në
luftën rajonale për hegje-
moni. 

Pakica suni është rrë-
zuar nga pushteti në Irak
dhe regjimi i mbështetur
nga Irani i Bashar al-As-
sad ka arritur të mbajë
pushtetin në Siri. MBS
mund të kërkojë mënyra
për t’i kompensuar këto
disfata, në Liban apo në
vende të tjera. Revolucio-
ni i Arabisë Saudite nga
lart është një përpjekje e
rrezikshme që vëzhguesit
neutralë duhet ta shohin
me ambivalencë. Edhe
pse nuk mund të lejohet
të dështojë, duke pasur
parasysh atë që do të sill-
te kjo, suksesi i tij ka gja-
sa të shoqërohet me një
rritje dramatike të tensio-
neve rajonale dhe mundë-
sisë së luftës. 

(reporter.al)

Benjamin KNIGHT

Si mund të interpre-
tohen fjalët e shefit të
BND-së, Kahl për ambiciet
e Moskës? Ishin fjalë të pa-
zakonta të qarta ato që for-
muloi Presidenti i Shërbi-
mit Informativ Gjerman
(BND) Bruno Kahl: "Në
vend të një partneri për si-
gurinë evropiane, te Rusia
më tepër kemi një rrezik

potencial. Aktori i politikës
botërore Rusi është
rikthyer, ai do të mbetet
një fqinj i parehatshëm".
Në një referat të mbajtur
në Fondacionin Hans Sei-
del në Munih, Kahl foli për
një modernizim "të habit-
shëm" të forcave të arma-
tosura ruse. Ekspertë të

sigurisë janë të habitur me
fjalët e Kahl-it. Ato janë të
pazakonta për një person
që i bën rrallë publike
mendimet dhe analizat e
tij - puna e shërbimeve të
fshehta, siç e thotë emri,
shumicën e kohës zhvil-
lohet pas perdeve.

"Realist, pragmatik"

Për Sebastian Schulte,
korrespondentin për Gjer-
maninë të revistës ushta-
rake britanike Jane's De-
fence Weekly, deklaratat e
Kahles janë "realiste, prag-
matike dhe pasqyrojnë atë
që kanë vërejtur edhe
vëzhgues të tjerë". "Të
gjithë ne nuk flasim sa

duhet për sjelljen e Rusisë
ndaj Perëndimit, Evropës
dhe para së gjithash shte-
teve të Evropës Lindore."
Ai tha se veç lajmeve, për
luftimet e forcave të mbë-
shtetura nga Rusia dhe
Ukrainës në medie nuk
gjen analiza, "gjë që është
e habitshme".

Fuqi mbrojtëse SHBA

Si kundërpeshë ndaj
rrezikut rus për Evropën,
Kahl paraqiti në fjalimin e
tij bashkëpunimin me
shërbimet e fshehta të
SHBA dhe para së gjithash
me ushtrinë e SHBA. "Ata
kanë mbi dhjetë aero-
planmbajtëse, të cilat

mund t'i dërgojnë brenda
kohës më të shkurtër në
zonat ndërkombëtare të
konfliktit", tha shefi i BND-
së. Rëndësi ka që të pen-
gohet që Kremlini të ketë
sukses "në dobësimin e
BE, në spostimin e SHBA
dhe veçanërisht që të futet
një pykë midis të dyve".
Mark Galeotti beson se
vëzhgimet e Kahlit në
përgjithësi janë të drejta,
por megjithatë e piktu-
rojnë "tepër errët" realite-
tin. Eksperti për politikën
ruse të sigurisë dhe drejto-
ri i Qendrës për Sigurinë
Evropiane në Institutin për
Marrëdhëniet Ndërkombë-
tare në Pragë tërheq vë-
mendjen se Rusisë i duhet

ende shumë për të arritur
Perëndimin. "Të paktën
gjysma e ushtrisë ruse
nuk është e modernizuar
si duhet", thotë ai. Dhe sh-
ton se "vetëm shtetet anë-
tare të NATO-s, pa SHBA
dhe Kanadanë kanë më
shumë trupa tokësore se
Rusia". Galeotti arrin në
përfundimin se Rusia, e
parë në mënyrë realiste,
mund të mobilizojë në çdo
kohë 50.000 vetë. "Kjo nuk
është Ushtria e Kuqe
sovjetike", thotë ai. "Kjo
nuk është një fuqi që
mund të sulmonte
Evropën Perëndimore, që
mund të matej me NATO-
n me shpresën për të fi-
tuar". (DV)

Rusia: E vlerësuar drejt si rrezik?
A vlerësohet sa duhet
seriozisht ushtria ruse si
rrezik - apo
mblivlerësohet? Ekspertët
e sigurisë nuk janë të të
njëjtit mendim

Revolucioni nga lart
i Arabisë Saudite

Pasi u bë trashëgimtar i
fronit të Arabisë Saudite
më herët këtë vit, princi i
kurorë Mohammed bin
Salman ka konsoliduar
shpejt pushtetin e tij dhe
ka filluar një periudhë
ndryshimesh radikale. Por
ndërsa rishikon politikat e
brendshme dhe të jashtme
të vendit, ai po rritu
gjithashtu rrezikun e një
tjetër konflikti në Lindjen e
Mesme
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IPKÇF “Detska Radost” – Strumicë publikon shpallje publike për punësim të gjithsej 20 (njëzet) realizuesve për kohë të pacaktuar të punës 
 
I.1 Titulli i vendit të punës: Përkëdhelës: – 12 
(dymbëdhjetë) realizues  
2. Kushtet e përgjithshme:  
- të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë; 
- në mënyrë aktive të njeh gjuhën maqedonase; 
- të jetë i moshës së rritur; 
- të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin 
e punës. 
3. Kushtet e posaçme: 
- arsim të mesëm katërvjeçar; 
- licencë valide për përkëdhelës dhe 
- me ose pa përvojë pune  
4. Orari i kohës së punës:  
- ditët e punës prej ditës së hënë deri ditën e premte; 
- orë të punës në javë: 40; 
- orari i punës me ndërrime: 
Ndërrimi i I prej ora 06:00 deri në ora 14:00 
Ndërrimi i II prej ora 09:30 deri në ora 17:30 
5. Neto pagesa bazë: 14.736,00 denarë 
6. Afati për paraqitje: 5 (pesë) ditë pune 
7. Afati në të cilin duhet të realizohet zgjedhja: 3 ditë 
pune.  
8. Aplikacionet (lutja së bashku me dokumentet e 
nevojshme) të dorëzohen deri në: IPKÇF “Detska 
Radost”, rr. “Mlladinska” nr. 1, tel. 034/323-975, personi 
për kontakt: Tinka Markova.  
9. Kandidatët që nuk janë zgjedhur do të informohen në 
afat prej 3 (tre) ditëve të punës, pas çka kanë të drejtë 
për ankesë në afat prej 8 ditë deri në Këshillin drejtues 
të IPKÇF “Detska Radost” – Strumicë.  
 
II.1. Titulli i vendit të punës: Enëlarës – shërbim 3 (tre) 
realizues  
2. Kushtet e përgjithshme:  
- të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë; 
- në mënyrë aktive të njeh gjuhën maqedonase; 
- të jetë i moshës së rritur; 
- të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin 
e punës. 
3. Kushtet e posaçme: 

- arsim fillor ose të mesëm dhe 
- me ose pa përvojë pune  
4. Orari i kohës së punës:  
- ditët e punës prej ditës së hënë deri ditën e premte; 
- orë të punës në javë: 40; 
- orari i punës me ndërrime: 
Ndërrimi i I prej ora 07:00 deri në ora 15:00 
Ndërrimi i II prej ora 08:00 deri në ora 16:00 
5. Neto pagesa bazë: 12.000,00 denarë 
6. Afati për paraqitje: 5 (pesë) ditë pune 
7. Afati në të cilin duhet të realizohet zgjedhja: 3 ditë 
pune.  
8. Aplikacionet (lutja së bashku me dokumentet e 
nevojshme) të dorëzohen deri në: IPKÇF “Detska 
Radost”, rr. “Mlladinska” nr. 1, tel. 034/323-975, personi 
për kontakt: Tinka Markova.  
9. Kandidatët që nuk janë zgjedhur do të informohen në 
afat prej 3 (tre) ditëve të punës, pas çka kanë të drejtë 
për ankesë në afat prej 8 ditë deri në Këshillin drejtues 
të IPKÇF “Detska Radost” – Strumicë. 
 
III.1 Titulli i vendit të punës: Mirëmbajtës të higjienës – 4 
(katër) realizues  
2. Kushtet e përgjithshme:  
- të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë; 
- në mënyrë aktive të njeh gjuhën maqedonase; 
- të jetë i moshës së rritur; 
- të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin 
e punës. 
3. Kushtet e posaçme: 
- arsim fillor ose të mesëm dhe 
- me ose pa përvojë pune  
4. Orari i kohës së punës:  
- ditët e punës prej ditës së hënë deri ditën e premte; 
- orë të punës në javë: 40; 
- orari i punës me ndërrime: 
Ndërrimi i I prej ora 05:30 deri në ora 13:30 
Ndërrimi i II prej ora 09:30 deri në ora 17:30 
5. Neto pagesa bazë: 12.000,00 denarë 
6. Afati për paraqitje: 5 (pesë) ditë pune 

7. Afati në të cilin duhet të realizohet zgjedhja: 3 ditë 
pune.  
8. Aplikacionet (lutja së bashku me dokumentet e 
nevojshme) të dorëzohen deri në: IPKÇF “Detska 
Radost”, rr. “Mlladinska” nr. 1, tel. 034/323-975, personi 
për kontakt: Tinka Markova.  
9. Kandidatët që nuk janë zgjedhur do të informohen në 
afat prej 3 (tre) ditëve të punës, pas çka kanë të drejtë 
për ankesë në afat prej 8 ditë deri në Këshillin drejtues 
të IPKÇF “Detska Radost” – Strumicë. 
 
