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Shkup, 3 dhjetor - Viteve te fundit pothuajse në gjithë
territorin e Maqedonisë po hapen më shumti
markete, të cilët ofrojnë çmime më të lira për pro-
duktet të njëjta që në disa markete tjera mbajnë
çmime më të larta. Këto markete janë bërë më të vi-
zituarat nga konsumatorët për shkak të çmimeve të
ulëta, por radhë kush e verën se prodhimin që e ka
blerë me çmim më të ulët, nuk ka të njëjtën peshë
se prodhimi i cili në ndonjë market tjetër shitet me
çmime më të lartë. Të gjitha këto markete më së

shumti manipulojnë me çmimin e bukës, sheqerit,
kafesë, çokolatave, qumështit, jogurtit dhe shumë
prodhimeve tjera. Në këto markete ofrohen lloje të
ndryshme të bukës me çmime të më të ulëta dhe
atë një bukë mund të blihet më çmim prej 15 de-
narë, por kjo bukë nuk është 1 kilogramëshe, por
gjysmë kilogrami. Si produkt tjetër që ofrohen në
treg me çmim më të lirë janë lloje të ndryshme të
kafesë, të cilët tani një pako kafe nuk është 100,
200 apo 500 gramësh...

Çmime të ulta, por edhe peshë më e vogël
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Një 
kërkim-falje

Rreth 2340 vjet më parë, mendja
brilante e Aristotelit pati konsta-
tuar se “shkëlqimi i moralit
ndodh si pasojë e vesit. Ne bëhe-
mi të drejtë duke bërë vepra të
drejta, të përmbajtur duke bërë
vepra të matura, trima duke bërë
vepra guximtare”. Por çfarë mbe-
ti nga ky konstatim 2340 vjet më
vonë, pra në ditët e sotme. Sa
shoqëria shqiptare në përgjithë-
si, e në veçanti protagonistët e
politikës shqiptare, mund të kre-
nohen se u ka mbetur diçka nga
ky ves? Janë me qindra e qindra
argumente që dëshmojnë se ve-
prat e drejta, të matura...

60c |+110c

Ridefinimi 
në Maqedoni
tashmë 
ka filluar

Gruevski 
nuk ka biznese

në Serbi!
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Nga gjithsej tetë institucione të kulturës në Qytetin e Shkupit numri i drejtorive që do të
udhëhiqen nga Bashkimi Demokratik për Integrim pritet të bëhet tre, megjithëse akoma nuk
dihet se cili nga gjashtë institucionet e tjera mund t’i takojë BDI-së: Biblioteka “Vëllezërit
Milladinovci”, Kopshti Zoologjik, Muzeu i Qytetit, Qendra Kulturore e të Rinjve, Salla Universale,
apo Qendra kulturore e fëmijëve “Karposh”
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Çardaku
Çardaku ka qenë pjesë e hapur në katin e dytë të një
tipi të banesave shqiptare në ballin e tyre ose edhe
në të dy anët e tjera, zakonisht e kthyer nga jugu.
Çardaku ishte përgjithësisht i zbuluar, pa tavan, me
strehë të gjera dyfishe dhe me një varg shtyllash
druri. Në disa banesa ishte një nga mjediset
kryesore. Në banesën qytetare të periudhës feudale

çardaku arriti trajta të zhvilluara me vlera të larta
arkitektonike dhe dekorative, veçanërisht në
Shkodër, Berat, Gjakovë, Prizren etj. Ndeshet edhe
në banesat qytetare të Gjirokastrës dhe në disa
banesa fshatare. Duke filluar nga mesi i shek. XIX,
çardaku rrudhet e mbyllet, humbet funksionet e
mëparshme.

SHQIPTARËT QË KUFIZOHEN ME VETVETEN!
"Ballkani është përplasje e gjeografisë me
historinë. Kufijtë ballkanik, ishin kufij lufte. Fuqia
krijonte gjeografi të reja, mbi historitë e vjetra.
Pushtimet aneksonin, jo vetëm territorin e huaj,
por edhe popullin e tij; duke ndezur çështjet
kombëtare. Pas çdo lufte, gjeografia, ndryshonte
përkohësisht historinë, por nuk arriti asnjëherë ta
zhbënte atë. Si ndryshe shpjegohet, që edhe sot,
shqiptarët, kufizohen - me vetveten?", shkruan
profesori Blerim Reka në profilin e tij në FB.

RUGOVA, NJERIU TË CILIT I BESONTE BOTA
DEMOKRATIKE
"Në ditën e sotme para 73 vjetësh asht le Brahim
Rugova. Arkitekti i pavarësisë së Kosovës dhe
President historik i saj Ibrahim Rugova sot e ka
ditëlindjen. Qytetar shembullor, kritik letërsie i
epokës së rock&rollit dhe politikan i profilit
intelektual, Dr. Rugova është ideator dhe
themelues i shtetit të Kosovës. Njeri të cilit i
besonte bota demokratike dhe politikan që e bëri
botërore lëngatën e popullit të tij. I
krahasueshëm shpesh me Mahatma Gandhin, ai
e dha një shembull unik për botën demokratike:
Rezistencën në jodhunë. 
Rugova ishte pacifisti i përkryer. Tek idetë e tij
shohim bërthamën e mendimit politik të
shqiptarëve të Kosovës dhe pararendjen e një
lëvizjeje të madhe shoqërore, që i priu ndërtimit
të shtetit të Kosovës. Pa këtë lëvizje paqësore,
Kosova do të ishte vështirë e kuptueshme nga
bota demokratike dhe lufta për liri e popullit tonë
nuk do të merrte mbështetjen e aleatëve.
Kontributi i tij madhor ishte rreshtimi i tij
pamëdyshje me Perëndimin. Ai është kreator i
miqësisë së përhershme me SHBA-në. Urime
ditëlindja President Rugova! Të pastë dritë
shpirti", shkruan Halil Matoshi, këshilltar i
kryeministrit të Kosovës, Ramush Haradinaj.

EPOKA E RE E NGRITJES SONË KOMBËTARE
"Kur ne shqiptarët do të fillojmë ta shkruajmë
historinë e popullit tonë, të pandarë sipas bindjeve
ideologjike, politike, fetare, krahinore dhe
dallimeve të tjera, me të gjitha figurat e
rëndësishme historike, sipas meritave dhe
gabimeve eventuale të tyre, atëherë do të fillojë
epoka e re e ngritjes sonë të vërtetë kombëtare",
shkruan publicisti Abdulla Mehmeti në Facebook.

Mesnatën e sotme kanë
filluar edhe reshjet e borës në
qarkun e Kukësit, ndërsa
trashësia ka arritur nga 4cm
në qytet, deri në 30 cm në
zonat malore. Autoritetet
raportojnë se për shkak të
reshjeve, ka pasur bllokime
momentale rrugësh, të cilat
tani janë të gjitha të
kalueshme dhe pa ndihmën e
zinxhirëve. Aktualisht, në
qarkun Kukës nuk
raportohen probleme në
drejtim të sigurisë së jetës së
njerëzve, ndërsa raportohet
mungesa e energjisë
elektrike në disa zona. Kështu
në Kukës janë pa energji
elektrike njësitë
administrative Malzi,
Bushtricë, Ujmisht, Grykë-Çaj
dhe Shishtavec. E njëjta
situatë është edhe në njësitë
administrative të bashkisë
Tropojë, Margegaj, Tropojë e
vjetër, Llugaj dhe Lekbibaj.

(gazeta shqip, 3 dhjetor)

Shefja e EULEX-it, Alexandra
Papadopoulou, e ka pranuar
se misioni që drejton ka
dështuar t’i menaxhojë
pritjet e qytetarëve. Ka thënë
se do të duhej të ishin më të
qartë rreth asaj se çka mund
të arrijë Misioni Evropian për
Sundim të Ligjit dhe asaj që
kanë arritur. Por, sipas
Papadopoulout, kjo nuk do të
thotë se kanë dështuar në
punën e tyre. “Fakti se ne jemi
ballafaquar me problemet
është dëshmi se nuk kemi
dështuar”. Në një intervistë
dhënë “Kohës Ditore”,
Papadopolou ka folur edhe
për pretendimet e ngritura
nga ish-kreu i gjyqtarëve të
EULEX-it, Malcolm Simmons.
Shefja e EULEX-it ka thënë se
do të ndëshkohen të gjithë
ata që kanë devijuar nga
rregullat e misionit.

(Koha DITORE, 3 dhjetor)

Në Serbi vazhdon reagimet
pas heqjes së fletarrestit nga
Interpoli për kryeministrin
kosovar, Ramush Haradinaj.
Edhe pse tashmë është
konfirmuar edhe nga
Interpoli për heqjen e
fletarrestit, në Serbi e thonë
të kundërtën dhe sikur nuk
duan të besojnë një gjë të
tillë. Kryetari i Komitetit
parlamentar serb për Kosovë,
Milovan Drecun ka deklaruar
sonte se Interpoli nuk e ka
heqë fletarrestin për
Haradinajn. Sipas tij,
Interpoli fletarrestin për
Haradinajn “e ka bërë të
padukshme për vendet tjera,
përveç Serbisë” . 

(lajmi.net, 3 dhjetor)
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TË JESH PERSON ME NEVOJA TË VEÇANTA...
"Të jesh person me nevoja të veçanta fizike në
asnjë mënyrë nuk do të thotë se je më pak i aftë
për të kontribuar për një shoqëri të shëndoshë.
Përkundrazi, ata persona janë mjeshtër të vërtetë
për të kryer punë të cilat kërkojnë dije, seriozitet
dhe përkushtim më të madh. Ata janë ata të cilët ia
dinë vlerën e vërtetë të jetës. Respekt, për atë
kategori të njerëzve të cilët për mua janë shumë,
shumë më të vlefshëm se çdokush tjetër", shkruan
Diana Toska në profilin e saj në FB.
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Rreth 2340 vjet më parë, mendja brilante e Aristotelit pati
konstatuar se “shkëlqimi i moralit ndodh si pasojë e vesit.
Ne bëhemi të drejtë duke bërë vepra të drejta, të përmbaj-
tur duke bërë vepra të matura, trima duke bërë vepra
guximtare”. Por çfarë mbeti nga ky konstatim 2340 vjet më
vonë, pra në ditët e sotme. Sa shoqëria shqiptare në
përgjithësi, e në veçanti protagonistët e politikës shqipta-
re, mund të krenohen se u ka mbetur diçka nga ky ves?
Janë me qindra e qindra argumente që dëshmojnë se ve-
prat e drejta, të matura dhe guximtare, tashmë rëndë rea-
lizohen ose, edhe nëse realizohen, kjo ndodh më shumë për
shkak të një inercie të politikës ditore. Krejt kjo, si pasojë e
mungesës se një kornize të qartë, të ndërtuar me letra të
hapura dhe mbi verdiktin e popullit, me transparencë dhe
e dukshme po nga populli, e jo që sajohet diku, prapa per-
deve të zeza, ku shpejt e shpejt, bëhet një kornizë me dër-
rasa të kalbura dhe ku në sfond, brenda asaj kornize, qën-
dron portreti i interesit të ngushtë të një grupi, që ushtron
zejen e manipulimit me emocionin e popullit.

Kur ndodh kjo e keqe, që tashmë është shndërruar në kod
veprim dhe abuzimi, atëherë institucioni i ndërgjegjes bie
në komë të thellë. Në fakt, është thënë se ndërgjegjja është
dhuntia e vetëgjykimit, ndjenjës së pendimit dhe e ke-
qardhjes kur ne bëjmë gjëra që janë kundër normave tona
morale. Ndjenja të tilla nuk arrihen nga mendja, megjithë-
se ato mund të shkaktojnë që ne të "shqyrtojmë
ndërgjegjen tonë" dhe t´i rishikojmë këto norma morale,
ose ndoshta të arrijmë të shmangim përsëritjet e sjelljeve
të tilla. Shumë njerëz mendojnë që ndërgjegjja është një
shkallë e veçantë e vetëdijes njerëzore, që na shtyn, madje
na detyron, nga shkaqe etike dhe morale, të kryejmë ose jo
veprime të caktuara.

Pas pesë vjetëve, në një çerek lirie, pranë gjirit të tyre fa-
miljar, tashmë janë katër të pafajshmit e një procesi të
montuar. Por, Hakiu, Fejziu, Agimi dhe Samiu, nuk do të
jenë të qetë derisa e vërteta të dalë në shesh, derisa të zbu-
lohen sajuesit dhe ekzekutuesit e kësaj shëmtie çnjerëzo-
re. Paraqitja ”triumfaliste” e Gordana Jankollovskës (ish mi-
nistres së Punëve të Brendshme) dhe tajfës që qëndronte
prapa saj, duke kumtuar se i kanë kapur “terroristët”, ende
është e freskët.