IV.1 Titulli i vendit të punës: Vozitës – 1 (një) realizues  
2. Kushtet e përgjithshme:  
- të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë; 
- në mënyrë aktive të njeh gjuhën maqedonase; 
- të jetë i moshës së rritur; 
- të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin 
e punës. 
3. Kushtet e posaçme: 
- arsim të mesëm; 
- leje të dhënë të vozitjes të kategorisë B  
4. Orari i kohës së punës:  
- ditët e punës prej ditës së hënë deri ditën e premte; 
- orë të punës në javë: 40; 
- orari i punës prej ora 08:00 deri në ora 16:00  
5. Neto pagesa bazë: 13.400,00 denarë 
6. Afati për paraqitje: 5 (pesë) ditë pune 
7. Afati në të cilin duhet të realizohet zgjedhja: 3 ditë 
pune.  
8. Aplikacionet (lutja së bashku me dokumentet e 
nevojshme) të dorëzohen deri në: IPKÇF “Detska 
Radost”, rr. “Mlladinska” nr. 1, tel. 034/323-975, personi 
për kontakt: Tinka Markova.  
9. Kandidatët që nuk janë zgjedhur do të informohen në 
afat prej 3 (tre) ditëve të punës, pas çka kanë të drejtë 
për ankesë në afat prej 8 ditë deri në Këshillin drejtues 
të IPKÇF “Detska Radost” – Strumicë. 

IPKÇF “Detska Radost” – Strumicë 
Drejtor 

Tinka Markova 

Në pajtim me Programin për transferime kapitale financiare për organizatat joqeveritare në sferën e bujqësisë dhe zhvillimit rural 
(“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 166/17), Ministra e bujqësisë, pylltarisë dhe ekonomisë së ujërave publikon  
 

THIRRJE PUBLIKE  
Për parashtrimin e kërkesës për shfrytëzim të mjeteve për realizim të Programit për transferime kapitale për organizatat joqeveritare nga 

sfera e bujqësisë dhe zhvillimit rural  
  

I. LËNDA  
Lëndë e kësaj thirrje publike është realizimi i mjeteve të përcaktuara në pajtim me Buxhetin e Republikës së Maqedonisë për vitin 2017 (“Gazeta 
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 191/16 dhe 109/17) ndarja 14001 – Ministria e bujqësisë, pylltarisë dhe ekonomisë së ujërave, programi 3 
– Bujqësia dhe zhvillimi rural, nënprogrami 30 Bujqësi, paragrafi 489 – Subvencionet kapitale për ndërmarrjet dhe organizatat joqeveritare në 
shumë prej 30.000.000,00 denarë, të cilat mjete do të shfrytëzohen për subvencionim të projekteve aplikative që kanë për qëllim: 

- Mbështetje në procesin e prodhimtarisë bujqësore; 
- Përmirësimi i resurseve njerëzore në bujqësi dhe zhvillim rural; 
- Bartja e njohurive për shfrytëzim më të mirë të programeve nga sfera e bujqësisë dhe zhvillimit rural; 

 
II. TË DREJTË PËR PJESËMARRJE  
Të drejtë për pjesëmarrje në thirrjen publike kanë shoqatat e qytetarëve të regjistruara në Republikën e Maqedonisë. 

 
III. KUSHTET TË CILAT DUHET TË PËRMBUSHEN  
Për të dëshmuar kushtet që duhet të përmbushen për pjesëmarrje në Thirrjen publike, ofertuesit duhet të parashtrojnë dokumentacionin në vijim: 

- Gjendja aktuale e kërkuesit nga regjistri qendror i Republikës së Maqedonisë; 
- Deklaratë se për qëllimin dhe aktivitetet e njëjta të theksuara në kërkesë nuk ka shfrytëzuar mjete nga ndonjë organ tjetër të 

administratës shtetërore ose burime të tjera që do të thotë financim i dyfishtë i aktiviteteve të njëjta nga burime të ndryshme; 
- Dëshmi nga Regjistri qendror i Republikës së Maqedonisë se nuk është shqiptuar procedurë falimentimi ose likuidimi dhe 
- Dëshmi nga Drejtoria për të hyra publike për tatime dhe pagesa tjera publike të realizuara. 

 
IV. AFATI PËR PARASHTRIMIN E KËRKESËS  
Afati përfundimtar për parashtrimin e kërkesës është më së voni deri më 30 nëntor 2017. Kërkesat të cilat nuk do të parashtrohen në afatin e 
caktuar nuk do të shqyrtohen.  
 
V. SHUMA E MJETEVE DHE MIRATIMI I KËRKESAVE  
Shuma maksimale i mjeteve të parapara për pjesën e I të kësaj thirrje publike është 3.000.000,00 (tre milion) denarë nga vlera e shpenzimeve të 
pranueshme për projektin edhe atë: përgatitje dhe shtypje të materialeve edukative dhe informative, shpenzime për realizimin e aktiviteteve për 
realizim të projektit, qira të hapësirës për shkak të realizimit të edukimit dhe honorarë për edukatorë. 
 
Pas përfundimit të projektit, deri në Ministri, duhet patjetër të parashtrojnë raport të kompletuar financiar dhe raport narrativ për mjetet e realizuara 
për realizim të projektit aplikativ, më së voni 15 ditë pas afatit përfundimtar për implementimin e projektit. 
 
 
V. MËNYRA E PARASHTRIMIT TË KËRKESËS  
Kërkesa nga Pjesa I e kësaj thirrje publike parashtrohet në formular të plotësuar KËRKESË për financim të projekteve nga sfera e bujqësisë dhe 
zhvillimit rural, i cili parashtrohet në një kopje origjinale të vërtetuar dhe të nënshkruar nga ana e personit përgjegjës të subjektit. 
 
Njëkohësisht një shfrytëzues mund të parashtrojë vetëm një kërkesë për shfrytëzim të mjeteve të këtij programi. 

Së bashku me kërkesën parashtrohet program për organizim gjegjësisht pjesëmarrje në evenimentin e paraparë me kohë të mbajtjes së ngjarjes, 
numër të pjesëmarrësve, axhenda, aktivitetet e parapara dhe mjetet e nevojshme financiare për realizim të aktiviteteve.   
 
Kërkesa me dokumentacionin parashtrohet në zarf të mbyllur përmes postës në adresën: Ministria e bujqësisë, pylltarisë dhe ekonomisë së 
ujërave, rr. Aminta Treti numër 2, 1000 Shkup ose duke i parashtruar në arkivin e ministrisë çdo ditë pune prej ora 9.00 deri në ora 15.00. Në anën 
e përparme të zarfit në këndin e epërm të majtë të shënojë “MOS HAP”, ndërsa nën atë “për thirrje publike për parashtrim të kërkesës për financim 
të projekteve nga sfera e bujqësisë dhe zhvillimit rural”.   
 
Ofertat të cilat nuk do përmbajnë të dhënat e kërkuara në këtë thirrje publike, do të konsiderohen si të pakompletuara dhe nuk do të merren 
parasysh gjatë shqyrtimit. 
 
Kërkesa për financim të projekteve nga sfera e bujqësisë dhe zhvillimit rural mund të merret përmes faqes së internetit të ministrisë: 
www.mzsv.gov.mk. 

Tel:   ++ 389 2 3 144 477 
 

VI. PROCEDURA DHE MIRATIMI  
Procedura për zgjedhje me propozimin për miratim të kërkesës realizohet nga ana e komisionit të formuar nga ministri për bujqësi, pylltari dhe 
ekonomi të ujërave. 
 
Procedura për zgjedhje do të realizohet edhe në qoftë për thirrjen është parashtruar vetëm një kërkesë për realizim të mjeteve nga Programi për 
transferime kapitale për organizatat joqeveritare nga sfera e bujqësisë dhe zhvillimit rural.  

Në bazë të nenit 22 dhe 23 të Ligjit për marrëdhënie pune (“Gazeta Zyrtare e RM nr. 167/2015) 
SHMSH Akademia për sport – Shkup publikon: 

 
SHPALLJE PUBLIKE  

Për plotësimin e vendeve të punës në vijim për kohë të caktuar të punës për vitin  
shkollor 2017/2018 (financim i ri): 

 
1. Një mësimdhënës për Trajnim të sportit të zgjedhur – futboll me Fakultet të mbaruar të edukatës fizike 

për 20 orë mësimore, paralele e disperzuar në Manastir (pagesa bazë 21.520,00) 
2. Një mësimdhënës për Trajnim të sportit të zgjedhur – futboll me Fakultet të mbaruar të edukatës fizike 

për 20 orë mësimore, paralele e disperzuar në Prilep (pagesa bazë 21.520,00) 
3. Një mësimdhënës për Trajnim të sportit të zgjedhur – futboll me Fakultet të mbaruar të edukatës fizike 

për 20 orë mësimore, paralele e disperzuar në Shtip (pagesa bazë 21.520,00) 
4. Një mësimdhënës për Trajnim të sportit të zgjedhur – futboll me Fakultet të mbaruar të edukatës fizike 

për 20 orë mësimore, paralele e disperzuar në Ohër (pagesa bazë 21.520,00) 
5. Një mësimdhënës për Trajnim të sportit të zgjedhur – futboll me Fakultet të mbaruar të edukatës fizike 

për 20 orë mësimore, paralele e disperzuar në Tetovë (pagesa bazë 21.520,00) 
6. Një mësimdhënës për Trajnim të sportit të zgjedhur – futboll me Fakultet të mbaruar të edukatës fizike 

për 20 orë mësimore për mësimin në gjuhën shqipe, paralele e disperzuar në Tetovë (pagesa bazë 
21.520,00) 

7. Një mësimdhënës për Biznes dhe sipërmarrësi me Fakultet të mbaruar ekonomik për 2 orë mësimore, 
paralele e disperzuar në Manastir (pagesa bazë 2.152,00) 

8. Një mësimdhënës për Biznes dhe sipërmarrësi me Fakultet të mbaruar ekonomik për 4 orë mësimore, 
paralele e disperzuar në Ohër (pagesa bazë 4.304,00) 

9. Një mësimdhënës të Gjuhës dhe letërsisë maqedonase me Fakultet të mbaruar filologjik – grupi: Gjuhë 
maqedonase për 4 orë mësimore, paralele e disperzuar në Ohër (pagesa bazë 4.304,00) 

Fillimi dhe mbarimi i orarit të punës së vendeve të lartpërmendura të punës është i rregulluar me orar interno 
varësisht nga realizimi i detyrave të punës në ndërrim të parë dhe të dytë. 