Nëse diku ka ngelur një grimcë morali, një grimcë
përgjegjësie, atëherë një kërkim-falje publike në adresë të
të burgosurve të pafajshëm, familjeve të bastisura dhe
maltretuara atëbotë, por edhe të burgosurve pas prote-
stave që ndodhën si reflektim i kësaj ngjarje, do të ishte
sado pak një shpëlarje e ndryshkut që ka kapluar
ndërgjegjen e shoqërisë shqiptare, në përgjithësi dhe pro-
tagonisteve të politikë shqiptare, në veçanti...

Një kërkim-falje
EDITORIAL|||| |||||||||||||||||||

Shkëlzen HALIMI
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le, apo Qendra kulturore e fëmijëve
“Karposh”. Ndryshimet po ashtu janë
të pritshme edhe lidhur me drejtorët,
anëtarët e komisioneve të ndryshme
në kuadër të Qytetit të Shkupit. “Nëse
në kohën e Trajanovskit kemi pasur
vetëm një sipërmarrjet publike, tani
kemi dy, si edhe katër zëvendësdrej-
torë, po ashtu edhe në sektorin e kul-
turës, i cili është shumë i rëndësishëm
për ne. Përveç dy drejtorive, jemi në
bisedime që të drejtojmë edhe një in-
stitucion tjetër, për të cilin ende nuk
mund ta them se cili do të jetë. Nesër
do të mblidhemi për të diskutuar pro-
pozimet nga degët për kuadrot e
ardhshme që do të jenë pjesë e Qyte-
tit të Shkupit”, thotë Maliqi. Sipas tij,
ndryshimet në kulturë nuk do të ku-

fizohen vetëm tek emrat, por edhe tek
politikat për zhvillimin e kulturës, si
edhe buxhetin që do të ndahet. Në
Qytetin e Shkupit numërohen tetë in-
stitucione të kulturës, mes të cilave
Qendra e Informimit të Kulturës dhe
shtëpia e kulturës “Koço Racin”. Për
momentin lakohen disa emra si kan-
didatura të mundshme, që mund të
zëvendësojnë drejtoreshën e QIK, Ser-
mine Purrini, e cila pritet të kalojë si
shefe në kabinetin e kryetarit të Ko-
munës së Çairit, Visar Ademi. Nga ana
tjetër, nuk janë përcaktuar as drejto-
ritë e institucioneve nacionale në
Shkup që drejtoheshin nga BDI. Gale-
ria Nacionale, që drejtohet nga kuadër
i BDI-së, Dita Starova, nuk do të ndry-
shojë, ndërsa sa i takon drejtorive të

tjera që i takuan BDI në koalicionin e
mëparshëm qeveritar, nuk dihet nëse
do t’i “trashëgojë” edhe gjatë këtij
mandati qeverisës. Shtëpia Përkujti-
more e Nënë Terezës ishte një prej in-
stitucioneve, në të cilin marrëveshja
nuk u realizua dhe nuk u arrit që të
emërohej një kuadër shqiptar. Një
tjetër institucion ishte Teatri i Fëmijë-
ve dhe të Rinj, ku edhe në këtë drejto-
ri nuk u arrit të emërohej një drejtor
shqiptar. Konkurset për emërimin e
drejtuesve të rinj pritej të shpalleshin
pas përfundimit të zgjedhjeve loka-
le. Në një pjesë prej tyre drejtorët
vazhdojnë të jenë ushtrues drejtore,
ndërsa ka edhe nga ato që u ka kaluar
mandati, si rasti i drejtoreshës së Shtë-
pisë Përkujtimore Nënë Tereza. 

Shkup, 3 dhjetor - Pas akuzave  nga
politikani serb, Vuk Jeremiç, se
Gruevski dhe Mijallkov kanë biz-
nese kriminale në Serbi kanë rea-
guar nga partia opozitare VMRO-
DPMNE. Përmes një njoftimi me
shkrim, VMRO i ka mohuar këto
akuza duke i quajtur defokusim të
opinionit nga mediat e financuara
nga LSDM. “As kryetari Nikolla
Gruevski, as edhe Sasho Mijallkov
nuk kanë asnjë lidhje me privatizi-
min e fabrikave në Serbi. As Gruev-
ski e as Mijallkov nuk kanë tërhequr
para nga Maqedonia për të blerë
kompani në Serbi, ashtu siç rapor-
tojnë mediumet nën kontrollin e
LSD-së. Zoran Zaev dhe LSD kanë
nevojë për të defokusuar opinio-
nin me çdo manipulim për të
fshehur turpin që qytetarët çdo ditë
e fshehin”, kumtojnë nga VMRO.
Në komunikatë mes tjerash thek-
sohet se “të dënuarit për likuidimin

e djemve në Liqenin e Smillkovcit
lëshohen që të mbrohen në liri për
veprën penale për terrorizëm,
ndërsa burgosen patriotë që kur
ngroh diell janë ata të cilët e duan
atdheun”.

Në ndërkohë, dhjetëra prote-
stues simpatizantë të VMRO-DPM-
NE-së sërish janë mbledhur para
burgut të Shutkës për të shprehur
pakënaqësinë e tyre rreth arresti-
meve të fundit të zyrtarëve të lartë
të kësaj partie të cilët ndiqen nga
Gjykata Penale për cenim terrorist
të vendit të ndërlidhura me
ngjarjet e 27 prillit në Parlament.
Protestuesit kërkojnë lirimin e
menjëhershëm të të paraburgosur-
ve, duke theksuar se ata nuk janë
terrorist. Të pranishëm në protesta
ishin edhe kreu i VMRO-së, Nikolla
Gruevski dhe ish kryetari i qytetit të
Shkupit, Koce Trajanovski. Mes tje-
rash, protestuesit reaguan ndaj

vendimit të djeshëm të Gjykatës
Supreme për lirimin e të akuzuarve
shqiptarë për rastin e Monstra.
"Gjyqësia nën presion politik dje i li-
roi personat e akuzuar për terro-
rizëm, si kusht që të mbrohen në liri
për vrasjen e pesë djemve në Liqe-
nin e Smillkovës dhe u caktoi masë
që të paraqiten dy herë në javë tek
gjykatësja kompetente. E njëjta kjo
gjykatë i modifikoi masat e para-
burgimit shtëpiak për aktorin Vl-
lado Jovanovski dhe regjisorin Bo-
ris Damovski dhe vendosi që t'i
dërgojë në burgun hetues në Shu-
to Orizare", thanë protestuesit. Si-
pas tyre, ky është imazh i marrë për
drejtësinë e Maqedonisë sot. "Arre-
stohen dhe paraburgosen njerëz
vetëm sepse e duan vendin dhe që
zëshëm kanë vendosur t'i kundër-
shtohen huntës së Zaevit në qëlli-
met e tij për shkapërderdhës të Ma-
qedonisë".

VMRO I REAGON AKUZAVE TË JEREMIÇIT 

Gruevski dhe Mijallkov nuk kanë biznese në Serbi!
Mes tjerash, protestuesit reaguan ndaj vendimit të djeshëm të Gjykatës
Supreme për lirimin e të akuzuarve shqiptarë për rastin e Monstra
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BDI riformaton
pozicionet 
në kulturë 
Nga gjithsej tetë institucione të kulturës në
Qytetin e Shkupit numri i drejtorive që do
të udhëhiqen nga Bashkimi Demokratik
për Integrim pritet të bëhet tre

Nëse në kohën e
Trajanovskit kemi
pasur vetëm një
sipërmarrjet publike,
tani kemi dy, si edhe
katër zëvendës -
drejtorë, po ashtu
edhe në sektorin e
kulturës, i cili është
shumë i rëndësishëm
për ne 

ENVER MALIQI 

NDRYSHIME NË QYTETIN E SHKUPIT 

Evis HALILI 

Shkup, 3 dhjetor - Qendra Informative
e Kulturës dhe Shtëpia e Kulturës
"Koço Racin" nuk do të jenë dy institu-
cionet e vetëm që do të drejtohen nga
kuadro shqiptarë. Edhe pse nuk ka
pasur një marrëveshje parazgjedho-
re për ndarjen e institucioneve të kul-
turës, zëvendëskryetari i Qytetit të
Shkupit, Enver Maliqi, pohon se gjatë
këtyre ditëve priten ndryshimeve si
për kuadrot që do të vendosen në krye
të tyre, ashtu edhe për drejtoritë që
mund të bëhen tre që do të drejtohen
nga kuadro të BDI. Maliqi nuk jep hol-
lësi se cili nga gjashtë institucionet e
tjera mund t’i takojë BDI-së: Biblio-
teka “Vëllezërit Milladinovci”, Kopsh-
ti Zoologjik, Muzeu i Qytetit, Qendra
Kulturore e të Rinjve, Salla Universa-

Koha
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Shkup, 3 dhjetor - Burim funksional
dhe ushqimor i proteinave, i fre-
skët, pa OGM, për tretje të mirë,
premium, me të gjithë përbërësit e
rëndësishme për metabolizëm ak-
tiv dhe tretje të mirë, sipas recetës
tradicionale, antioksidant natyror,
i qasshëm në katër shije të ndrysh-
me, i përshtatshëm për të sëmurët
me diabet, pa kolesterol, funksio-
nal për florën e zorrëve, cilësi origji-
nale, për vetëm dhjetë ditë i zvogë-
lon shtrëngimet e barkut dhe
përmirëson tretjen... Këto janë

vetëm disa prej "rekomandimeve"
të prodhimeve të cilat pothuajse
çdo ditë i konsumojmë. Vallë ata
vërtet na informojnë apo ndoshta
na mashtrojnë, madje edhe mani-
pulojnë? Etiketimi i ushqimit gjith-
monë nxit dilema - sa përputhet
me prodhimin, i përmban të dhë-
nat e nevojshme (neto peshën, afa-
tin e skadimit, vlerën nutritive,
alergjenët, përbërjet të cilat mund
të shkaktojnë jotolerancë...) apo ka
edhe të tjera, shtesë, të cilat mund
ta "mashtrojnë" konsumatorin, ta
shtyjnë të blejë diçka që ndoshta
edhe nuk ka pasur për qëllim apo
diçka që është tërësisht e njëjtë me
ndonjë prodhim tjetër vetëm i
markës së ndryshme. Çfarë thonë
ekspertët, a i lexojnë konsumatorët
deklaratat? Çfarë ndodh me anke-
sat se në prodhimet e paketuara
nga marketet e caktuara, askund
nuk qëndron cili është prodhimi?
"Etiketat e prodhimeve ushqimore
nuk duhet ta mashtrojnë konsu-
matorin, por t'i sigurojnë informa-
cione të qarta dhe të plota që të
dinë se çfarë blejnë saktësisht dhe

në bazë të kësaj të bëjë zgjidhje të
drejtë në pajtim me nevojat dhe
kërkesat e veta. Secili prodhim
duhet të përmbajë 12-të informa-
cione të obligueshme që Rregul-
lorja jonë i thekson si të obliguesh-
me në deklaratë apo ambalazh:
përbërjet, alergjenët, neto pesha,
data e afatit minimal, kushtet për
ruajtje dhe përdorim, adresa e ope-
ratorit, vendi i origjinës, udhëzim
për përdorim dhe vlera ushqyese e
shprehur në tabelë nutritive. Dek-
laratat detyrimisht duhet t'i përm-
bajnë edhe përbërjet të cilat shkak-
tojnë jotolerancë", thekson Lidija
Petrushevska Tozi, kryetare e grupit
të punës për ushqim pranë Organi-

zatës të Konsumatorëve (OKM). Si-
pas saj, përfaqësimi në përqindje i
sheqerit, yndyrave dhe kripës
duhet të theksohen, pa përjashtim.
Nëse prodhimi është i importuar,
atëherë krahas atij ekzistues, duhet
të ketë edhe deklaratë në gjuhën
maqedonase, të paktën për
përbërësit kryesorë. Sipas kryeta-
res të OKM Marijana Velkova
Lonçar, edhe lexueshmëria e dekla-
ratës është shumë e rëndësishme,
të mos jetë me shkronja të bardha
në paketime të tejdukshme. "Edhe
madhësia e shkronjave duhet të
jetë adekuate. Paramendoni një
konsumator i zakontë kur të hyjë
në market dhe blen pesë, dhjetë

prodhime, ndërsa duhet/dëshiron
ta lexojë deklaratën. Duhet të men-
dohet në këtë drejtim, për lexue-
shmërinë. Edhe pse tani për tani
shkronjat e deklaratave sipas
madhësisë janë në pajtim me rre-
gullat e parapara ligjore dhe në
pajtim me Rregulloren, nga aspek-
ti i konsumatorit është vështirë të
lexohen. Madje edhe me thjerrëz
vështirë lexohen, ndërsa shkoni
dhe dëshironi të bëni pazar", thotë
Lonçar. Duke u përqendruar në hu-
lumtimin që e realizoi AUV në ba-
shkëpunim me OKM , Lonçar thotë
se kur janë blerë traget prodhime,
për analizë, është dashur thjerrëz
që të lexohen deklaratat.  (mia.mk)