Shpallja zgjatë 5 (pesë) ditë duke konsideruar nga dita e publikimit  
Dokumentet e nevojshme: 

- Lutje 
- Certifikatë të shtetësisë  
-Certifikatë të lindjes  
- Dëshmi për arsim të mbaruar (të vërtetuar në noter)  

Dokumentet e nevojshme të parashtrohen në arkivin e shkollës në rr. “Dimçe Mirçev” nr. 1 – Shkup ose 
përmes postës.  

 Zgjedhja e kandidatëve do të realizohet në afat prej 8 ditëve nga dita e paraqitjes së kandidatëve. 
 

SHMSH Akademia për sport – Shkup 
U. D Drejtor  

    Vlladimir Llazarevski  
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Në çështje si ndryshimi i klimës, marrëveshja bërthamore për Iranin, UNESCO dhe BE, dy liderët janë
pole të kundërta. Takimi i tyre i parë u shenjua nga një shtrëngim duarsh. Por gjërat u ngrohën, kur
Macroni e ftoi Trumpin në Francë, në paradën tradicionale në Ditën e Bastijës

Sipas këtij hulumtimi,
SHBA-ja në renditjen për
reputacion ka rënë në
vendin e gjashtë. Franca
në nivel ndërkombëtar

konsiderohet so vendi i
dytë më i preferuar, Brita-
nia e Madhe qëndron
stabël në vend të tretë,
ndërsa Kanadaja dhe
Japonia renditen së
bashku në vendin e
katërt. Indeksi që mban
emrin e këshilltarit politik
Simon Anholt, Anholt-GfK
Nation Brands Index, çdo
vit hulumton se si percep-
tohen 50 vende në mbarë
botën. Hulumtimi bazohet
tek imazhi i vendit në kat-
egoritë eksport, qeveri,
kulturë, njerëzit, turizmi
dhe emigrimi/investimet.

Gjermania del mjaft pozi-
tive në të gjashtë kate-
goritë dhe renditet në shu-
micën e tyre ndër pesë
vendet kryesore me ek-
sportet në vendin e tretë,
qeverisje në vendin e
katërt, kulturë nën vendin
e katërt, njerëzit në vendin
e katërt, imigrim/investim
në vendin e dytë. Gjerma-
nia ka pikë plus kryesisht
në kategoritë kulturë, qev-
eri dhe njerëzit. Vetëm në
turizëm Gjermania ren-
ditet në vendin e dhjetë.
Sipas këtij studimi Gjer-
maninë e preferojnë më

shumë kinezët, rusët dhe
italianët. Më pak pozitiv
vlerësohet Gjermania nga
vendet fqinjë Franca dhe
Polonia. Edhe vet gjer-
manët janë kritikë ndaj
vendit të tyre. Ndër vendet
e hulumtuara brendda një
viti SHBA-ja ka humbur
pikë. Ndërsa SHBA vazh-
don të mbetet ndër pesë
vendet kryesore, ajo ka
rënë në vendin e 19 dhe
23 në kategorinë qeveri.
"Humbja e imazhit të
SHBA-së në kategorinë
qeveri mund të shpjegohet
me efektin Trump, shkak-

tuar prej politikës së tij
dhe mesazhit ‘America
First’, tha Simon Anholt,
që e ka iniciuar këtë hu-

lumtim në vitin 2005. Vet
amerikanët e shohin
vendin e tyre sivjet shumë
më pozitiv se në 2016".

Vdekja e Salvatore Riinës
ka ngjallur reagimin e mbarë
Italisë, për vetë atë që përfaqë-
sonte bosi famëkeq i mafias si-
ciliane. Autoritetet vendas
zhvilluan këtë të shtunë au-
topsinë e trupit të tij, për t’ia
dorëzuar më pas familjarëve.
Toto Riina do të varroset në
vendlindjen e tij, në Corleone,
aty ku nisi edhe e përpjeta deri
në majë të mafias italiane,
duke lënë rrugëve disa qindra
të vdekur, shumë prej tyre për-
faqësues të shtetit, prokurorë e
gjykatës. Qytetarët e Corleones
shprehen indiferentë për vdek-
jen e Riinës. “Do të vendosin
një tjetër në vend të tij, gjith-
monë në dakortësi me poli-
tikanët. Sipas meje nuk
ndryshon asgjë”, thotë një
qytetar. “Nuk duhet të kënaqe-
mi për vdekjen e askujt, por
është diçka që s’më intereson”,
shprehet një tjetër. Arqipeskvia
e Siçilisë dhe kuestura e Paler-
mos lajmëruan se nuk do të
ketë një ceremoni fetare për
përcjelljen e Toto Riinës, por
autoritetet i druhen faktit se
varri i kryemafiozit mund të
kthehet në vend pelegrinazhi,
pasi rreth figurës së tij është
ngritur një mit. Pas vdekjes së
bosit të Cosa Nostra-s reagoi
edhe magjistriati i antimafias
dhe ish-kreu i Senatit Italian,
Pietro Grasso. “Arrestimi i tij
ishte shpëtim për mua, pasi
pas vdekjes së Falcones dhe
Borselinos, rradhën e kisha
unë”, tha Grasso për të përdit-
shmen la Stampa. Salvatore
Riina ndërroi jetë në moshën
87-vjeçare të premten në spi-
talin e Parmës. Ai vuante nga
disa sëmundje të rënda. Ai u
arrestua në vitin 1993, pas më
shumë se dy dekadash në ar-
rati. Ndaj Toto Riinës rëndonin
26 dënime me burim të përjet-
shëm për mbi 150 vrasje.

Pak njerëz e besuan që një
ish-bankier investimesh me
pak përvojë politike do të ishte
në gjendje t'i fitonte zgjedhjet e
këtij viti. Por një sërë faktorësh
- para së gjithash një skandal
që i pakësoi shpresat e kandi-
datit kryesor konservator e
ktheu Emmanuel Macronin-in
nga një person jashtë sistemit,
në njeri të shpresave. Në 14
maj ai mori postin si President
i ri i Francës, pasi mundi në
balotazh konkurrenten e tij
Marine le Pen. Macroni nuk
po harxhon kohë dhe po i vë
vulën e tij origjinale Francës.
Ai është lideri më i ri i Francës
që prej Napoleonit, dhe po e
shkund vendin e tij - që nga
marrëdhënia me gruan e tij,
Brigitte, 24 vjet më e madhe se
ai, te stili i tij autoritar që i ka
sjellë krahasime me Perëndinë
romake Jupiter dhe me Luigjin
XIV. Ajo që tërheq vëmendjen
më shumë janë përmbysjet
radikale që po ndërmerr
Macroni, duke përfshirë
ndryshime drastike në ligjet e
taksave, të punës dhe të pen-
sioneve. Mijëra vetë kanë
protestuar kundër këtyre re-
formave në shtator. Kritikët e
quajnë atë presidentin e të pa-
surve dhe ai nuk ka mbledhur
pikë duke i quajtur kundër-
shtarët e tij të majtë dembelë
dhe cinikë. Sot, vetëm katër
nga 10 francezë e aprovojnë
performancën e tij. Mësuesi 35
vjeçar i anglishtes, Florian

Breneur është kritik ndaj
Macronit. "Në një shkallë nga
1-10? Unë do të thosha 1 ose
2. Unë besoj se gjithçka që po
bën ai në thelb është në të
kundërt të asaj që duan
njerëzit. Çdo njeri që njoh
është kundër "loi de travaille"
dhe gjërave të ngjashme me
këtë".

Macroni argumenton se
nevojiten ndryshime të mëd-
ha për ta bërë Francën të aftë
për konkurrencën dhe për të
reduktuar papunësinë, që ka
vite që e ka kaluar shifrën 10
për qind. Në intervistën e tij të
parë në televizion në tetor, ai
tha se vetëm po vepron në për-
puthje me premtimet e tij elek-
torale. Ai premtoi që reformat
do të japin rezultate brenda dy
vjetësh ose më pak. Në thelb,
deri tani Macroni i ka shman-
gur grevat e përgjithshme dhe
protestat, të cilat i kanë de-
tyruar qeveritë e mëparshme
që donin të bënin reforma që të
tërhiqeshin. Ai ka marrë
vlerësime nga analistët poli-

tikë - megjithëse disa thonë se
ato nuk janë sa duhet të thel-
la. Macroni po vepron me sh-
pejtësi edhe për ta zgjeruar
ndikimin e Francës në botën e
jashtme. Ai e bëri fushatën
elektorale me një platformë të
fortë proevropiane dhe në një
fjalim pak javë më parë skicoi
vizionin e një BE më të fortë
dhe më të integruar. Me
Merkelin të mbërthyer tani në
bisedimet e koalicionit qeveri-
tar, disa vëzhgues e shohin
Macronin si partnerin më të
fuqishëm për momentin, në
aleancën tradicionale gjer-
mano-franceze që drejton BE.
Manuel Lafont Rapnouil, i cili
drejton zyrën e Parisit të Euro-
pean Council of Foreign Rela-
tions, thotë se Macroni ka
qenë i suksesshëm në rik-
thimin e Francës në hartë dhe
në projektimin e një imazhi më
modern të vendit. "Por ky
është vetëm një fillim. Çështjet
e vërteta po dalin vetëm tani...
mund të shohësh se ekzistojnë
një sërë vështirësish. Po të

mendosh për klimën, Evropën,
terrorizmin dhe rolin e kon-
flikteve...të gjitha këto janë
çështje përballë tij, jo pas tij".
Njëra nga çështjet më të ndër-
likuara është se si duhet
vepruar me Presidentin e
SHBA, Donald Trump. Në
çështje si ndryshimi i klimës,
marrëveshja bërthamore për
Iranin, UNESCO dhe BE, dy
liderët janë pole të kundërta.
Takimi i tyre i parë u shenjua
nga një shtrëngim duarsh. Por
gjërat u ngrohën, kur Macroni
e ftoi Trumpin në Francë, në
paradën tradicionale në Ditën
e Bastijës. 

Por Macroni është ende në
fillim. Dhe megjithë kundër-
shtimet ndaj reformave të tij,
ka edhe francezë që janë të
gëzuar për veprimet e tij, si
p.sh. studentja 21 vjeçare Au-
drey Fontaine. "Unë jam
shumë e lumtur për atë që ka
bërë ai. Francën nuk mund ta
ndryshosh për gjashtë muaj,
por ai është në një proces të
mbarë". (DW)

Pentagoni ka kërkuar
gabimisht dorëheqjen e presi-
dentit amerikan Donald
Trump. Duke shpërndarë një
postim në Twitter, në profilin
zyrtar të tij, Departamenti
Amerikan i Mbrojtjes
mbështeti kërkesën për
dorëheqje të presidentit.
Mjafton shumë pak për të pub-

likuar apo për të shpërndarë
gabimisht diçka në rrjetet so-
ciale, e tashmë këtë gjë e di
mirë dhe Pentagoni. Departa-
menti Amerikan i Mbrojtjes në
fakt ka shpërndarë gabimisht
një tweet të një qytetari
amerikan, ku kërkohej në
mënyrë të qartë dorëheqja e
presidentit Donald Trump. Mo-

mentet e tensionit kanë qenë të
forta pas këtij incidenti dhe
mesazhi u zhduk shumë shpe-
jt nga profili në Twitter i Pen-
tagonit. Zëdhënësja e Depar-
tamentit amerikan të Mbrojtjes
deklaroi se përmbajtja e atij
mesazhi nuk mbështetej aspak
nga departamenti, pasi lajmi
nisi të bënte xhiron e botës.

Pentagoni pranoi se mesazhi
ishte shpërndarë gabimisht
nga një prej operatorëve
përgjegjës të profilit në Twit-
ter. Profili i Departamentit
Amerikan të Mbrojtjes ka më
shumë se pesë milion ndjekës.
Por kreu i Shtëpisë së Bardhë
nuk ka bërë asnjë koment për
gabimin e Pentagonit.

Gjermania, vendi me imazhin më të mirë në botë
Gjermania sipas një studimi
të fundit gëzon
reputacionin më të mirë në
botë duke ia kaluar SHBA-
së. Kjo mësohet nga një
hulumtim i bërë publik të
enjten nga Instituti për
Hulumtimet e Tregut GfK

Pentagoni “kërkon” dorëheqjen e Trump

Toto Riina
nuk do të ketë
një ceremoni

mortore

6 muaj President
Prej gjashtë muajsh në post,
Presidenti Emmanuel Macron
nuk ka humbur kohë. Ai ka nisur
një sërë reformash të thella
dhe që shkaktojnë kundërshti
në Francë. Kjo ka bërë që
popullariteti i 39 vjeçarit të
bjerë
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Mosha e martesave është rritur në të gjitha shtetet për arsye të ndryshme, ndërkaq, arsyeja
kryesore në Egjipt thuhet se është ajo ekonomike. Posaçërisht mosarritja e pagave pas
zhvlerësimit të parasë kanë shkaktuar rritjen e problemeve

Këshilli i Qytetit i Cyrihut ka
vendosur që t`i japë pasaportën
zvicerane një burri që ka emrin
Jihad (Xhihad). Ai është apatrid,
gjegjësisht nuk ka shtetësi tjetër,
shkruan blick.ch. Por asamblisti
Samuel Balsiger nga SVP e quan
provokim këtë qëndrim të ekzeku-
tivit të qytetit, transmeton al-
binfo.ch. Ai dëshiron të dijë nëse
prapa personit me emrin Jihad A.
(34 vjeçar) qëndron dikush me
synime terroriste. “Është e
mundur që personi të jetë i par-
rezikshëm, por me rastin e
natyralizimit të burrave apatridë
duhet shikuar më në detaje. Dhe
sidomos kur ndonjëri prej tyre
bart emrin “Luftë e shenjtë” (Ji-
had), si në këtë rast”. Balsiger i ka
drejtuar Këshillit të Qytetit një
pyetje me shkrim, në të cilën
kërkon të mësojë nëse rasti i Ji-
had A. është shqyrtuar sa duhet,
transmeton albinfo.ch. “A është
pagëzuar ai me këtë emër? A ka
hulumtuar Shërbimi Informatv i
Zvicrës rreth këtij personi dhe
rreziqeve eventuale që mund të
lidhen me të?”. Po ashtu, vazhdo-
jnë pyetjet: “A i refuzon Këshilli i
qytetit dhënien e pasaportës kan-
didatit me emrin Jihad nëse ai
vetë e ka zgjedhur këtë emër,
duke e pasur ndërmend terror-
izmin islamik”, përcjell albinfo.ch.
Sepse, sipas Balsigerit është fare
e qartë: “Kush mban emrin Jihad,
duhet ta ketë xhihadin në mend!
Por, siç shkruan blick.ch, emri Ji-
had në botën arabe nuk është
kurrfarë rariteti, gjë që mund të
shihet edhe në një libër telefonash
të Zvicrës, ku mund të gjesh mjaft
njerëz me këtë emër. Dhe më tut-
je, kuptimi “Luftë e shenjtë” për
fjalën “Jihad” është vetëm njëri
nga kuptimet. Sepse, Jihad ka po
ashtu kuptimin “të përpiqesh për
diçka, të mundohesh për Zotin,
për besimin”. Një emër pra, i kra-
hasueshëm me emrin gjerman
“Gottlieb”, “Gottfried” ose Trau-
gott”, transmeton albinfo.ch por-
talin zviceran. “Dhe në lidhje me
këta emra askujt nuk i shkon
mendja të dyshojë se prapa tyre
qëndron një luftëtar i krishterë i
zotit!”, përfundon blick.ch.

Qyteti më i populluar i
Emirateve të Bashkuara Arabe
ka kohë që nuk varet më vetëm
nga të ardhurat e naftës dhe
sot është një nga zonat urbane
globale që operon si një pol
tregjesh dhe lidhjesh ajrore, që
tërheq miliona turistë. Gjatë
dekadës së fundit ka tërhequr
vëmendjen e botës falë edhe
veprave faranoike, atyre arki-
tektonike, qiejgërvishtësve më
të famshëm si Burj Khalifa.
Konsiderohet si një nga qytetet
më të mira për të jetuar në
Lindjen e Mesme, e megjithatë
ky metropol ka disa hije që

ngrenë alarme në ditët e sotme
sidomos në atë të të drejtave të
njeriut dhe të ligjeve që rregul-
lohen sipas besimit. Këto nuk
përputhen me profilin e orien-
tuar drejt kulturës perëndimo-
re që autoritetet kanë projek-
tuar. Sistemi ligjor bazohet në
interpretimin strikt të ligjeve
islamike sharia që kostituuon
një kod të detajuar të sjelljes,
të normave dhe mënyrave të
kultit, kritereve të moralit dhe

të jetës, gjërave të lejuara dhe
të ndaluara.

Ky lloj sistemi mund të vërë
në rrezik serioz të huajt që vi-
zitojnë Dubain, pavarësisht se
supozohet që të jetë një qytet
perëndimor, por ndodhet në
mes të shkretëtirës. Të shumtë
janë të huajt që përfundojnë
pas hekurave për veprime që
në vendet e tyre të origjinës u
lejohen dhe kjo ngre një debat
mbi hapjen e Dubait ndaj

botës. Sipas The New York Ti-
mes-it fyerje të tilla si të kape-
sh për dore në publik, të mbë-
shtesësh në Facebook
organizata që luftojnë për të
drejtat e kafshëve, pirja e
alkoolit pa leje përkatëse ose
ndarja e një dhome hoteli me
dikë të seksit të kundërt që
nuk është bashkëshort do të
thotë burg për ata që nuk janë
njohur me sistemin ligjor ven-
das. Ka edhe shumë kontra-

Për shkak të jetës së
shtrenjtë dhe kërkesave të rën-
da familjare, në Egjipt është
shënuar rënie e shkallës së
martesave, shkruan Anadolu
Agency (AA). Në raportin e pub-
likuar nga Enti Zyrtar i Statis-
tikave në Egjipt, thuhet se
martesat gjatë vitit 2016 në
Egjipt kanë rënë për 3.2 për
qind dhe se numri i martesave
zyrtare të realizuara gjatë vitit
2015 ka rënë nga 969 mijë e
399 në 938 mijë e 526. Në ra-
portin në fjalë thuhet se nga
meshkujt dhe femrat e martu-
ar të moshës 18-29 vjeçare në
popullsinë e Egjiptit e cila ka
arritur në 100 milionë sipas të
dhënave për vitin 2017, shkalla
e meshkujve të martuar është
37.4 për qind kurse ajo e fem-
rave të martuara 16.4 për qind.