Zejnulla VESELI

Shkup, 3 dhjetor - Viteve te fundit
pothuajse në gjithë territorin e
Maqedonisë po hapen më shumti
markete, të cilët ofrojnë çmime më
të lira për produktet të njëjta që
në disa markete tjera mbajnë çmi-
me më të larta. Këto markete janë
bërë më të vizituarat nga konsu-
matorët për shkak të çmimeve të
ulëta, por radhë kush e verën se
prodhimin që e ka blerë me çmim
më të ulët, nuk ka të njëjtën peshë
se prodhimi i cili në ndonjë market
tjetër shitet me çmime më të lartë.
Të gjitha këto markete më së
shumti manipulojnë me çmimin e
bukës, sheqerit, kafesë, çokolata-
ve, qumështit, jogurtit dhe shumë
prodhimeve tjera. Në këto marke-
te ofrohen lloje të ndryshme të
bukës me çmime të më të ulëta
dhe atë një bukë mund të blihet
më çmim prej 15 denarë, por kjo
bukë nuk është 1 kilogramëshe,
por gjysmë kilogrami. Si produkt
tjetër që ofrohen në treg me çmim
më të lirë janë lloje të ndryshme të

kafesë, të cilët tani një pako kafe
nuk është 100, 200 apo 500
gramësh, por janë 80, 90, 180, 190
apo 450 gramësh. Edhe sheqeri që
shitet me çmim me të ultë nuk
është më një kilogramësh, por 900
gramësh. Me më pak litra shiten
edhe lloje të ndryshme të vajrave,
qumështit, jogurtit si dhe pijet
joalkoolike. Mirëpo, edhe
përkundër këtyre manipulimeve
që tregtarët i bëjnë me uljen e çmi-
mit të një prodhimi - në të njëjtën
kohë ulin dhe sasinë e prodhimit.
Se qytetarët e Maqedonisë edhe
më tej kanë probleme serioze për

të mbushur shportën mujore e ne-
vojshme për një familje katër anë-
tarëshe e vërtetojnë edhe të dhë-
nat e fundit të Entit Shtetëror të
Statistikës (ESHS), apo sa rroga
mesatare neto në Maqedoni e
mbulon shportën sindikale brenda
një muaji. 

Të dhënat zyrtare të ESHS-së
tregojnë se rroga mesatare neto
në tetor të këtij viti ishte 20.633 de-
narë - e mjaftueshme sa për të
mbuluar 70 për qind të shportës
sindikale. Nëse kemi parasysh fak-
tin se vetëm 9.1 për quind e të
punësuarve marrin rrogë më pak

se 20.000 denarë apo vetëm 2.3
për qind e të punësuarve në Maqe-
doni marrin rrogë deri më 30.000
denarë, atëherë të gjithë të punë-
suarve që marrin rroga më të ulë-
ta se 30 mijë denarë u nevojiten
edhe 12 mijë denarë që të kenë një
jetë normale. Ndërsa sipas Lidhjes
së Sindikatës së Maqedonisë, që
një qytetar të bëjë një jetë norma-
le - brenda një muaji i nevojiten
32.316 denarë - aq sa është përllo-
garitur shporta sindikale për
muajin gusht të këtij viti nga ana
LSM-së. Sipas të dhënave të ESHS-
së, indeksi i harxhimeve për jetë
në muajin tetor të këtij viti kraha-
suar me muajin tetor të vitit 2016,
është rritur për 1.9 për qind, ndër-
sa indeksi i çmimeve është rritur
për 4.3 për qind. Se qytetarët e Ma-
qedonisë bëjnë një jetë të rëndë e
tregon edhe hulumtimi i fundit
realizuar nga organizata joqeveri-
tare “Finance Think”. Hulumtimi
rezulton se qytetarët e Maqedoni-
së bëjnë një jetë mizore, gjegjësi-
sht çdo i treti banorë është i varfër,
sepse 59 për qind e qytetarëve të
Maqedonisë brenda një viti nuk
mund të hanë një drekë apo darkë
në restorant, ndërsa 78 për qind e
banorëve të Maqedonisë nuk kanë
para të blejnë rroba të reja njëherë
brenda një viti, derisa e 68 për qind
e banorëve - për shkak të financa-
ve të ulëta familjare, nuk kanë
mundur të shkojnë në kinema apo
teatër. 

SA RESPEKTOHEN REKOMANDIMET PËR PRODHIMET

Etiketimi i ushqimit, informacion apo manipulim?

SA JANË ÇMIMET REALE TË PRODUKTEVE QË SHITEN NËPËR MARKETE

Çmime të ulta, por edhe peshë më e vogël
Disa vite më parë, në shitoret dhe marketet filluan të
shesin një pako cigaresh me 19 cigare brenda e jo me
nga 20 sa ishin më parë. Tani, përveç cigareve - mund të
gjesh produkte tjera ushqimore që ofrohen me çmime
të ulëta, por me peshë më të ulët. Manipulimin e
marketeve dhe shitoreve të reja rrallë kush e vëren

Hulumtimi rezulton se
qytetarët e Maqedonisë bëjnë
një jetë mizore, gjegjësisht
çdo i treti banorë është i
varfër, sepse 59 për qind e
qytetarëve të Maqedonisë
brenda një viti nuk mund të
hanë një drekë apo darkë në
restorant, ndërsa 78 për qind e
banorëve të Maqedonisë nuk
kanë para të blejnë rroba të
reja njëherë brenda një viti 

Koha

Duke u përqendruar në
hulumtimin që e
realizoi AUV në
bashkëpunim me OKM
, Lonçar thotë se kur
janë blerë traget
prodhime, për analizë,
është dashur thjerrëz
që të lexohen
deklaratat

REZULTATET NGA HULUMTIMI 
Me hulumtimin e AUV, të zbatuar në 2.5 vitet e
kaluara janë përfshirë 120 kampione me zgjedhje të
rastësishme nga marketet e mëdha, të ndryshëm për
nga lloji i prodhimit. Janë përfshirë gjashtë grupe,
drithëra (20-bukë, miell, biskota, makarona dhe
musli), përpunime të frutave dhe perimeve (19 -
shtatë në konserva, gjashtë në vazo, dy në
ambalazhe plastike, katër në qese), mish, prodhime
të mishit dhe peshkut (21 ekzemplarë - pesë mish i

freskët, pesë peshk, 11 produkte ushqimore), miell
dhe prodhime të qumështit (23 - pesë qumësht, katër
ekzemplarë jogurt dhe kaçkavall, tre djathë i shkrirë
dhe pesë djathë i bardhë), pije (20 - me gaz, 6 të
frutave, 5 ujë mineral, çajra 5) dhe vaj (4), kripë (4)
dhe erëza (9). Rezultatet treguan se kampionet në
përgjithësi i përmbajnë 12-të informacionet e
domosdoshme që Rregullorja jonë i urdhëron si të
detyrueshme. 
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Shkup, 3 dhjetor - Jetë pa barriera
dhe pa diskriminim me të drejta
të barabarta si të tjerët, dëshirojnë
personat me invaliditet të cilët dje
e shënuan 3 Dhjetorin - Ditën
ndërkombëtare të personave me
nevoja të posaçme. Nga debati te-
matik që me këtë rast u mbajt në
"Dare Xhambaz" ata kërkuan traj-
tim të barabartë si qytetarët tjerë,
qasje deri te vendet e punës dhe
arsim edhe jetë pa barriera arki-
tektonike. "Te ne flitet, çfarë per-
sonat me invaliditet nuk munden.
Ejani njëherë ta kthejmë faqen
dhe të themi çfarë këto persona
munden", thotë Koce Dimov nga
Federata kombëtare e sportit dhe
rekreacionit të invalidëve, sipas të
cilit krahas aktiviteteve që u ndër-
merr shteti, duhet të ndryshohet
vetëdija publike për këtë kategori
të qytetarëve. Ministrja e Punës
dhe Politikës Sociale, Mila Carov-
ska premtoi se shteti do t'i përku-
shtohet realizimit të aktiviteteve

të cilat janë në drejtim të përmirë-
simit të jetesës së personave me
invaliditet. "Me rëndësi është sot
ta shënojmë ditën, por edhe më
me rëndësi është 365 ditë në vit të
mendojmë si ta përmirësojmë
jetën e personave me aftësi të ku-
fizuara. Si ministre me përgjegjësi
pohoj se çdo ditë jemi një hap më
afër realizimit të të drejtave tuaja.
Shumë vite jemi dëshmitarë se ba-
shkëqytetarët tonë të cilët balla-

faqohen me pengesa u diskrimi-
nuan, nuk ka qasje deri te shërbi-
met përkatëse shëndetësore dhe
arsimore dhe nuk kishin qasje në
punësim dhe tërë kjo për shkak
pakujdesisë së shtetit. 

Por kjo ndryshon sepse kjo Qe-
veri është gjithëpërfshirëse dhe
çdo ditë diskuton me ju për pro-
blemet tuaja", tha ministrja Carov-
ska. Personat me invaliditete përf-
shijnë 10 për qind nga popullata e

përgjithshme. Këtë vit, Dita
ndërkombëtare e personave me
invaliditete shënohet nën moton
"Transformim drejtë shoqërisë së
qëndrueshme dhe përshtatshme
për të gjithë". Në ndërkohë, Avoka-
ti i Popullit me rastin e Ditës
ndërkombëtare të personave me
nevoja të veçanta apelon që të
gjithë faktorët në shoqëri në pe-
riudhën e ardhshme në mënyrë
akoma më të përshpejtuar dhe më

të përkushtuar të punojnë në in-
tegrimin e plotë të personave me
nevoja të veçanta, me çka do të
realizoheshin të drejtat e tyre. "In-
tegrimi, e jo përjashtimi është e
forca lëvizëse e një shoqërie. Në
këtë pikëpamje t'i bëjmë të kapsh-
me për të gjithë, kopshtet, shkollat,
spitalet, institucionet shtetërore,
emisionet televizive... 

Vetëm në këtë mënyrë do të
tregojmë se punojmë për vlerat e
vërteta njerëzore. Por, të mos i
përkushtohemi kësaj vetëm një
ditë, sot më 3 Dhjetor, por edhe 364
ditët tjera të vitit", thotë Avokati i
Popullit në kumtesën e dërguar
me rastin e Ditës ndërkombëtare
të personave me nevoja të veçanta.
Vetëm kështu, shton Avokati i Po-
pullit, do ta tregojmë kujdesin
tonë për çdo individ në shoqëri.
Dita ndërkombëtare e personave
me invaliditet këtë vit shënohet
me moton "Shoqëri për të gjithë".
(A.XH)

Laura PAPRANIKU

Shkup, 3 dhjetor - Arsimi i integruar
nëpër shkolla nuk do të jetë i kufizuar
edhe më tej vetëm në aktivitete shkol-
lore jashtë mësimore, si ekskursione,
vizita të përbashkëta muzeve apo in-
stitucioneve të tjera historike dhe kul-
turore, turnirëve sportive, mbrëmjeve
të maturës, e kështu me radhë. Për dal-
lim prej këtyre praktikave, të cilat u sh-
trinë në harkun kohor prej një dekadë,
tani e tutje shkollat do të jenë të obli-
guara të organizojnë edhe aktivitete
mësimore multi-kulturore, respektivi-
sht orë mësimi në dy apo më tepër
gjuhë. Mësimi me paralele të përziera,
në fakt është një formë e sofistikuar e
ish-paraleleve të kombinuara, të njohu-
ra për famën e keqe në periudhën e vi-
teve ’80-ta të ish-sistemit monist. 

Ministria e Arsimit dhe Shkencës
(MASH) për këtë vit shkollor do të sub-
vencionojë të gjitha ata shkolla që do të
organizojnë me nxënës, të cilët më-
sojnë në gjuhë të ndryshme aktivitete
të përbashkëta mësimore dhe jashtë
mësimore, që shpijnë drejtë zhvillimit
dhe avancimit të multik-ulturalizmit.
Për kyçjen e shkollave fillore dhe të me-
sme në këtë frymë të re të arsimit të in-
tegruar MASH ka nxjerrë Thirrjen pu-
blike, përmes së cilës shkollat ftohen
të konkurrojnë për përfitimin e grante-
ve që ndahen për këtë qëllim. Shkollat

që do të realizojnë aktivitete mësimo-
re dhe jashtë mësimore multikulturo-
re do të subvencionohen me nga
30.000 denarë. Për avancimin e arsi-
mit të integruar, nga aktivitetet me ka-
rakter jashtë mësimore tani në aktivite-
te me karakter mësimore, dy vite më
parë u bënë edhe ndryshimet në Ligjin
për arsim fillor dhe në Ligjin për arsim
të mesëm. Me ato ndryshime, shkolla-
ve u kërkohet të organizojnë aktivitete
mësimore multi-kulturore qoftë në
mënyrë të pavarur, qoftë edhe duke ba-
shkëpunuar me shkollat më njëra tje-
trën. Si në rastin e parë, kur mësimi
multi-kulturor do të organizohet me
paralelet e përziera nga vetë shkolla, si
në rastin e dytë kur mësimi multi-kul-
turor, do të organizohet më nxënës të
shkollave të ndryshme, është kusht që
nxënësit të vijnë nga paralele që mësi-
min e rregullt e zhvillojnë në gjuhë të
ndryshme nga njëri tjetri. E thënë ndry-
she, nxënësit maqedonas dhe shqip-
tarë, duhet të zhvillojnë aktivitet mësi-
mor të përbashkëta, gjegjësisht orë

mësimi të përbashkëta. Pjesë e orëve të
këtilla të mësimit, bashkë me shqip-
tarët dhe maqedonasit, mund të jenë
edhe nxënësit e paraleleve turke (apo
në arsimin fillor, edhe boshnjakët dhe
serbët), nëse shkollat e shohin të ar-
syeshme një gjë të tillë. Mund që të
bëhen edhe kombinime të tjera, për
shembull, që turqit të mësojnë bashkë
me boshnjakët, ose me maqedonasit
apo serbët. Mjafton që të jenë të ndry-
shme gjuhët në të cilën figurojnë të
regjistruara paralelet e shkollave që do
të bëhen pjesë e grandeve për mësim të
përbashkët multi-kulturor.