PROBLEMI I PËRBASHKËT I SECILIT
TË RI: “STOLITË E NUSES”

Njëra nga arsyet kryesore
për shtyrjen e martesave janë
“stolitë e nuses”. Kerim Ab-

duzzahir (32), i cili është
punonjës civil në Ministrinë e
Drejtësisë, në një deklaratë
për AA tha se është detyruar
që ta shtyjë dasmën për shkak
se nuk ka arritur të blejë
stolitë e nuses. Duke theksuar
se stolitë janë një nga shtyllat
kryesore të blerjeve për dasëm,
i riu egjiptian thotë se
zhvlerësimi i monedhës në
vitin 2016 ka shkaktuar rrit-

jen e çmimit të arit për 100
për qind. Ai thotë se tani
gjendja e tij financiare nuk
është e përshtatshme për bler-
jen e stolive të nuses dhe se
dasma e tij është shtyrë për
këtë arsye. Grami i arit prej
21 karatësh, i cili përdoret më
së shumti në Egjipt, vlen 650
paundë egjiptianë (rreth 40
dollarë). Anëtari i Këshillit të
Arit të Odës Tregtare të Egjip-

tit, Salah Abdulhadi, thotë se
shitjet e arit në vend janë
zvogëluar për 80 për qind, në
krahasim me periudhën para
revolucionit të 25 janarit të vi-
tit 2011. Abdulhadi thotë se
pas rritjes së çmimit, qytetarët
kanë hequr dorë plotësisht
nga ari dhe se tani në shtije ka
një rënie të madhe, aq sa nuk
është parë ndonjëherë më
parë.

A mund 
t’i jepet
pasaporta
zvicerane
personit me
emrin “Jihad”?
Asamblisti Samuel Balsiger nga SVP
e quan provokim këtë qëndrim të
ekzekutivit të qytetit, transmeton
albinfo.ch. Ai dëshiron të dijë nëse
prapa personit me emrin Jihad A.
(34 vjeçar) qëndron dikush me
synime terroriste

Motive të pazakonta se pse të huajt
përfundojnë në burg në Dubai

Një elektricist skocez, 27 vjeç,
u arrestua dhe u dënua me tre
muaj burg sepse i rrahu vithet
një burri në një bar të mbushur
me njerëz. Rasti tjetër është ai i
një konsulenti informatike që
kreu një gjest të turpshëm,
ndërsa ishte duke ngarë një
makinë të marrë me qira dhe kjo
i kushtoi 6 muaj burg dhe sot
gjendet në liri me kusht dhe
pasaportën e konfiskuar nga
autoritetet

Jeta e shtrenjtë, në Egjipt
çdo ditë e më pak martesa

Për shkak të jetës së shtrenjtë
dhe kërkesave të rënda
familjare, në Egjipt është
shënuar rënie e martesave
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Vëllezërit Matwa duken të kënaqur. A luan rol për familjen myslimane edhe feja  në këtë
ambientim të shpejtë me Shqipërinë? Ali Matwa gjen paralele me Sirinë në këtë drejtim 19Reportazh

dikta që mund të turbullojnë vizi-
torët dhe të bëjnë që këta ta te-
projnë me limitet e lejuara. Rasti i
të drejtave të komunitetit LGBT
është nga më shqetësuesit. Pa-
varësisht jetës së natës me shumë
bare dhe klube nate për geit, ku
qytetarët nga Evropa lindore
ofrojnë shërbimet e tyre seksuale
në fshehtësi, homoseksualiteti
mbetet një krim me dënim me
vdekje në Dubai, por aplikohet
rrallë në përditshmëri. Dy janë ra-
stet që kanë bërë zhurmë në
Mbretërinë e Bashkuar për
natyrën e tyre absurde.

Nga njëra anë një elektricist
skocez, 27 vjeç, u arrestua dhe u
dënua me tre muaj burg sepse i
rrahu vithet një burri në një bar të
mbushur me njerëz. Rasti tjetër
është ai i një konsulenti informa-
tike që kreu një gjest të turpshëm,
ndërsa ishte duke ngarë një
makinë të marrë me qira dhe kjo i
kushtoi 6 muaj burg dhe sot gjen-
det në liri me kusht dhe pasa-
portën e konfiskuar nga autorite-
tet. Një pjesë e arabëve e kuptojnë
se sistemi i tyre ligjor nuk ka
ndjekur ritmet e Dubait, ndërsa
pjesa më e madhe është konformi-
ste me këto norma që ata i konsi-
derojnë si pjesë thelbësore të një
trashëgimie kulturore dhe ajo çka
i dallon nga qytetarët perëndi-
morë. Amnisty International dhe
Human Rights Watch akuzojnë
autoritet lokale për burgime arbi-
trare dhe abuzime me të burgosur,
ashtu sikurse kohët e fundit janë
shtuar persekutimet në rrjetet so-
ciale, duke i konsideruar këto
platforma si të rrezikshme. Ata vi-
zitorë që i injorojnë këto kufizime
duhet të dinë se edhe fakti i shk-
repjes së një fotoje të dikujt, pa
lejen e tij mund të ndodhë që t’i
mbarojë pushimet në një stacion
policie.

“KEMI SHITUR TOKË 
PËR TË BLERË PAJË”

Ashtu si në popujt e Lindjes,
edhe në Egjipt një pjesë e shpen-
zimeve për martesat ndahen për
gjërat që duhet të blihen nga ana
e femrës, e cila njihet si pajë.
Fatin Hasan, nënë e tre vajzave,
tha se për martesën e vajzës së fe-
juar janë detyruar që ta shesin
tokën e tyre. “Në pajën e nuses
ndodhen pajisjet elektrike shtëpi-
ake dhe teknika e bardhë, të cilën
duhet ta blejnë ana e vajzës.
Kurse çmimi i tyre në kohët e fun-
dit është rritur shumë. Ne kemi
shitur tokë për të blerë pajë për
vajzën tonë”, thotë Hasan. Në një
deklaratë nga autoritetet zyrtare
në Egjipt thuhej se pas
zhvlerësimit të monedhës është
shënuar rënie prej 80 për qind në
shitjen e teknikës së bardhë.
Mahmud Idris, i cili shet teknikë
të bardhë në qendrën e qytetit të
Kajros, thotë se çmimi i pajisjeve
elektrike për shtëpi në krahasim
me periudhat e kaluara është rrit-
ur për 75 deri në 80 për qind.
Mahmud thotë se njëra prej ar-
syeve të rritjes së çmimeve mbi
atë normale është moskontrolli-
mi i tregjeve. Ai thekson se ata të
cilët nuk kanë mundësi për të
paguar, u drejtohen dyqaneve të
cilat bëjnë shitje me këste. Një
rritje e tillë e çmimeve ka ndodhur
edhe në sektorin e mobilieve.
Sipas të dhënave të Entit të Sta-
tistikave të Egjiptit, në këtë sektor
ka një rritje të çmimeve për 36
për qind, për shkak të rritjes së
çmimit të materialeve të cilat për-
doren për prodhimin e mobiljeve.
Mosha e martesave është rritur
në të gjitha shtetet për arsye të
ndryshme, ndërkaq, arsyeja krye-
sore në Egjipt thuhet se është ajo
ekonomike. Posaçërisht mosarrit-
ja e pagave pas zhvlerësimit të
parasë kanë shkaktuar rritjen e
problemeve.

Shqipëria nuk renditet patjetër
tek vendet e ëndërruara për refug-
jatët që vijnë nga zonat e luftës si
Siria apo Iraku. Vërtet që këtë vit
në pikat kufitare kanë ardhur
disa qindra refugjatë, por azil në
Shqipëri kanë kërkuar vetëm 164
prej tyre, sipas të dhënave të Drej-
torisë për Azilin në Ministrinë e
Punëve të Brendshme. Një shifër
që nuk është e vështirë për t'u
përballuar edhe nga një vend që
ka shumë halle të veta si
Shqipëria. Me krenari rrëfen drej-
torja e Drejtorisë për Azilin, Alma
Mele se Shqipëria, megjithëse një
vend i vogël ka treguar zemër të
madhe për ata që kanë pasur
nevojë për mbrojtje. "Ata vijnë nga
kultura e fe të ndryshme, prandaj
ne tregojmë shumë vëmendje për
zakonet e tyre, për kulturën e
tyre, që në momentin e pranimit,
por edhe në kohën e pritjes". Alma
Mele thotë se, madje disa prej tyre
kanë shkruar në mediat sociale
për përvojën pozitive në Shqipëri,
që nuk e kishin pritur. Ndoshta
janë disa prej atyre që janë
larguar shpejt në drejtim të veri-
ut europian, megjithëse kanë
kërkuar azil në Shqipëri.

DAMASK-LIBAN-TIRANË

Por fati ka itineraret e veta, e
nganjëherë me sa duket nuk nd-
jek atë rrugë të çon në veriun e
pasur. Mohamed Matwa nuk e
kishte menduar ndonjëherë se do
të vinte një ditë që të jetonte në
Shqipëri. Siriani 29-vjeçar nga
periferia e Damaskut ëndërronte
të bëhej psikolog, por lufta sh-
përtheu, ai duhej të ndërpriste
studimet për të filluar jetën e
refugjatit. Stacioni i parë Libani.
Odiseja e jetës së një refugjati do
të kishte vazhduar edhe më tej,
nëse në një vend të panjohur për
Mohamedin, në Shqipëri nuk do
të jetonte një vëlla që kishte ven-
dosur para vitesh të bënte biznes
aty. Husam Matwa jeton në
Tiranë, flet rrjedhshëm gjuhën
shqipe, e ka marrë edhe pas-
aportën shqiptare. Me ndihmën e
vëllait të madh, Mohamedi erdhi
në Shqipëri, ku jeton prej afër dy
vitesh. "Jeta ime ka ndryshuar
drejtimin, jo ashtu siç e kisha
përfytyruar unë, por edhe tani
jam i kënaqur", thotë Mohamedi,
që punon ndërkohë në restorantin
e sapo hapur të vëllait në Vorë,
pranë Tiranës.