Në Thirrjen publike për ndarjen e
mjeteve financiare për organizim të ak-
tiviteteve që shpijnë në zhvillimin dhe
avancimin e multi-kulturalizmit, inte-
grimin ndëretnik dhe tolerancës,
MASH, thirret në nenin 34, alineja 2 e
Ligjit për arsim fillor dhe në nenin 24,
alineja 2 e arsimit të mesëm, duke bërë
me dije se grantet në vlerën prej 30.000
denarë do të ndahen për gjithsej 90
shkolla, edhe atë 65 në nivelin e arsimit

MASH SUBVENCIONON PROJEKTET MULTIKULTURORE

Tani edhe mësim me paralele të përziera

SHËNOHET 3 DHJETORI

Të integrohen personat me nevoja të veçanta
"Integrimi, e jo përjashtimi është e
forca lëvizëse e një shoqërie. Në këtë
pikëpamje t'i bëjmë të kapshme për të
gjithë, kopshtet, shkollat, spitalet,
institucionet shtetërore, emisionet
televizive...", thotë Avokati i Popullit
me rastin e Ditës ndërkombëtare të
personave me nevoja të veçanta

Shkollat 
që do të
realizojnë
aktivitete
mësimore
dhe jashtë
mësimore
multikulturo
re do të
subvenciono
hen me nga
30.000
denarë 

fillor dhe 25 në nivelin e arsimit të me-
sëm. Që shkolla të jetë fituese potencia-
le e granteve përkatëse, duhet që para-
prakisht të kenë planifikuar integrimin
në aktivitete mësimore dhe jashtë më-
simore në programet e tyre vjetore të
punës, e të cilat duhet të jenë miratuar
nga MASH jo më larg se 31 gushti i këtij
viti. Kjo, sepse aktivitetet me të cilat
konkurrohet për përfitimin e atyre
granteve, duhet të realizohen më së
voni deri në fund të vitit shkollor
2017/2018. Pastaj, që mësimit me pa-
ralele të përziera t’i jepet karakteri i vul-
lnetarizmit, pra të duket si “aktivitete
me vetë participim”, në kushtet e para-
shtruara me Thirrjen publike të MASH-
it, thuhet se “parakusht për përfitimin e
granteve është pjesëmarrja financiare e
shkollave me të paktën 10 për qind nga
shuma e përgjithshme e vlerës së gran-
tit”. Mjetet, sikurse qëndron më tej,
mund të sigurohen nga ana e shkollave,
komunës, komunitetit të biznesit dhe
prindërve. Aplikimi mund të bëhet deri
në datën 21 dhjetor.

Mësimi me paralele të përziera, në fakt është një
formë e sofistikuar e ish-paraleleve të
kombinuara, të njohura për famën e keqe në
periudhën e viteve ’80-ta të ish-sistemit monist
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6 AKTUALE
Koha, e hënë 4 dhjetor, 2017 

Fisnik PASHOLLI

Shkup, 3 dhjetor - Kaosi urbanistik në
Maqedoni pritet të rregullohet për-
mes ndryshimeve të shumta ligjore
dhe më një mbikëqyrje më të
madhe të ndërtimeve në shtet. Në
vitet e kaluara ndërtimi, vend e pa
vend, shpesh edhe në hapësirat pu-
blike të parqeve, ka shkaktuar kaos
urbanistik në shtet, që si dukuri nuk
shqetëson vetëm Shkupin, por edhe
një pjesë të madhe të vendbanime-
ve urbane dhe rurale në pjesën më
të madhe të Maqedonisë. Andaj,
Ekzekutivi i ri përgatit reforma të
mëdha të legjislacionit të ndërti-
mit. Pritet që në pako të ndry-
shohen ligjet ekzistuese si dhe të
miratohen rregullore të reja, që do
të përfshijnë ligjet për ndërtim, ka-
dastrën, planifikim urbanistik dhe
hapësinor etj. 

Nga Trupi koordinues që
udhëheq me procesin e ndryshimi
të më shumë ligjeve në sferën e
ndërtimit dhe urbanizimit, thonë
se një ndër qëllimet e intervenime-
ve në legjislacion është edhe pa-
mundësimi që të kryhen brenda
nate intervenimet planin e detajuar
urbanistik ose ndryshime në loka-
cione dhe parcela të ndryshme
ndërtimore.

Barrën më të madhe të ndryshi-
meve pritet ta ketë Trupi koordi-

nues, ku janë inkuadruar përfaqë-
sues qeveritar, nga ministritë e
ndryshme, komunat si dhe shoqa-
tat e arkitektëve dhe ndërtimtarëve
dhe të shkencës. Pritet që në deri
në vit të ri të përgatiten ndryshimet
intervenuese që të anulohen ano-
malitë, ndërsa do të përgatiten
edhe një sërë ndryshimesh ligjore,
me të cilat do të intervenohet në
kaosin urbanistik në tërë Maqedo-
ninë. Arkitektët vlerësojnë se së pari
duhet të përgatiten planet hapësi-
nore që do të japin informacione
dhe udhëzime për përgatitjen e pla-
neve të reja urbanistike gjenerale

dhe më tej për përgatitjen e plane-
ve të reja të detajuara urbanistike

Nga Këshilli koordinues me në
krye, Mirosllav Gërçev, profesorin
në Fakultetin e Arkitekturës në
Shkup, kanë paralajmëruar se në
periudhën e ardhshme së pari do
të shoshiten mirë e mirë të gjitha
ligjet që kanë të bëjnë me planifiki-
min hapësinor dhe urbanistik si dhe
ndërtimtari që të konstatohen pro-
blemet e ndryshme në këtë sferë.

“Është e domosdoshme që të
realizohet një analizë serioze që të
shikohet se çka prej gjithë asaj që e
shikojmë në hapësirë dhe shoqëri,

është pasojë e problemeve sistemo-
re të legjislacionit dhe çka prej pa-
sojave negative është rezultat i
ndryshimeve të gabuara, që në një
pjesë të madhe i bënte pushteti pa-
raprak, i motivuar nga interesa par-
tiake. Ato kanë shkatërruar grupe
ligjesh që janë shndërruar në vegla
jo për harmonizimin e hapësirës,
por për keqpërdorimin e saj”, thek-
son Gërçev. Sipas tij, vetëm Ligji për
planifikim urbanistik dhe hapësi-
nor i miratuar në vitin 2005 është
ndërruar deri tani 18 herë, ndërsa
ligji për ndërtim është ndërruar 34
herë, që ka shkaktuar një kaos të
vërtetë të legjislacionit dhe në te-
ren për çka dëshmitarë okularë
është e gjithë shoqëria.

Ndryshe, sfidë në të ardhmen e
shumicës së vendbanimeve në Ma-
qedoni, mbetet cilësia e jetesës që
vlerësohet si shumë e varfër. Ekzi-
stojnë shumë deformime urbane
nëpër vendbanimet tona që vë-
rehen dhe preken nga të gjithë ne,
të cilat duhet ndryshuar për të
mirën e të gjithëve. Në një pjesë të
konsiderueshme të qyteteve në Ma-
qedoni, por edhe vendbanimet në
afërsi të Shkupit nuk janë të
zgjidhura as problemet elementa-
re infrastrukturore, si furnizimi i rre-
gullt me ujë për ujin 24 orë, kanali-
zimet apo deponitë e egra. Pra,
përmirësimi i kushteve të jetesës së
banorëve në tërë Maqedoninë, përf-
shi planifikimin hapësinor dhe ur-
ban, ndotjen e ambientit, transpor-
tin urban në qytetet më të mëdha,
ndërtimin e çerdheve dhe shkollave
fillore, riparimin apo ndërtimin e
rrugëve të reja në fshatrat apo qyte-
te e kështu me radhë, lë për të dë-
shiruar në periudhën e ardhshme
për kryetarët e ri të komunave në
tërë shtetin.

Plaçkitet një 
bastore në
Gostivar
Gostivar, 3 dhjetor - Në një
plaçkitje që ka ndodhur dje në
mëngjes, nën kërcënimin e
armës nga një i punësuar në ba-
storen në Gostivar janë marrë
sasi e madhe e parave. Sipas
SPB Tetovë, plaçkitja është de-
noncuar mëngjesin e sotëm
rreth orës 9. 

Nga informacionet e para
pas ekspertizës që e kanë kryer
nga stacioni policor i Gostivarit,
një person i panjohur me ka-
pelë të maskuar ka hyrë në ba-
storen e "Sport-lajf ", e cila
ndodhet në qendër të qytetit. E
ka kërcënuar të punësuarin dhe
ia ka drejtuar pistoletën, pas së
cilës ka kërkuar që t'i jepen pa-
ratë. Burri i panjohur me paratë
është larguar me shpejtësi, pas
së cilës i ka humbur gjurmët.
Nga SPB Tetovë informojnë se
punojnë në vërtetimin e identi-
tetit të plaçkitësit, vlerën e para-
ve që janë marrë dhe veçoritë
tjera rreth kësaj ngjarje.

Kaosi urbanistik në
Maqedoni pritet të
rregullohet përmes
ndryshimeve të shumta
ligjore dhe më një
mbikëqyrje më të
madhe të ndërtimeve
në shtet

S'ka më ndryshime
brenda nate 

REFORMA RRËNJËSORE NË NDËRTIM 

Vetëm Ligji për
planifikim urbanistik
dhe hapësinor i
miratuar në vitin 2005
është ndërruar deri
tani 18 herë, ndërsa
ligji për ndërtim është
ndërruar 34 herë, që
ka shkaktuar një kaos
të vërtetë të
legjislacionit dhe në
teren për çka
dëshmitarë okularë
është e gjithë
shoqëria 

Shkup, 3 dhjetor - Meteorologët edhe
për sot parashikojnë reshje, posaçëri-
sht në pjesën perëndimore të Maqedo-
nisë, me ç'ka vendi dita e tretë me
radhë do të përfshihet nga reshjet e
shiut, i cili veçmë ka shkaktuar rritje
të nivelit të ujit të lumenjve dhe e vësh-
tirësoi komunikacioni në disa akse rru-
gore. Sipas informacioneve të fundit
të Drejtorisë për Punë Hidrometeoro-
logjike niveli i ujit të lumenjve në vend
mbetet i lartë, dalje lokale nga shtrati
janë të mundura në pjesën e epërme
nga rrjedha e lumit Vardarit, gjegjësi-
sht në rajonin e Pollogut, në rrjedhën
e Treskës, rreth Plasnicës, si dhe në
vende të caktuara përgjatë rrjedhës së
lumenjve Radikë, Drini i Zi, Sateska
dhe Lumi i Zi. Përmbytje në nënkali-
min në lartësi prej një metër është
regjistruar dje në komunën e Saraji,
te qarkorja Matkë në afërsi të Bis Oilit,
njoftoi Qendra Republikane për Me-
naxhim me Kriza. Përmbytja është pa-
sojë e shiut dhe defektit të rrjetit ujë-
sjellës të NP Ujësjellësi dhe

Kanalizimi.  Në Shkup, niveli i lumit
Vradar në stacionin Zajçev dje arriti
168 centimetra. DPHM rekomandon
ndjekje të vëmendshme të situatës
dhe lëvizje të kujdesshme pranë lu-
menjve dhe fushëgropave të thatat
gjatë ditës së sotme. Reshjet dje ishin
më të shpeshta në perëndim, ndërsa
përgjatë natës në pjesën lindore të
vendit. Komunikacioni në rrugët sh-
tetërore po zhvillohet rrjedhshëm
nëpër rrugë të lagështa, informojnë
nga "Rrugët e Maqedonisë". Në rrugën
magjistrale A2 Mavrovë - Strazhë (dy
kilometra para qafës malore) dje ki-
shte shembje të madhe, e cila
përkohësisht e vështirësoi komunika-
cionin. Në rrugën magjistrale A3 Del-
lçevë - M. Kamenicë kishte shembje,
ndërsa komunikacioni zhvillohet me
rikahëzim (15 -20 m), për ç'arsye ko-
munikacioni u zhvillua me vështirës.
Pjesëmarrësve në komunikacion u
rekomandohet drejtim me kujdes i au-
tomjeteve dhe përshtatje të shpejtësi-
së me kushtet e rrugës.