"KAM EDHE NJË ATDHE TJETËR,
SHQIPËRINË"

Një kohë edhe Mohamedi men-
donte të vazhdonte udhëtimin
drejt Gjermanisë, tek një vëlla
tjetër që kishte ardhur si refugjat.
"Por kur dëgjova për vështirësitë
që kishin refugjatët aty, mendova
se është më mirë të rri këtu",
thotë ai. Vështirësi në Shqipëri
atij i paraqet vetëm shqipja, një
gjuhë e vështirë, thotë ai, por jo
njerëzit. "Shqiptarët janë miqë-
sorë, të gatshëm për të ndihmuar,
si në Siri, edhe moti është gati

njësoj". Mohamedi nuk e di ende,
nëse Shqipëria është stacioni i tij
i fundit, por në gjë është e sigurt.
Rrugës për në veri të Evropës ai
nuk do t'i hyjë më. "Tani për tani
do të jetoj këtu, por kur të përfun-
dojë lufta në Siri, do të kthehem
atje. Por që tani e di, se kam dy
atdhe, veç Sirisë kam edhe një at-
dhe tjetër, Shqipërinë". Në
Shqipëri erdhi jo vetëm Mohame-
di. Edhe vëllai i mesëm, Ali Mat-
wa, 33 vjeç jeton tani në Vorë,
dhe punon si elektriçist në
restorantin e vëllait. Para dy
vitesh ai jetonte në Stamboll, një
jetë që nuk do donte ta përsëriste.
"Edhe në Shqipëri mund të jetohet
mirë", buzëqesh ai, e shton se do
t'u thoshte refugjatëve sirianë në
Gjermani të vinin ta vizitonin këtë
vend.Vëllezërit Matwa duken të
kënaqur. A luan rol për familjen

myslimane edhe feja  në këtë am-
bientim të shpejtë me Shqipërinë?
Ali Matwa gjen paralele me Sirinë
në këtë drejtim. "Këtu myslimanët
dhe të krishterët jetojnë mirë me
njëri-tjetrin, si tek ne dikur. Tani
tek ne nuk është më kështu, por
këtu ti nuk shihesh shtrembër se
je mysliman apo një i krishterë".
Vëllai shpëtimtar i familjes,
Husam Matwa e di se rasti i famil-
jes së tij nuk është tipik. Shumë
refugjatë janë të gatshëm të
paguajnë para tek kontrabandis-
tët për të shkuar në Europë. Por
ne ky vend na e ktheu shpresën,
thotë ai. "Shqipëria mund të jetë e
varfër, jo aq e pasur sa Gjerma-
nia, por është e pasur me njerëzil-
lëk", thotë Husam Matwa.

(DW)

• Familja siriane punon në restorantin e hapur të vëllait të
madh, Husam Matwa

• Ali Matwa thotë se edhe në Shqipëri mund të jetohet mirë

Por fati ka itineraret e veta, e nganjëherë me sa duket nuk
ndjek atë rrugë të çon në veriun e pasur. Mohamed Matwa
nuk e kishte menduar ndonjëherë se do të vinte një ditë që
të jetonte në Shqipëri. Siriani 29-vjeçar nga periferia e
Damaskut ëndërronte të bëhej psikolog, por lufta
shpërtheu, ai duhej të ndërpriste studimet për të filluar
jetën e refugjatit. Stacioni i parë Libani

Husam Matwa jeton në Tiranë, flet rrjedhshëm gjuhën
shqipe, e ka marrë edhe pasaportën shqiptare. Me ndihmën
e vëllait të madh, Mohamedi erdhi në Shqipëri, ku jeton prej
afër dy vitesh. "Jeta ime ka ndryshuar drejtimin, jo ashtu
siç e kisha përfytyruar unë, por edhe tani jam i kënaqur",
thotë Mohamedi, që punon ndërkohë në restorantin e sapo
hapur të vëllait në Vorë, pranë Tiranës

ALMA MELE
Ata vijnë nga kultura e fe të
ndryshme, prandaj ne tregojmë
shumë vëmendje për zakonet e tyre,
për kulturën e tyre, që në momentin
e pranimit, por edhe në kohën e
pritjes. madje disa prej tyre kanë
shkruar në mediat sociale për
përvojën pozitive në Shqipëri, që
nuk e kishin pritur. Ndoshta janë
disa prej atyre që janë larguar
shpejt në drejtim të veriut europian,
megjithëse kanë kërkuar azil në
Shqipëri

Veç Sirisë, tani
kam edhe një atdhe
tjetër: Shqipërinë!

Mijëra refugjatë kërkojnë çdo ditë shansin për një jetë në Evropë. Por ka
edhe nga ata që e gjejnë fatin edhe në Shqipëri, si rasti i një familjeje siriane
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Këto janë disa nga mitet e krijuara gjatë Luftës së Dytë Botërore. Disa versione janë
marrë si të vërteta absolute para, gjatë dhe pas luftës. Këto të vërteta u krijuan nga
makineria e majtë e Joseph Goebbels-it, përhapësi i regjimit nazist

Këto janë disa nga mitet e krijuara
gjatë Luftës së Dytë Botërore. Disa ver-
sione janë marrë si të vërteta absolute
para, gjatë dhe pas luftës. Këto të vërte-
ta u krijuan nga makineria e majtë e
Joseph Goebbels-it, përhapësi i regjim-
it nazist. Që nga zyrat e ministrisë për
lustracionin publik dhe propagandën,
ai ushqente mitet që përsëriteshin sis-
tematikisht nga mediat masive të Ra-
jhut të Tretë si dhe nga posterat e
shumtë në rrugët e Gjermanisë naziste
dhe në qytetet e pushtuara. Aty instru-
mentalizoi një plan që popullsia të per-
ceptonte Erwin Rommel si një strateg
në nivelin e admiralit Horatio Nelson.
Bëri të pamundurën që vrastarja Waf-
fen-SS të shihej nga rivalët dhe nga të
tijtë si një forcë elite. Këta luftëtarë
avangardistë analizohen nga histori-
ani Jean-Luc Leleu, i cili përshkruan
me detaje gënjeshtrat kirurgjikale që u
qepën në mënyrë që këta oficerë të shi-
heshin si anëtarë të një brigade
ushtarake perfekte. Sipas Leleut, ideja
e një fanatizmi që i çoi ushtarët SS
drejt një përçmimi të rrezikut në fushat
e betejës u instalua tek populli gjerman
në fund të dimrit të parë në luftën e
lindjes. Këtu kjo brigadë u pagëzua me
frikën dhe forcën. “Për të përcaktuar
elitizmin ushtarak duhet të flasësh për
një aftësi të trupave për të përmbushur
misionin e vet me shpejtësi dhe efika-
sitet, me sa më pak humbje, - shprehet
autori, - diçka larg realitetit të jetuar
për agjentët e Waffen-SS”.

Urdhri i zi, kështu thirreshin së
brendshmi forcat SS, adhuronin eli-
tizmin racial. Kandidatët për të bërë
pjesë në këtë skuadër vrasësish të ide-
alizuar seleksionoheshin sipas
kritereve mjeksore të gjatësisë, të
aparancave fizike dhe nga prejardhja.
Një akreditim që me krenari anëtarët
garantonin para popullit gjerman vlera
dhe trimëri duke përmbushur para-
metrat e një pastërtie që pretendonte
regjimi nazist. Nëse bëje pjesë në forcat
SS ishte sepse kishe kredenciale
raciale të papërlyera. Ata ishin superi-
orë rastësisht. Propaganda dhe lobi i
brendshëm i Himlerit bëri që Adolf Hit-
leri të kishte një dobësi për forcat e
Waffen-SS. Vetshpallja elitare e SS-ve
bazohej tek siguria e mishërimit të ide-
ologjisë nacionalsocialiste më të pastër
dhe që ishte organi ekzekutiv më i be-
sueshëm në shërbim të regjimit dhe të
vetë shefit, Adolf Hitlerit, - shpjegon
Leleu. Por virtytet që e bëjnë një ushtar
të mirë nuk u përmbushën nga ata që
kishin një S të dyfishtë në uniformat e
tyre.

Një instruksion ushtarak i dobët,
shumë nga nënoficerët e parë kishin
një formim të ulët në kohë dhe në
cilësi, - kështu shkruhet në një shkrim
të Heer-it, ushtria e Wehrmacht -it,
forcat e armatosura gjermane. Kandi-
datët SS merrnin një instruksion që
shtrihej prej 10-16 muaj, ndërsa trupat
e tjera të zakonshme i nënshtroheshin

stërvitjes prej 24 muajsh dhe me më
shumë pajisje dhe me më shumë ofi-
cerë me përvojë. Ideja e përkatësisë së
një trupe elitare raciale që i përgjigjej
urdhrave të Hitlerit ishte e
parezistueshme. Në terrenin e luftës
treguan një mungesë profesionalizmi,
por humbjet nuk zvogëluan vullnetin e
këtyre forcave për t’u quajtur elitë.
Raprezaljet kundër civilëve dhe
ushtarakëve të kapur  ndihmuan në
fshirjen e dështimit të tyre, - shprehet
autori. I tillë ishte ekzekutimi i qindra
robërve britanikë të luftës në
Wormhout në maj të vitit 1940, ku u
duk qartë poshtërsia dhe mungesa e
disiplinës ushtarake që përfaqësonin.
Tmerri dhe frika që përhapnin ata ishte
thjeshtë një propagandë dhe këtë e tre-
gojnë numrat gjatë fushatave. 5 muaj
nga krijimi i operacionit Barbarosa gati
9% e trupave të Waffen -SS kishte
vdekur.

“Një numër i lartë vdekshëmrie, gati
2 herë më i lartë se ai i ushtrisë së za-
konshme dhe për këtë disfatë ata nuk
bënë autokritikë , - shprehet Leleu. Ajo
çka bënë ata ishte së ndërronin
vazhdimisht formacionin e trupave dhe
vunë në krye të tyre një fanatik
Theodor Eicke, një ish komandant i
rojeve në kampet e përqendrimit. Ky
oficer arriti të përmirësonte cilësinë e
trupave SS. Forcat SS kishin mangësi
në luftime të këmbsorisë, luftime në
xhungël ose natën, për t’u kamufluar,
në mësymje të shpejtë, ruajtjen e një
disipline zjarri, - thotë akademiku.
Himleri shfrytëzoi ekstremisht çdo suk-
ses të vogël të këtyre forcave politike
dhe i paraqiti si genocid i trimërisë të
trupave të tij. Këto ia çoi në vesh Hit-
lerit për t’i quajtur si trupat e partisë
dhe kjo krijoi mundësinë të kërkonte
resurse më të mëdha për njerëzit e tij.
Pas dështimit të operacionit Barbarosa,
Hitleri i konsideroi si shembulli i një
Wehrmacht-i nacionalsocialist të
ardhshëm. Për të ushqyer mitin tek
popullata forcat SS punësuan një
grafist të njohur, Ottomar Anton,
afishet e të cilit me estetikën e tyre u
dhanë forcave të Waffen-SS një imazh
tejet tërheqës dhe që ngjallnin voka-
cione tek të rinjtë. Ishte një mënyrë
rekrutimi i të rinjve që aspironin të
bëheshin pjesë e forcave të Fyhrerit.

Megjithatë propaganda nuk mbeti
vetëm tek afishet, Himleri krijoi një
shoqëri të përbërë nga korrespondentë
lufte që shoqëronin ushtarët gjatë op-
eracioneve të tyre dhe sillnin mijëra bo-
letinë me informacione mbi bëmat të
përsëritura dhe të shumëfishuara në
të gjitha mediat. Kinematë projektonin
dy ose tri lajme mbi uniformat elitë në
emisionet e tyre javore. Kjo ishte
mënyra për të qenë mbi forcat e ar-
matosura. Ky sistem i përhapjes u ru-
ajt deri në fund të luftës, sipas histori-
anit. Propagandistët nuk i lanë asgjë
rastësisë. Waffen-SS kishin vendosur
një mënyrë promovimi mjaft inovatore,
filmoheshin në aksion, në mes të
flakëve me uniformat e tyre të veçanta
dhe mahnitja e publikut ishte gjithçka.
Miti po përhapej, ata ishin elita. Kjo
bindje e gabuar u vu re shumë vonë.
Doli gjatë hetimeve të bëra nga aleatët,
ku u bënë të dukshme ndryshimet me
këmbësorinë e zakonshme të ushtrisë.
Dy muaj para mbarimit të luftës shër-
bimet sekrete amerikane filluan të
rishikojnë pozicionin e forcave Waffen-
SS dhe u vu re një devijim i mitit, sh-
prehet Leleu. "Megjithatë konfirmimi
erdhi vonë". Miti ishte rrënjosur fort.

Miti i WAFFEN-SS 
Vrasësit elitë, nën
urdhrat e Fyhrerit
Nëndetëset gjermane mund të kishin
kthyer rrotën e historisë, Adolf Hitleri
fitoi para një sulmi të Jozef Stalinit,
ushtari amerikan nuk dinte të luftonte,
Waffen-SS ishin të përbërë nga
ushtarë elitë. Vrasësit ne shërbim të
Hitlerit që pretenduan të
përjetësoheshin si forca elitë
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Në kryeqytet, triumfi i Liderit, që pritet me të shtëna pushkësh dhe turma në ekstazë,
e cila ndjek e mahnitur fjalimet e tij epike, “kapet” në ajër nga Burt Glinn me çorape,
duke qenë se në Malecon, për shkak të turmës, ka humbur këpucët

Në 31 dhjetor 1958, djaloshi Burt
Glinn, fotograf i lirë, po festonte Vitin e
Ri në Nju Jork. Përhapet menjëherë laj-
mi se regjimi i Fulgencio Batistës është
duke u shembur. Nuk ka para. Cornell
Capa, vëllai i më të famshmit Robert, i
jep hua 400 dollarë dhe ai i veshur me
smoking (kështu thotë një version i leg-
jendës) shkon në Kubë. Mbërrin atje në
agim. Me shampanjën që ende nuk ka
mbaruar, sfidon frikën dhe ndërmerr
kështu një aventurë prej nëntë ditësh,
gjatë të cilave fotografon kaosin dhe eu-
forinë e turmës, përqafimet mes nënave
dhe bijve rebelë të dalë nga vendstre-
himet, gratë e armatosura, policinë e
Batistës në vështirësi, guerilasit dhe
shpresën. Arrin me makinë Fidel Cas-
tron, dhe i paraprin në etapat që do të
formonin zbritjen e tij mitike nga Sierra
Maestra, ku si i jashtëligjshëm, fshihet
prej dy vitesh… 
Santiago, Santa Clara, Camaguey,
Cienfuegos, presin çlirimtarin që, nën
shoqërinë e Celia Sanchezit dhe i
shoqëruar prej barbudos-ve, po shkon
drejt Havanës. Në kryeqytet, triumfi i
Liderit, që pritet me të shtëna
pushkësh dhe turma në ekstazë, e cila
ndjek e mahnitur fjalimet e tij epike,
“kapet” në ajër nga Burt Glinn me ço-
rape, duke qenë se në Malecon, për
shkak të turmës, ka humbur këpucët.
Fotografi është një dëshmitar më i be-
sueshëm se të tjerët i Revolucionit që
shumë shpejt, i mbështjellë nga një vel-
lo romantike, do të eleminonte shenjat
e dhunës së pashmangshme që
shoqëron çdo luftë guerilase. Syri i tij
drejtohet mbi të gjitha tek njerëzit e za-
konshëm, tek skenat në rrugë,
përveçse momentet heroike që janë për-
cjellë edhe prej kolegëve. Janë ende
ditët kur është e mundur të jesh pranë
shefit. Shumë shpejt, qeveria e re më-
son të shfrytëzojë fotografinë, aq e vyer
për shkak të aftësisë së saj për të
regjistruar realen dhe përhapur fjalën e
regjimit.
Nuk është rastësi që Fideli thërret Al-
berto Kordan, fotografi më i mirë i mod-
ës në ishull, përveçse Raul Corralesin
dhe Osvaldo Salasin. Di si të shfrytëzo-
jë këtë mjet, për të bërë për vete popul-
latën, sidomos atë në zonat e largëta.
Me pushtimin e ishullit, propaganda
duhet të sulmojë Amerikën, duke
shfrytëzuar mitet: në shkrepjet e
orkestruara fotografike, Castro
bashkëbisedon me Heminguejin, luan
golf me Che Guevarën, i dedikohet
peshikimit… Puroja e gjithëpranishme
shndërrohet në një markë, një metaforë
e Kubës, krenaria e Havanës, e cila në
shumë pak kohë pushton të gjithë pub-
likun, kudo. Nga eksperienca heroike
mbeten kujtimet. “Për nëntë ditë, as
nuk kemi ngrënë rregullisht, as kemi
fjetur, as jemi larë…”, rrëfente Burt
Glinn. “Ishin ditë të jashtëzakon-
shme…”.
Në vitin 2001, fotografi, me rastin e 42-
vjetorit të Revolucionit, u rikthye në
Havanë dhe fotografoi Castron në zyrën
e tij, ashtu si kishte bërë në vitin 1959.
Pastaj dikush i fotografon: dy miq të
vjetër, teksa shfletojnë albumin e kuj-
timeve të momentit më romantik të
jetës të të dyve.

Ditët më
romantike
të Fidelit
Fotografitë spontane të Castros në
marshim nga Sierra Maestra në Havanë.
Kështu, mes të shtënave dhe përqafimeve,
në janar 1959, Kuba priste Lider Maximon
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Edhe pse problemet që kishit kanë marrë rrugën
e duhur, kjo nuk do të jetë një ditë aq e favor-
shme për ju. Mundohuni që sot të mos merrni
pjesë në evenimente publike, ose në një darkë

që kishit programuar me partnerin apo miqtë tuaj. Kini durim
deri nesër, gjatë kësaj kohe mundohuni të çlodheni.

Yjet parashikojnë për ju sot një ditë të kënd-
shme. Për ata që kanë në mendje projekte
ambicioze dhe të karakterit financiar, kjo do të
jetë dita e duhur për t'i vënë në jetë. Në dashuri
jeni të gatshëm t'i jepni partnerit gjithçka, pa

pretenduar të njëjtën gjë nga ai/ajo. Një tërheqje fatale do
të çojë shumë singëll në ndryshimin e statusit të tyre.

(20/III-20/IV) DASHI

DEMI 

Dita e sotme do të detyrojë pjesën më të madhe
që të përveshin mëngët. Do ju duhet të sforcoheni
për t'u treguar diplomatë, sepse shpirti juaj kritik
dhe humori i lëkundur mund t'ju vërë në vështirësi
në marrëdhëniet me kolegë e bashkëpunëtorë.

Shëndeti nuk paraqitet edhe aq mirë, kështu që do të jetë mirë
të shtyni për më vonë ndonjë punë që keni në dorë.

(21/V-20/VI)BINJAKËT

Simpatia që do të ngjallni te të tjerët do
tëshumëfishohet nga konfigurimet e favor-
shme yjore. Do të jeni mjaft të komu-
nikueshëm dhe do të keni shumë dëshirë të
argëtoheni në shoqërinë e miqve tuaj. Në

dashuri, në qoftë se ju pëlqen dikush, ky është momen-
ti i duhur për t'i fituar zemrën.

(21/VI-22/VII)GAFORRJA

Jo gjithmonë gjërat mund të shkojnë mirë, sido-
mos në këtë ditë, ku Hëna është në kundërshtim
me shenjën tuaj. Veproni me zgjuarsi, në qoftë se
do të mungoni në një takim, ose në një çështje
familjare që do ju kapë në befasi. Për sa u përket

ndjenjave nuk jeni edhe aq të kënaqur. Për fat kjo atmosferë
nuk do të zgjasë shumë. Mos pretendoni shumë nga partneri.