Koha

Shiu e rrit nivelin e ujit të lumenjve, 
përmbytje në disa komuna 
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Shkup, 3 dhjetor - Shtetet evropiane
kanë një zhvillim më të barabartë
rajonal në raport me shtetet e rajo-
nit. Këtë e tregon edhe fuqia ekono-
mike e kryeqyteteve të shteteve
evropiane që kanë fuqi ekonomike
shumë më të vogël në raport me
kryeqytetet e rajonit. Për shembull,
në Shkup - si kryeqytetin e Maqe-
donisë, krijohet gati gjysma apo
afër 43 për qind e Prodhimit të
Brendshëm të Maqedonisë. Shifra
të ngjashme të zhvillimit më të
madh të qendrave më të mëdha
urbane në raport me periferinë tre-
gojnë edhe shtetet e rajonit. Në Ti-
ranë krijohet afër 40 për qind e
Prodhimit të Brendshëm Bruto të
Shqipërisë, ndërsa në Zagreb gati
34 për qind e PBB-së së Kroacisë.
Shembuj të ngjashëm kemi edhe
tek fqinjët e tjerë të Maqedonisë.
Nga ana tjetër, hulumtimi i Insti-
tutit për ekonominë gjermane nga
Kelni i bazuar në të dhënat e EURO-
STAT-it tregon se kryeqytetet e Ba-
shkimit Evropian kanë një rëndësi
shumë më të vogël ekonomike për
shtetet e tyre sesa shtetet e rajonit.

Në Paris krijohet afër 15 për qind e
PBB-së franceze, ndërsa në Londër
- 11 për qind e PPB britanike. Në
Madrid krijohet 6 për qind e PBB-së
spanjolle, në Kopenhagen krijohet
14 për qind e PBB-së daneze, në
Varshavë 9.5 për qind e PBB-së po-
lake. Në Vjenë, kryeqytetin austriak
krijohen afër 6 për qind të PBB-së
austriake, ndërsa në Athinë
krijohet afër 20 për qind e Prodhi-
mit të Brendshëm Bruto grek. 

Përjashtim në këtë drejtim bën
vetëm Gjermania, ku Berlini merr
pjesë me vetëm 0.2 për qind në
PBB gjermane që si kryeqytet ka
probleme të mëdha më varfërinë,
papunësinë dhe probleme të ndry-
shme të infrastrukturës për shkak
se deri në fillim të viteve 90-të, Boni
ishte kryeqytet i Gjermanisë Perën-
dimore, ndërsa Berlini ishte kryeqy-
tet i Gjermanisë së dikurshme lin-

dore. Gjithashtu, në Gjermani - qy-
tetet si Frankfurti, Kelni apo Mu-
nihu kanë një zhvillim ekonomik
të hatashëm të bazuar edhe në tra-
shëgiminë e dikurshme ekonomike
dhe financiare para viteve '90, që
30 vite më vonë vetëm është rritur
dhe fuqizuar. Rast të ngjashëm të
zhvillimit të dobët të kryeqytetit
kemi edhe në Itali - ku Roma merr
pjesë me vetëm 1.6 për qind në
PBB-në italiane. Në Itali, për deka-

da me radhë, rajonet më të zhvil-
luara ekonomike janë ato të veriut
si Lombardia, Emilio Romanja, To-
skana apo Trentino-Alto Adige me
industri, turizëm, por edhe sektor
të shërbimeve mjaft të zhvilluara,
përkundër rajoneve të jugut ku bën
pjesë edhe kryeqyteti Roma, me
zhvillim dukshëm më të dobët eko-
nomik. Me kwtw rast, ekspertët
ekonomik vlerësojnë se në Maqe-
doni, shteti nevojitet të kyçet në
mënyrë aktive më përmirësimin e
kushteve të jetesës në të gjithë ven-
din. 

Ekonomistët thonë se çdokush
duhet të bëjë punën e vet, apo pu-
shteti qendror nevojitet të koncen-
trohet në problemet e mëdha në
nivel republikan, ndërsa qyteteve
dhe komunave nevojitet tu lë-
shohet të zgjidhin problemet loka-
le dhe atë jo vetëm në letër, por

duke u lëshuar më shumë të holla.
Decentralizimi fiskal dhe rritja e
mjeteve që fitojnë komunat nga
tatimet e ndryshme mbeten sfidat
e zhvillimit ekonomik lokal në të
ardhmen. Ky proces kërkon edhe
rritjen e kapaciteteve të komunave
në menaxhimin më të suksesshëm
të kompetencave të tyre. Sugje-
rohet që shteti më shumë të pu-
nojë në zhvillimin e barabartë rajo-
nal, përmes përmirësimit të
infrastrukturës si dhe stimulimeve
direkte për investime në rajonet
më të varfra. Në këtë mënyrë do të
arrihen më shumë efekte si zhvilli-
mi i barabartë rajonal dhe do të
pengohet emigrimi i popullatës
ndaj vendbanimeve urbane, para
së gjithash Shkupit ku shumica
pretendojnë të gjejnë një vend
punë, ose ikja e popullatë jashtë
shtetit. 

Shkup, 3 dhjetor - Dimër i ngrohtë me
temperatura mbimesatare dhe reshje
në kuadër të mesatares shumëvjeçare
parashikojnë meteorologët për dimrin
vijues. Më ftohtë pritet në gjysmën e
dytë të janarit. Temperaturat e ajrit në
Maqedoni këtë muaj dhe dy muajt e
ardhshëm dimëror kanë mundësi më të
madhe që të jenë mbi mesataren, me
devijim prej rreth dy gradëve nga me-
satarja shumëvjeçare. Devijimi pritet të
jetë më i shprehur në Maqedoninë Lin-
dore. Pritet dimër mesatar me reshje,
me mundësi të vogël për devijim pozitiv
në rajonin lindor të Maqedonisë. Dhjeto-
ri pritet t'i arrijë vlerat mesatare të tem-
peraturave dhe reshjeve. Në janar, tem-
peraturat pritet të jenë mbi mesataren,
ndërsa reshjet në kuadër të vlerave me-
satare. Në gjysmën e dytë të janarit ek-
ziston mundësia më e madhe për depër-
tim të ajrit të ftohtë nga verilindja, e cila
do të kushtëzojë edhe mot të thatë,
ndërsa në periudhën e ardhshme mo-
delet japin sinjal të ndryshimit, përpla-
sje e masës së thatë dhe të ftohtë ajrore
nga veriu me masë të lagësht ajrore nga

jugu, e cila vjen përmes Mesdheut dhe
mund të kushtëzojë reshje më
përmbytëse të shiut dhe borës. Në
shkurt priten temperatura dhe reshje
mbimesatare. Temperatura mbimesa-
tare për dhjetor-janar-shkurt të viteve
1981-2010 varion nga -1.5C në Mavrovë
deri në 5.0C në Gjevgjeli, ndërsa reshjet
mesatare të dimrit janë nga 99mm në
Shtip prej 319.4mm të matura në stacio-
nin meteorologjik në Lazaropole. Tem-

peratura mesatare për Shkupin është dy
gradë dhe sasia mesatare e reshjeve
është 110 mm. Nga DPHM përmendin
se pamja sezonale e motit nuk mund të
sigurojë informacione të hollësishme
për motet e këqija si stuhitë dimërore,
periudhat ekstrem të ftohta, ekstrem të
lagështa dhe ngjashëm. Në Maqedoni
nga viti 1950 deri në vitin 2017, dimri më
i ngrohtë ka qenë në vitin 1950/1951,
ndërsa më i ftohti në vitin 1953/1954.

Shpallet Thirrja 
për "Shkencëtarin
më të mirë të ri"
Shkup, 3 dhjetor - Është shpallur Thirrja publike
për përzgjedhjen e "Shkencëtarit më të mirë të ri"
për vitin 2017, mirënjohje që për tetin vit me
radhë e ndan presidenti i Republikës së Maqedo-
nisë, Gjorge Ivanov. Thirrja publike e "Shkencëta-
rit më të mirë të ri" për vitin 2017, është e hapur
deri më 31 dhjetor për të gjithë të rinjtë deri në
moshën 30 vjeçare, të cilët në punën e deritani-
shme shkencore kanë arritur rezultate të rëndë-
sishme. Kusht për konkurrim për personat e in-
teresuar është që të kenë marrë çmim ose
mirënjohje për punën shkencoro-hulumtuese,
rezultatet nga puna shkencoro-hulumtuese të
jenë publikuar dhe zbatim të rezultateve nga
hulumtimi shkencor për vitin vijues 2017. Aplika-
cioni për pjesëmarrje në thirrjen publike duhet
të përmbajë biografi, projekte të realizuara në vi-
tin 2017, me të cilat konkurrohet (një në formë të
shtypur një në elektronik - CD) dhe dëshmi për
shtetësi të Republikës së Maqedonisë. Doku-
mentet duhet të dorëzohen në Kabinetin e pre-
sidentit të Republikës së Maqedonisë më së voni
deri më 31 dhjetor të vitit 2017.

Sivjet dimër i ngrohtë

ZHVILLIMI JO I BARABARTË RAJONAL NË BALLKAN 

Periferia e 
lënë pas dore 

Decentralizimi fiskal dhe rritja e mjeteve që
fitojnë komunat nga tatimet e ndryshme
mbeten sfidat e zhvillimit ekonomik lokal në 
të ardhmen. Ky proces kërkon edhe rritjen e
kapaciteteve të komunave në menaxhimin më 
të suksesshëm të kompetencave të tyre

Në Shkup - si kryeqytetin
e Maqedonisë, krijohet
gati gjysma apo afër 43
për qind e Prodhimit të

Brendshëm të
Maqedonisë. Shifra të
ngjashme të zhvillimit

më të madh të qendrave
më të mëdha urbane në

raport me periferinë
tregojnë edhe shtetet e

rajonit 

Koha

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



Shkup, 3 dhjetor - Ndërtimet e reja prej para katër vjetë-
ve në Teatrin Popullor të Maqedonisë dhe Muzeun
arkeologjik i shfaqin problemet e njëjta së bashku me
objektet e ndërtuara para 50 ose 60 vjetëve, vlerësoi mi-
nistri i Kulturës Robert Allagjozovski. Në konferencën
për shtyp të konvokuar me rastin e problemeve që u pa-
raqitën në institucionet pas motit me reshje, ministri
Allagjozovski theksoi se u janë dhënë orientime drej-

torëve që si më shpejt ta sanojnë situatën. Ai theksoi se
kryerësit, organet mbikëqyrëse dhe shërbimet profesio-
niste do të duhet të marrin përgjegjësi. Ministri Al-
lagjozoski bëri apel deri te kompanitë që të ndihmojnë
me donacione ose të intervenojnë në institucione.
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Fisnik PASHOLLI 

Shkup, 3 dhjetor - Maqedonia me 280
ditë me diell dhe afër 1500 kilovat orë
rrezatim të diellit në metër katror, ose
6-7 orë rrezatim të diellit në ditë, rendi-
tet ndër të parat në Evropë lidhur me
potencialin e energjisë solare për
prodhimin e energjisë për ngrohje.
Edhe pse si shtet kemi me me bollëk
energji të diellit, megjithatë jemi
shumë larg përdorimit të saj në prak-
tikë, për shkak se energjia e prodhuar
nga dielli merr pjesë me vetëm 0,04
për qind në totalin e energjisë së
prodhuar në vend. 

Përllogaritjet tregojnë se në kushte
ideale, me vendosjen e kolektorëve të
diellit, që kushtojnë prej 1000 deri 2500
euro për amvisëri, së bashku me mon-
timin, sigurohet ujë i ngrohët i mjaf-
tueshëm për përgatitjen e ushqimit,
dush, larje të enëve si dhe ngrohjen
eventuale të ambientit. Me fjalë të tje-
ra, kolektori diellor në një amvisëri
mund të kursejë 2400 kilovatë orë
rrymë apo 15 mijë denarë në vit. Gjitha-
shtu, nën supozimin se të gjitha 600
mijë amvisëritë në Maqedoni do të in-
stalojnë kolektor solar, në vit do të kur-
sehen afër 150 milionë euro. 