(23/VII-22/VIII)LUANI

Sot nuk do të mungojnë rastet për ta kaluar
sa më mirë kohën e lirë, për të gjetur zgjid-
hjen e një problemi dhe për të biseduar me
njeriun e zemrës, siç nuk ndodhte prej

kohësh. Ditë e rëndësishme për ata që janë singëll dhe
dëshirojnë të kenë dikë në krah.

(23/VIII-22/IX)VIRGJËRESHA

Fillimi i punës nuk do ju rëndojë shumë këtë
vit. Në punë, në studim dhe në jetën private
mund të organizoheni shumë mirë dhe të pro-
gramoni çdo gjë siç dëshironi. Intuita, fati,
kthjelltësia mentale dhe sensi praktik bëjnë

pjesë në bagazhin tuaj personal, duke ju lejuar të arrini
rezultate të mira në çdo sektor.

(23/IX-22/X)PESHORJA

Do të jenë të shumta rastet për të arritur pozi-
cione prestigjioze në sektorin profesional, sido-
mos në qoftë se keni një kohë të gjatë që punoni
në të njëjtin sektor. Mundohuni të shfrytëzoni
mirë energjitë tuaja, sepse sfida midis kolegëve

është e fortë. Sot dhe nesër janë ditët e përshtatshme për
të bërë një kontroll mjekësor.

(22/X-21/XII)AKREPI

Dita e sotme paraqitet e qetë, pa ndonjë
zhvillim të rëndësishëm. Por kini kujdes me
humorin dhe lodhjen, shtyjini për më vonë
punët më të lodhshme. Tregohuni më të duru-

ar me partnerin, sepse kështu do të tregoni se sa i
rëndësishëm është ai/ajo për ju.

(22/XI-21/XII)SHIGJETARI

Dita e sotme do të jetë e mrekullueshme, sepse
karakterizohet nga Hëna në sektorin e pestë.
Do të jeni mjaft tërheqës dhe interesant me per-
sonat që do të takoni. Shkëlqyeshëm paraqitet

edhe marrëdhënia me njeriun e zemrës. Në qoftë se jeni
singëll nuk do të mungojnë rastet për të bërë njohje të reja. 

(22/XII-20/I)BRICJAPI

Hëna sot është në kundërshtim me shenjën
tuaj. Nuk do të mungojnë tensionet në familje
dhe vendime aspak të lehta për t'u marrë.
Ndonjë kontrast me njeriun e zemrës do ju

bëjë të ndiheni keq, edhe pse kjo mund të jetë kalimtare.
Ajo që nuk do ju braktisë do të jetë intuita e shkëlqyer
në punë dhe thellimi i argumenteve të pazakonta.

(20/I-19/II)UJORI

Hëna sot është në shenjën tuaj, duke ju ndih-
muar kështu të bëni realitet ëndrrat dhe projek-
tet tuaja. Shumë ide do të përshkojnë mendjen
tuaj duke u kthyer së shpejti në projekte të vlef-
shme për aktivitetin profesional. Në mbrëmje

do të rrethoheni me dashuri nga partneri e miqtë më të
mirë, me të cilët do të kaloni një natë të këndshme.

(20/II-19/III)PESHQIT

(21/IV-20/V)

Të kujton  me respekt bashkëshortja jote  Sulbija

ZGJIDHJET: K, T, GANJA, ADET, BARI, ARSIM, IITU, MERME, LIAM, R, BAMJE, BO DEREK, MN, 

OBOA, HUNUT, LIR, KABINA, DENI KAROLL, R, ARKIVOLE, OMNIA, ATAR.

Shumë i lehtë :813967542, 954823617, 627145389, 571296438, 248731956, 396584721, 

169352874, 432678195, 785419263. Mesatar: 918653274, 572481963, 463279851, 

297168435, 685734192, 341925786, 839542617, 754816329, 126397548.
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MËSUESJA DHE TINI
Sa bëjnë 5 + 5 të keqen mësuesja?
Tini i numëron me gishta: 10 mësuese.
Mësuesja e pa dhe i thotë: Tini, futi duart ne xhepa dhe
tani më thuaj sa bëjnë 5+5 ?
Tini: Tani më dalin 11 mësuese!

BARSOLETA

1367 - Lidhja e Kolonjës deklarohet kundër
Mbretit danez Waldemar IV.
1493 - Kristofor Kolombo zbulon Puorti Rikon
në udhëtimin e tij të dytë. 
1521 - Beteja e Milanos: Perandori Karli
V/Spanja/Gjermania mundin Francën dhe
okupojnë Milanon. 
1544 - Papa Pali III hap Koncilin e Trentes.
1621 - Rabini Isaiah b Abraham si Levi
Horowitz arrin në Izrael.
1700 - Beteja e Narvës: Mbreti suedez Karli XII
mund rusët.
1794 - Formohet Klubi i Jakobinëve në Paris.
1805 - Luisi dhe Klarku arrijnë Oqeanin Paqë-
sor 1 Evropianët e parë amerikan që kanë
kaluar kontinentin.
1816 - Themelohet Universiteti i Varshavës.
1824 - Stuhia shkakton vërshime ë Shën Pe-
tersburg duke lënë të vdekur rreth 10,000
banorë.
1933 - Gratë lejohen të votojnë në Spanjë.
1940 - Mbreti belg Leopold III viziton Adolf Hit-
lerin.
1962 - Todor Zhjivkov bëhet kryeministër i
Bullgarisë.
1977 - Presidenti i Egjiptit Anuar Sadat arrin
në Izrael.

KALENDARI HISTORIK
20 NËNTOR

Liqeni Baikal përmban më
shumë se një të pestën e ujit të
pijshëm, jo të ngrirë, në botë.
Rusia zotëron një të katërtën e
ujit të pijshëm, jo të ngrirë, në

botë.

Prindërit dinë diçka që ti nuk e di.
Ndoshta, para se të lindje ti,
prindërit e tu nuk kanë qenë aq
të mërzitshëm sa janë sot. 
(Bill Gates)

THËNIA E DITËS

Pas Shteteve të Bashkuara (46
milionë), Rusia vjen e dyta për
numrin e imigrantëve në botë
(12 milionë). Shumë prej tyre
janë nga vendet ish-sovjetike.

Në Gadishullin Kamçatka në
Rusinë Lindore, mund të
bësh ecje mes vullkaneve.
Klyuchevskaya Sopka është
vullkani më i lartë aktiv në
Evropë dhe Azi.

A E DINI SE...

Aktorja e njohur Helen Mirren,
e cila ka luajtur rolin e
mbretëreshës Elizabeth, së fundmi
është shprehur se do të dëshironte
të luajë edhe rolin e Presidentit
Trump. 

“Do të isha qesharake sa
Trumpi”, mësohet të ketë thënë
Mirren. Aktorja legjendare nga Bri-
tania ka shtuar edhe më tej, “Do të

më pëlqente ta luaj këtë rol.
Pothuajse edhe flokët e mija janë të
ngjashme! Do të ishte një rol i
jashtëzakonshëm”, ka thënë aktor-
ja. Mirren, e cila tani është 72-
vjeçare, i bie të jetë vetëm një vit
më e moshuar se Presidenti
Trump. Ajo tha se nuk do ta kishte
të vështirë ta kopjonte karakterin e
Presidentit.

E kishit menduar ndon-
jëherë Papa Francesku me
makinë sportive? Epo tash-
më kjo gjë ka ndodhur. Ati i
Shenjtë është pronar i një
Lamborghini Huracan. Në
fakt, jo supermakinë i është
dhuruar nga vet kompania
automobilistike Lamborghini,
që prodhoi model të veçantë
posaçërisht për Papën. Au-
tomjeti iu dhurua mëngjesin e
sotëm Papa Franceskut në
prani të drejtuesve më të lartë
të kompanisë. Por, makina do
të dalë shumë shpejt në
ankand dhe të ardhurat do t’i
shkojnë Atit të Shenjtë.
Sikurse është bërë me dije
nga Vatikani, një pjesë e kë-
tyre të ardhurave do të për-
doren për bamirësi.

Qeniet njerëzore kanë
një limit natyral në
jetëgjatësinë e tyre, që do
të thotë se është thuajse e
pamundur që ndonjë nje-
ri do të jetojë më shumë
se 125 vite, sipas hulum-
timeve të reja. Shkencë-
tarët kanë kryer një sërë
analizash statistikore nga
trendet në Britani të
Madhe, SHBA, Francë
dhe Japoni, shtetet me

numrin më të madh të
“super-njëqindvjeçarëve”
- d.m.th personat mbi
110 vjeç, transmeton Te-
legrafi. Ata kanë zbuluar
se mosha mesatare kur
kishin vdekur personat e
këtij grupi nuk ishte rri-
tur qysh nga viti 1968
dhe mundësitë se ndoku-
sh do ta kalojë moshën
125 vjeçare, janë më të
vogla se 1 në 10.000 - si-

pas publikimit në revi-
stën Nature. Vlen të ceket
se personi që ka jetuar
më së shumti vite ka qenë
Jeanne Calment, grua
franceze që kishte vdekur
në moshën 122 vjeçare,
në vitin 1997. Hulumtue-
sit kanë injoruar pohimet
se veçse jeton një ma-
shkull indonezian - Mbah
Gotho, 145 vjeçar, pa-
varësisht se dokumentet

tregojnë që ai ka lindur
në vitin 1870. Ata thonë
se njerëzit mund të je-
tojnë aq gjatë vetëm për
shkak të gabimeve të tra-
shëguara të transferimit
të informacioneve gjene-
tike në funksionin qeli-
zor. Sidoqoftë, përgjigja e
tyre e fundit është se limi-
ti i jetëgjatësisë të qenie-
ve njerëzore është 125
vjet.

A e dini përse njerëzit nuk mund të
jetojnë më shumë se 125 vite?

E çuditshme! Helen Mirren do të luajë
rolin e presidentit Trump

Papa me Lamborghini 