Në ndërkohë, Strategjia për avanci-
min e efikasitetit energjetik, tregon se
42 për qind e energjisë së harxhuar
elektrike, shkon për aparatet në amvi-
sëri, 28 për qind për ngrohje, 18 për
qind për ujë të ngrohët dhe 12 për qind
për ndriçim. Pikërisht, rryma për
ngrohjen e ujit, për lavatriçet dhe larjen
e enëve dhe për ngrohje, mund të kom-
pensohet përmes instalimit të sisteme-
ve solare. Njohësit e kësaj problema-
tike, thonë se Maqedonia minimalisht
e shfrytëzon rrezatimin e diellit për fi-
timin e energjisë për ngrohje,
përkundër asaj se bën pjesë në shtetet
që kanë kushte të mira për këtë, me
1450 deri 1700 kilovat orë të energjisë
solare, për shkak të vetëdijes së ulët për
përdorimin e saj, mungesës së parave
të gatshme për investime në sisteme

të tilla, kredive jo të volitshme për të in-
staluar panele solare, subvencioneve
të vogla, si dhe mungesës së stimuli-
meve më të mëdha dhe përkrahjes
akoma të madhe për resurset fosile, si
nafta, thëngjilli apo gazi.

Nga ana tjetër, përfitime të mëdha
me shfrytëzimin e sistemeve solare për
ngrohje, mund të kenë edhe kapacite-
tet e industrisë ushqimore që në vit
harxhojnë deri 100 mijë euro për
ngrohjen e ujtit. Bizneset e ndryshme,
nëse investojnë një sistemet solare për
ngrohjen e ujit, do të kenë kthim të in-
vestimit për disa vite, ndërsa në të
ardhmen investitori do të ketë energji
falas për ngrohjen e ujit. 

Nga ana tjetër, kompanitë e intere-
suara mund të investojnë në burimet e
rinovueshme të energjisë, përfshi edhe
diellin, duke shfrytëzuar edhe përk-
rahjen e mjeteve paraqasëse evropia-
ne. Të gjita kompanitë e interesuara
vendore, mund të shfrytëzojnë mundë-
sinë të investojnë sidomos në sistemet
fotovoltaike, që shfrytëzojnë energjinë

diellore, me ç’rast mund të shfrytëzojnë
përkrahjen prej 65 për qind të pro-
gramës IPARD, duke ulur harxhimet
për energji dhe duke kthyer mjetet për
disa vite. 

“Në rast se foto centrali vendoset
në vetë objektin, mjetet pa të hollat e
IPARD, kthehen për 5-6 vite, në varësi se
sa energji harxhohet. Por, me mjetet e
IPARD, ato kthehen për 2-3 vite. Gjitha-
shtu duhet pasur parasysh se mjetet e
IPARD janë të kufizuara dhe ka mundë-
si që çdo qytetar të gjejë mundësi të
hyn në këtë investim për të pasur më
vonë energji elektrike falas”, thotë ek-
sperti i energjetikës, Gjorgji Manaskov. 

Ndryshe, nga viti 2007 deri në vitin
e kaluar, nga ana e Ministrisë së Ekono-
misë, janë ndarë subvencione në vlerë
prej 30 për qind të harxhimeve për ven-
dosjen e kolektorëve të diellit për 4252
amvisëri. Pjesa më e madhe e amvisë-
rive që kanë instaluar kolektorë, e sh-
frytëzojnë energjinë e diellit për
ngrohjen e ujit sanitar dhe ngrohjen e
gypave të radiatorëve. 

Përmbytje në objektet
e reja të kulturës

KEMI DIELL, POR NUK E SHFRYTËZOJMË 

Kursimi prej 250 euro
na shkon huq
Përllogaritjet tregojnë se
në kushte ideale, me
vendosjen e kolektorëve të
diellit, që kushtojnë prej
1000 deri 2500 euro për
amvisëri, sigurohet ujë i
ngrohët i mjaftueshëm për
përgatitjen e ushqimit,
dush, larje të enëve si dhe
ngrohjen eventuale të
ambientit

Për vitin 2018, pagesë në kohë e subvencioneve 
Buxheti për bujqësinë për
vitin e ardhshëm arrin 10,1
miliardë denarë dhe me të
do të sigurohet pagesë në
kohë dhe e tërësishme e
subvencioneve, ndërsa janë
planifikuar edhe më shumë
mjete për rritjen dhe mbrojtjen e
fondit pyjor. Ministri i Bujqësisë Lupço
Nikollovski në konferencën për media
në Qeveri theksoi se propozim-
buxheti është krijuar në bazë të
parimit të nikoqirit të mirë dhe
shpenzimit racional dhe se me të do
të sigurohet servisim në kohë i
nevojave të vazhdueshme të sektorit,
para se gjithash bujqve dhe agro
biznesmenëve. "Me propozim
buxhetin për sektorin e bujqësisë do

të sigurojnë pagesë të
tërësishme, në kohë dhe
joselektuese të
subvencioneve, prodhim më i
madh i prodhimeve cilësore

vendore dhe të sigurta
ushqimore dhe do ta kthejmë

dinjitetin e bujqve të Maqedonisë
sepse vetëm kështu do të bëjmë që
agrari i Maqedonisë të jetë modern,
konkurrues dhe sipas standardeve
evropiane", theksoi ministri
Nikollovski. Më i madh është buxheti i
Agjencisë për mbështetje financiare
të bujqësisë dhe zhvillimit rural dhe
aty janë planifikuar 8,6 miliardë
denarë. Buxheti i përgjithshëm i
Ministrisë së Bujqësisë, megjithatë,
arrin rreth 634 milionë denarë. 

Nga viti 2007 deri në
vitin e kaluar, nga ana

e Ministrisë së
Ekonomisë, janë

ndarë subvencione
në vlerë prej 30 për
qind të harxhimeve

për vendosjen e
kolektorëve të diellit

për 4252 amvisëri

Koha
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Urim HASIPI

Tetovë, 3 dhjetor - Reshjet e pandër-
prera të shiut, ditëve të fundit kanë
shkaktuar probleme të mëdha në
Tetovë dhe rrethinë. Për shkak të
shiut të rrëmbyeshëm, për pasojë
disa rrugë pjesërisht janë bllokuar
nga rrëshqitja e dheut dhe gurëve,
si rruga për në Banjat e Tetovë, Rru-
ga që shpie për në fshatin Sellcë të
Tetovës dhe rruga nga Shipkovica
për në fshatin Brodec. 

Nga Komuna e Tetovës, thonë
se ekipet e tyre po punojnë në pa-
strimin e dheut dhe gurëve për të

zhbllokuar këto rrugë që komu-
nikacioni të zhvillohet lirshëm dhe
pa pengesa. 

“Kemi angazhuar makineri për
zhbllokimin e rrugës dhe rruga ta-
shmë është e kalueshme”, ka thënë
Arsim Nuredini, udhëheqës i Sek-
torit për Komunikacion dhe Tokë
Ndërtimore në Komunën e Te-
tovës. Nga njësia territoriale
kundër zjarrit thonë se në vazh-
dimësi kanë intervenuar në pastri-
min e ujit nga garazhet dhe bodru-
met e shtëpive të përmbytura nga
uji. Banorët që jetojnë në këtë
lagje, shprehen se gjithnjë është

rrezik për kalimtarët. Edhe pse për
momentin qarkullimi në këtë rrugë
zhvillohet në kushte shumë të vë-
shtira, megjithatë kërkesa e ba-
norëve është që në këtë pjesë të Te-
tovës, të bëhet një investim më i
madh dhe njëherë e përgjithmonë
të mos ketë rrezik për shembjen e
dheut. Rruga për në Banjat e Te-
tovës, pothuajse gjithmonë kur ka
reshje gjithnjë shemben gurrëz të
cilët paraqesin rrezik permanent
për kalimtarët. E njëjta po ashtu ka
qenë e bllokuar mëngjesin e ditës
së shtunë si pasojë e reshjeve të
shiut dhe shembjes së dheut dhe të

gurëve. 
Në ndërkohë nga Komuna njof-

tojnë se është në rrjedhë e sipër
procesi i përzgjedhjes së kompani-
së që do të mirëmbajë rrugët gjatë
dimrit. Nga ana tjetër, në Ndër-
marrjen publike komunale, do të
ketë riorganizim të punëtorëve, të
cilët tani janë të angazhuar në
larjen e rrugëve. Të njëjtët, sipas
drejtorit të ndërmarrjes, që të
gjithë do kalojnë në mirëmbajtjen
e rrugëve dhe trotuareve. Nga ko-
muna shprehen se tenderi është
mbyllur dhe se presin afatin për pa-
rashtrimin e ankesave dhe të fillojë

furnizimi me kripë, afër 100 tonë
dhe një sasi e vogël e rërës. 

“Puna e pastrimit dimëror të
rrugëve është çështje rrjedhëse e
Komunës së Tetovës, është një
punë që kryhet para çdo sezoni
dimëror. Edhe këtë radhë komuna
ka hapur procedurën për furnizim
publik. Sa kam informata nga shër-
bimi përkatës, procedura e tenderi-
mit ka përfunduar, është faza e ani-
mimit. Presim të përfundojë ky afat
dhe pastaj kompania përkatëse të
fillojë me pastrimin e akseve rrugo-
re malore, ku tanimë bora ka ka-
pluar thonë nga shërbimi për infor-
mim i Komunës së Tetovës. Situata
nga të reshurat e shiut nuk paraqi-
tet aspak e mirë edhe brenda qyte-
tit të Tetovës, ku shumë bodrume
dhe shtëpi të disa lagjeve të qytetit
janë të përmbytura nga uji. 

Uka Aliti, kryeshef i njësisë së
zjarrfikësve, tha se gjithnjë janë në
terren dhe intervenojnë në largi-
min e ujit nga bodrumet e shtëpive.
Në ndërkohë, pas reshjeve të shiut
edhe Komuna e Zhelinës, njoftoi
se ka marrë masa për pastrimin e
kanalit mbi fshatin Trebosh, për të
parandaluar vërshime më të
mëdha. 

“Sot, intervenuam në disa fsha-
tra si Zhelinë, Trebosh dhe Palla-
ticë, me qëllim që nga vërshimet të
mos dëmtohen pronat e qytetarë-
ve”, njoftuan nga Komuna e Zhe-
linës. Gjatë vikendit, janë vërejtur
makineri edhe në pastrimin e sh-
tratit të lumit të fshatit Poroj.

PROBLEME NË RRUGËN E BANJËS

Shembje të dheut 
pas reshjeve

Në rruga për në Banjat e Tetovës, pothuajse gjithmonë kur
ka reshje, pasohet me shembjen e dheut që paraqet rrezik
permanent për kalimtarët. Kështu ndodhi edhe në
mëngjesin e ditës së shtunë, me ç’rast kjo rrugë u bllokua

Koha

Gostivar, 3 dhjetor - Dy ditë më parë është
sulmuar kopeja e deleve të blegtorit Gazi
Shabani nga fshati Gradec, i Komunës së
Vrapçishtit, me ç’rast nga gjithsej 150 dele

ujku ka mbytur 20, ndërsa ka plagosur 6
prej tyre. Për rastin në fjalë blegtori Gazi
Shabani është njoftuar nga fqinjët e tij dhe
ka gjetur delet e tij të ngordhura që ishin sh-
qyer nga ujku. Pas paraqitjes së rastit, është
inspektuar vendi, ku është thirrur edhe ve-
terinari, i cili e ka konstatuar se bëhet fjalë
për sulm të një apo më shumë ujqërve, ra-
stin në fjalë blegtori Shabani e ka paraqitur
edhe në Komunën e Vrapçishtit, edhe në
Ministrinë e Bujqësisë dhe pret që të ndër-
merren masa për kompensimin e dëmit.
Dëmi që i është shkaktuar blegtorit, llogari-
tet të jetë rreth 3 mijë euro. Kohëve të fun-
dit, mundësitë që ujqërit të sulmojnë kope
të bagëtive janë më shumë të mundshme,
andaj apelohet për më shumë kujdes.

Ujku masakron 
delet në fshatin Gradec

Pas paraqitjes së rastit, është
inspektuar vendi, ku është
thirrur edhe veterinari, i cili e ka
konstatuar se bëhet fjalë për
sulm të një apo më shumë
ujqërve, rastin në fjalë blegtori
Shabani e ka paraqitur edhe në
Komunën e Vrapçishtit, edhe
në Ministrinë e Bujqësisë 

Publicitet/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



Problemi i parë i
liberalëve me

një qeveri të
formatit

Xhamajkë (nga
ngjyrat e partive
që do të duhej ta

formonin)
përfaqësohej

nga vështirësia
për të qenë

protagonistë në
një koalicion në

të cilin
Kancelaria dhe

të Gjelbërit
qenë deri
shumë të

mirëkuptuar
midis tyre
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P
as pesë javësh tratativash të gjatë dhe in-
tensive, liberalët gjermanë kanë lënë që të
dështojë marrëveshja për qeverinë e re
gjermane. Sipas Peter Tauber, sekretar i

përgjithshëm i CDU-së, nuk kishte asnjë motiv
tjetër përmbajtjesor që e justifikon këtë vendim.
Por, në realitet, arësyet e liberalëve janë dhe janë
të shumta, edhe pse jo të gjitha të pranueshme.

Problemi i parë i liberalëve me një qeveri të
formatit Xhamajkë (nga ngjyrat e partive që do të
duhej ta formonin) përfaqësohej nga vështirësia
për të qenë protagonistë në një koalicion në të ci-
lin Kancelaria dhe të Gjelbërit qenë deri shumë të
mirëkuptuar midis tyre. Rreziku që kishin Chri-
stian Lindner dhe të tijtë ishte ai i të qënit edhe një
herë akoma nga forca e Kancelares pasi që qysh
nga 2009 në 2013 dolën me brinjë të thyera. Nga
ana tjetër, klasa drejtuese e liberalëve është objek-
tivisht më pak kompetente dhe më pak e përga-
titur si nga ajo e Unionit (CDU/CSU), e mësuar
gjithmonë të mbulojë role kryesore përgjegjësie,
ashtu edhe nga ajo e të Gjelbërve, e njohur për in-
transigjencën e saj lidhur me disa tema, por,
ndërkohë, për saktësinë me të cilën studiojnë dhe
përgatisin dosjet. Në këtë kontekst, liberalët do të
kishin qenë hallka e dobët e të gjithë koalicionit.

Një problem i dytë ishte që t’ia shpjegonin
bazës së tyre një aleancë me të Gjelbërit. Libe-
ralë dhe të Gjelbër, të paktën në çështje të tilla të
mëdha si mjedisi dhe reduktimi i taksave, përfa-
qësojnë dy botë të papajtueshme. Nga këtu edhe
një pengesë e tretë: paqëndrueshmëria që një
koalicion Xhamajkë do të kishte sjellë me vete. Di-
vergjencave politike u duhen shtuar edhe antipa-
ti e moskuptime personale midis liderëve të ndry-
shëm liberalë e të gjelbër.

Në të kundërt, Angela Merkel dhe politikanët
e afërt me të mund të gëzojnë një mirëkuptim –

nganjëherë edhe të shkëlqyer – të caktuar me dy
liderët e gjelbër Kathrin Göring Eckhardt dhe Cem
Özdemir, por edhe me eksponentë të tjerë am-
bientalistë, midis të cilëve Winfried Kretschmann
(Ministër – President i Landit Baden – Württem-
berg). Një problem i katërt është i lidhur me am-
biciet e liberalëve për të kthyer në protagonistë të
politikës gjermanë pas katër vitesh ku bile kishin
dalë edhe jashtë Bundestagut. Në këtë kuptim,
Christian Lindner do ta luajë lojën e tij pa kom-
plekse inferioriteti ndaj Kancelares dhe, ndoshta,
të provojë që ta nxjerrë jashtë loje.

Nga këtu strategjia e tratativës së gjatë e
hedhur në erë në momentin e fundit me objektiv
vënien në vështirësi e Angela Merkel dhe ta dety-
rojë që të mbajë zgjedhje të parakohshme apo
deri në dorëheqje si Presidente e CDU-së. Nga
ana tjetër, nuk është aspak mister që Lindner
është shumë më i afërt me Jans Spahn, një
kundërshtar të madh të Kancelares, me të cilin
mirëkuptohet shumë mirë. Së fundi, Lindner e ka
kuptuar se në këtë fazë historike me ndjenjën e in-
stitucioneve nuk fitohen zgjedhjet. Përkundrazi,
populizmi të shpërblen elektoralisht. Aspirate e li-
derit të FDP-së është që ta bëjë partinë e vet një lë-
vizje liberale neo – populiste sipas modelit të Kurz
në Austri apo të Geert Wilders në Hollandë. Do-
methënë të marrë frenat e pakënaqësisë, t’i flasë
më shumë barkut sesa kokës së elektoratit dhe të
provojë që t’i zhvasë vota të djathtës së Alternati-
ve für Deutschland, duke e sfiduar në terrenin e
saj. deri më tani, operacioni ka dalë pjesërisht me
sukses. Liberalët i kanë marrë vota Unionit dhe
janë kthyer në qendrorë në ekuilibrat politikë
gjermanë, por tani fillon faza më e vështirë, pasi
në rast zgjedhjesh të parakohshme përplasja libe-
ralë – AfD do të jetë shumë më e ashpër dhe më
konfliktuale nga sa ka qenë në shtator. (bota.al)

KOHA PËR KARIKATURËN E DITËS

Gjermani, 
arsyet e liberalëve Nga 

Ubaldo Villani – LUBELLI 

J
eta kombëtare shqipta-
re e sotme nuk ësht për-
fundimi i një tok tradita-
ve e ndjenjave, që

çlirohen nga çdo farë kritike e
ndryshimi. Mbase ësht përfun-
dimi i një shkence shkatër-
ronjëse, i një mëndje vepronjë-
se, që kërkon të gjejë gjithënjë
më të drejtën, më të fismen,
më të mbaruarën. Anëtarët e
traditës lokale (çdo traditë ësht
lokale) kanë frikë se mos vlera
njerzore e mëndjes ndihmojë
në çdukjen e Kombësisë dhe
se mos bjeri si përfundim një
Ndërkombtarizim të plotë të
të gjithave. Është gabim. Vlera
njerzore e mëndjes ësht një ve-
prim mendor. Jeta ndërko -
mbë tare qëndron vetëm në
sheshin e marrëdhënievet
praktike dhe teknike. Askush
nuk mund të mohojë in-
fluencën e ndryshimeve t’ona
mendore, d.m.th. të shvillimit
t’onë mendor në qëllimet e ve-
pravet t’ona. Po një veprim i til-
lë s’ësht kurrë në shkallë të
çdukij të gjitha ndryshimet në mes të njerësvet, të na
udhëheqij të gjithë në një përgjarësi të plotë dhe t’a çveshij
njerin nga Kombësia e tij. Kur shtohen ndryshimet në mes
të njerësvet, në mes të zanatëvet, kundërshtimet e ten-
dencave vetjake, edhe kur gustet ndahen e marrin karakter
të veçantë, pikërisht ahere ndjejmë edhe nevojën e një Qy-
tetërimi racional dhe të një rregullimi të punëravet kombë-
tare e shtetërore mbi disa themele thjesht racionale. Ata që
punojnë për lirinë e popullit shqiptar kanë detyrë të pu-
nojnë në një koh’ e sipër dhe për një organizim të jetës
kombëtare e shtetërore të këtij populli, dukek e mbështe-
tur bile mbi një system mendimi si kur do të ngrehin një go-
dinë gjeometrike. Puna e nacionalismës shqiptare ësht një
punë mendore. Që të kuptojmë mirë-mirë nevojat e popul-
lit t’onë dhe që të pregatitin planet më të mira për një
Reformë kombëtare të vërtetë më parë nga çdo gjë
mëndjen t’onë duhet t’a kthejmë nga populli dhe të gjejnë
shkaqet pse ka mbetur prapa. Varja dhe skllavërimi në
kërkimet e traditave ësht armiku më i madh i çdo përpari-
mi dhe i çdo cjapi çlironjës përpara. Nuk shërbehet idea
kombëtare kur ndjejmë nevojën të bindemi në një tok
urdhra të paarsyeshme primitive dhe antishoqërore të tra-
ditave. Traditat dhe ndjenjat kanë një logjikë të tyre. Po ka
dhe ndjenja që janë lidhur me logjikën, d.m.th. që ka edhe
disa vlera të veçanta që janë përfudnimi i një nevoje men-
dore. Në një çast historik të caktuar edhe në një shkallë të
caktuar qytetërimi, kombet nisin të shqyrtojnë vlerën e
ligjavet që sundojnë gjer atë ditë. Bie fjala, Kombëtarizim
i Gjuhës nuk ësht një të kthyer në traditën e saj. Mbase
ësht një afrim me mëndjen e me shpirtin. Jo një kthim, po
një përparim, një lartësim. Një komb nis t’a ndjejë e t’a drej-
tojë vetëhen, vetëm ahere kur nis të mendojë fatin e tij: Një
Popull bëhet Komb vetëm kur arrin në një shkallë të lartë
ndërgjegjeje dhe kur frymën kritike të mëndjes së tij e
kthen nga fuqitë e natyrshme dhe instruktive, në të cilat ish-
te skllavëruar gjer dje…. (Botuar më 1935)

NË SHIRITIN E KOHËS

Nacionalisma
shqiptare

Nga 
Branko MERXHANI

Nuk shërbehet
idea kombëtare
kur ndjejmë
nevojën të
bindemi në një
tok urdhra të
paarsyeshme
primitive dhe
antishoqërore
të traditave
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Koha, e hënë 4 dhjetor, 2017 

Agolli mbyll vitin para kohe
Skuadra azere, Karabag ka humbur një copë shumë të çmueshme të

saj në repartin e mbrojtjes. Kundër Romës, në ndeshjen e fundit të
vlefshme për fazën e grupeve të UEFA Çampions ligë. Mbrojtësi i

majtë u detyrua të lërë fushën e lojës në ndeshjen ndaj Neftçi në mi-
nutën e 75’ për shkak të një problemi muskulor. Ishte pikërisht trajne-

ri i ekipit azer, Gurbanov ai që konfirmoi mungesën e shqiptarit në
ndeshjen e të martës që do të luhet në kryeqytetin italian Roma. 

Bujar KURTAJ

Shkup, 3 dhjetor – Kampioni ak-
tual Vardari ka pësuar një nok-
daun nga futbollistët e Shkupit
në stadiumin e Çairit duke u
mundur me rezultatin 2-0. Me dy
eurogolat e Bajramit dhe Stojko-
skit djemtë e trajnerit Ardian
Nuhhiu arritën fitore shumë të
rëndësishme ndaj rivalit të madh
në një atmosferë impozante e
krijuar nga grupi i tifozëve “Sh-
vercerat Shkup”. Vardarin kjo di-
sfatë e len edhe një hap mbrapa
mbrojtjes së titullit, derisa për
bardhekaltërit kjo është një fito-
re e madhe në “luftën” për mbije-
tesë, por që e forcon në mesin e

tabelës (vendin e 6-të) me 23 pikë
aq sa ka edhe Rabotniçki.  it
Ndryshe, kampioni aktual hyri si
favorit në këtë ndeshje, por në
fushë ndodhi e kundërta, domi-
nuan futbollistët e Shkupit dhe
me plot meritë në fund iu gëzuan
fitores së madhe, fitore të cilën
që nga viti 2009 nuk e kishin ar-
ritur kundrejt rivalit më të madh
të saj . 

Derisa, pas kësaj humbje të
kampionëve ka përfituar më
shumë skuadra e Shkëndijës, e
cila në mënyrë rutinore ka mun-
dur Pelisterin me 3-0 Autor të go-
lave për kuqezinjtë ishin Besart
Ibraimi, Ferhan Hasani dhe Ar-
bin Zejnullai.  Me këtë fitore

Shkëndija edhe më shumë i
afrohet titullit të kampionit. Ata
tani kanë 46 pikë, 13 më shumë se
Vardari. 

Renova ka fituar një pikë të
madhe në përballjen me Po-
bedën në cilësinë e mysafirit. Të
parët në epërsi kaluan nikoqirët,
mirëpo Nafiu në minutën e 82
barazoi rezultatin në 1-1. Fitore
ka arritur edhe Rabotniçki kun-
drejt Skopjes me 3-0.

Gentiana
Kampione
e Botës
Gentiana Beqa Ahmeti ka arri-
tur edhe një sukses të jashtë-
zakonshëm në fitnes. Në Kam-
pionatin Botëror të IFBB-së, të
mbajtur në Biarritz të Francës,
Geta ka arritur jo më pak se ti-
tullin e kampiones botërore në
kategorinë ‘Woman Wellness
Fitness’. Në një konkurrencë të
vështirë, e sfiduar nga pjesë-
marrëse të 55 shteteve nga pesë
kontinente, Beqa ia ka dalë ta
prezantojë Kosovën në
mënyrën më të mirë, duke i lënë
të gjitha pas, për të marrë me-
daljen e artë. Me këtë sukses
Geta ka arritur në majat e spor-
tit të fitnessit dhe bodibildin-
gut, duke u kurorëzuar me ti-
tullin e botëror. “Ju kam thënë
se pas kupës evropiane do ta
marr edhe kupën botërore”, ka
thënë ajo në një intervistë për
“Sport Plus”.“Kjo për mua është
tepër e vlefshme. E di që edhe
për shtetin tonë…”, ka deklaruar
ajo duke i treguar pastaj kupat
që i ka fituar. “Jam shumë e lum-
tur që e përfaqësoj Kosovën dhe
dua që këtë përvojë timen ta
shpërndaj te vajzat tjera”, ka sh-
tuar Geta duke e falënderuar në
fund familjen e saj për mbësh-
tetjen në arritjen e këtyre sukse-
seve.

Shkup, 3 dhjetor – Skuadra e KB
“Shkupi” ka arritur edhe fitoren e
dytë në Superligën e Maqedonisë,
pasi në cilësinë e mysafirit me re-
zultatin 64-69 mundi skuadrën e
“Strumica”. Të përzgjedhurit e traj-
nerit Enver Miftarit në çerekun e
parë ishin në disavantazh me shi-
fra 26:11, ndërsa në tri tjerat në
vijim, përmbysën gjithçka, duke
vulosur kështu fitoren e dytë me
radhë. Mirëpo, sipas trajnerit Mif-
tari, fitorja ndaj “Strumicës” nuk
ishte edhe aq e lehtë, pasi djemtë
e tij zhvilluan ndeshjen pa at duke
marr parasysh se ai u përjashtua
prej lojës nga arbitri Alija Ferevski.

“Prej fillimit referat filluan të na
dëmtojnë dhe nuk na linin të

ndjekim rezultatin, ndërsa në pu-
shim shkuam me negativë prej 40-

29. Në fillim të çerekut të tretë re-
feri Alija Ferevski më përjashton
nga loja dhe deri në fund lojtarët
luajtën pa trajner. Por e gjithë kjo
padrejtësi nuk i ndihmoi këtij refe-
ri dhe djemtë e mi luajtën në vazh-
dim me zemër dhe në fund fituan
me meritë”, deklaroi për gazetën
KOHA, Miftari. Më i miri në radhët
e Shkupi rezultoi të jetë Miojeke
me 27 pikë të shënuara, me Tajlor
që shtoi 22 tjera, ndërsa Ristov dhe
Haris realizuan 10 respektivisht 8
pikë. “Bardhekaltërit” ndeshjen e
radhës në Superligë do ta zhvil-
lojnë me “Kumanovën” në Çair. 

(B.K.)

PËRKUNDËR PËRJASHTIMIT NGA LOJA TË TRAJNERIT ENVER MIFTARI

Shkupi me përmbysje mund Strumicën

LIGA E PARË, PËRFUNDOI SEZONI VJESHTOR 

Shkupi nokauton Vardarin,
Shkëndija gjithnjë e më afër titullit
Në një atmosferë
jashtëzakonisht të mirë
por edhe në një fushë të
rëndë për lojë, futbollistët
e Shkupit arritën të
mposhtin kampionin
aktual Vardarin me 2-0.
Kjo ishte fitorja e parë e
Shkupit ndaj Vardarit pas
vitit 2009. Ka fituar edhe
Shkëndija, e cila me 3-0
mundi Pelisterin. Me këtë
fitore kuqezinjtë i janë
afruar më shumë titullit të
kampionit

REZULTATET: 
A.PANDEV – SILEKSI 0-1
RABOTNIÇKI – SKOPJE 3-0
POBEDA – RENOVA 1-1
SHKËNDIJA – PELISTERI 3-0
SHKUPI – VARDARI 2-0
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Bujar KURTAJ

Shkup, 3 dhjetor – Pas Klubit të ba-
sketbollit “Liria” këtë vit në elitën e
basketbollit vendor po garon edhe
KB “Shkupi”. Edhe pse është sezoni i
parë i saj, dhe në përbërjen e tyre
kanë basketbollist të ri, djemtë e
trajnerit Enver Miftari dita ditës po
luajnë mirë e më mirë. Pos basket-
bollistëve të huaj dhe disa të tjerë
që kanë më tepër përvojë dhe që
bartin peshën më të madhe, në me-
sin e tyre ka edhe basketbollist të
rinj të cilët janë të talentuar dhe një
ditë mund të shkëlqejnë. Ndërkaq,
njëri prej atyre është edhe 13-vjeça-
ri nga Shkupi Rezart Mehmeti. Edhe
pse ka vetëm 13-vjeç, ai debutoi në
parket në përballjen me skuadrën e
Rabotniçkit, duke hyrë në histori, si
basketbollisti i dytë që ka debutuar
në Superligën e Maqedonisë, pasi
para tij ka qenë Nikolla Gajdaxhiev,
i cili me vetëm 9-vjeç shënoi para-
qitjen e parë në fanellën e ish-skua-
drës “Nikoll Fert” në vitin 2001. Një
moment i veçantë për karrierën më-
tejme të Rezartit, por edhe për vël-
lain e tij Besartin, i cili gjithashtu
është pjesë e KB Shkupi si dhe fa-
miljen, nga e cila vjen përkrahja më
e madhe. Për gazetën KOHA ylli i ri
i basketbollit vendor , ndoshta një
ditë edhe ndërkombëtar, Rezart
Mehmeti rrëfen përshtypjet për
paraqitjen e tij të parë në Su-
perligë, hapat e parë me ba-
sketbollin, mesataren e
pikëve që i ka shënuar për
të rinjtë, ambiciet e tij
dhe tregon për basket-
bollistin që e pëlqen
më së shumti. “Ka
qenë një ditë e
veçantë dhe e papër-
shkruar që pata mundësinë
të arrij këtë sukses në këtë moshë.
Kjo në fakt është ëndrra e secilit fë-
mijë i cili e donë basketbollin. Në
momentin kur trajneri Enver Mifta-
ri më lejoji që të inkuadrohem në
lojë, ishte një çast ku një nga ëndrrat
e mia sportive po realizohej dhe isha
tepër i emocionuar por dhe shumë i
lumtur. Ky është një motiv shumë i
madh për mua që të vazhdoj an-
gazhimet e mia dhe të mundohem

të arrij suksese të mëtutjeshme”, sh-
prehet Rezarti. 

PAS DEBUTIMIT, 
VIJNË PIKËT E PARA

Në ndeshjen ndaj Rabotniçkit,
Mehmeti në lojë u inkuadrua në mi-
nutën e fundit dhe nuk pat mundë-
si të shënojë pikët e parë në Super-
ligë. Mirëpo, ajo i shkoi për dore në
përballjen tjetër kundër “Ohrid AV”,
ku Rezarti mori përsëri besimin e
trajnerit Miftari, i cili luajti 2 minuta
e 44 sekonda ku arriti të shë-
nojë pikët e para për eki-
pin e tij të zemrës. “Ra-
sti i dytë ku unë pata
mundësinë të jem
pjesë e ekipit të ligës
së parë, ishte përbal-
lja ndaj skuadrës
nga Ohri. Shënova
pikat e para dhe kjo
për mua paraqet një
bindje që ky sport
është pasioni im dhe kjo
është ajo që dua ta bëj

dhe e bëj me qejf. Besimin që trajne-
ri ma dha për herë të dytë për mua
do të thotë që ai por edhe klubi pre-
sin gjëra të mëdha nga unë dhe e

imja mbetet që mos ti zhgënjej
asnjëherë”, vazhdoi më tej 13-

vjeçari nga Shkupi. Derisa,
para se të grumbullohet
për ekipin e parë, Rezarti

ke luajtur edhe për mo-
shat e rreja, ndërsa aty
ka qenë më i miri dhe
basketbollisti më efikas.

“Siç edhe e dini për nga
mosha ime, që nga fillimi

kam qenë pjesë e ekipit te
gjeneratës time dhe

poashtu kam qenë i angazhuar edhe
në ekipin e gjeneratës 2000, në te
cilën luaj edhe tani. Mesatarja e
pikëve që unë kam arritur të shënoj
është 24 pikë me gjeneratën 2003,
ndërsa me 2000 mbi 15 pikë. Shpre-
soj të vazhdoj me këtë temp dhe
këtë mesatare të pikëve ta kem një
ditë edhe për ekipin e parë të KB
“Shkupi”.

NDJEK HAPAT E VËLLAIT BESARTIT
Ndryshe, Rezarti karrierën e nisi

te KB “Shkupi” në moshën 7-të vjeça-
re. Inspirimi për këtë sport ka ardhur
nga vëllai më i madh Besarti, i cili
gjithashtu merret me këtë sport dhe
është pjesë e KB “Shkupi”, ndërsa
pranon se rol të rëndësishëm në
rrugëtimin e tij ka edhe trajneri ak-
tual Enver Miftari. “Hapat e para si
basketbollist i kam filluar prej mo-
shës 7-vjeçare. Duke parë vëllain tim
më të madh, i cili çdo ditë shkonte në
stërvitje dhe çdoherë kur shkoja ta
shihja gjatë ndeshjeve, lindi dhe dë-
shira dhe ideja që edhe unë të filloj
të merrem me këtë sport. Rol të
veçantë në gjithë këtë rrugëtim ka

luajtur dhe trajneri im Enver Mifta-
ri, i cili poashtu është një nga arsyet
kryesore pse kam zgjedhur basket-
bollin dhe gjitha këto suksese të deri
tanishme do të ishin ta pamundura
pa ndihmën, udhëheqjen dhe kë-
shillat e tij. Ai gjithmonë me pa-
lodhësi që nga hapat e para e deri
tani është shtylla kryesore dhe përk-
rahja më e madhe për mua”. 

PRANË KALIMIT TE “AURORA
BASKET JESI”

Kur debuton në një moshë kaç
të re dhe posedon një talent siç e ka
Rezarti, kuptohet se interesimi i eki-
peve menjëherë fillon. Në fakt kjo
edhe ndodhi, pasi për shërbimet e
13-vjeçarit interesim të madh kanë
shprehur edhe drejtuesit e skuadrës
së njohur italiane “Aurora Basket Jesi
- Ancona”, ndërsa ai më veç ishte në
testime te ky klub. “Gjatë muajit të
kaluar kishim një trajner nga ky klub
i cili nëpërmjet kontaktimit me traj-
nerin tonë kishte ardhur për të na
vlerësuar dhe testuar disa lojtarë.
Pas kësaj morra dhe ftesën që ti ba-
shkëngjitëm këtij klubi në stërvitje
ku ky trajner së bashku me të tjerët
do të më  testojnë. Gjithçka kaloi
shumë mirë¸ klubi në fjalë më pël-
qeu dhe kanë shprehur interes të
madh për transferimin tim. Momen-
talisht jemi duke diskutuar kushtet
të cilat do të me ofrohen dhe mund
të them lirshëm se jemi shumë afër
arritjes së marrëveshjes”, bën të ditur
Mehmeti. Në fund si çdo basketbol-
list i ri  edhe Rezarti tregoi se kush
është basketbollisti i tij i preferuar.
“Basketbollisti im më i preferuar
është Kyrie Irving i cili është lojtar
në ligën e famshme të NBA dhe pje-
së e skuadrës së Boston Seltiks. Dë-
shira ime është që të vazhdoj me
sukseset e mia dhe të arrij të luaj në
Euroleague në të ardhmen”. 
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REZART MEHMETI, BASKETBOLLIST I KB SHKUPI

Mehmeti, ylli i ri i basketbollit
Ka qenë një ditë e veçantë
dhe e papërshkruar që
pata mundësinë të arrij
këtë sukses në këtë
moshë. Kjo në fakt është
ëndrra e secilit fëmijë i cili
e donë basketbollin. Në
momentin kur trajneri
Enver Miftari më lejoji që
të inkuadrohem në lojë,
ishte një çast ku një nga
ëndrrat e mia sportive po
realizohej dhe isha tepër i
emocionuar por dhe
shumë i lumtur. Ky është
një motiv shumë i madh
për mua që të vazhdoj
angazhimet e mia dhe të
mundohem të arrij
suksese të mëtutjeshme

Siç edhe e dini për nga
mosha ime, që nga
fillimi kam qenë pjesë
e ekipit te gjeneratës

time dhe poashtu kam
qenë i angazhuar edhe në

ekipin e gjeneratës 2000, në
te cilën luaj edhe tani. Mesatarja

e pikëve që unë kam arritur të
shënoj është 24 pikë me

gjeneratën 2003, ndërsa me 2000
mbi 15 pikë. Shpresoj të vazhdoj me
këtë temp dhe këtë mesatare të
pikëve ta kem një ditë edhe për
ekipin e parë të KB “Shkupi”

Pos basketbollistëve të huaj dhe disa të tjerë që kanë
më tepër përvojë dhe që bartin peshën më të madhe,
te KB “Shkupi” ka edhe basketbollist të rinj të cilët
janë të talentuar dhe një ditë mund të shkëlqejnë.
Ndërkaq, njëri prej atyre është edhe 13-vjeçari nga
Shkupi Rezart Mehmeti. Edhe pse ka vetëm 13-vjeç, ai
debutoi në parket në përballjen me skuadrën e
Rabotniçkit, duke hyrë në histori, si basketbollisti i
dytë që ka debutuar në Superligën e Maqedonisë

Koha
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“E shikoni atë zotërinë që është në këmbë
në vendin e tij, në shkallët e tribunës anësore?
Po qëndroi ashtu edhe për dy minuta të tjera,
do t’i dërgojnë një mesazh: “Ulu menjëherë!”.
Është e bukur kur shikojnë përreth për të kup-
tuar si ia bëjmë”. Përgjegjësi i telekamerave
të sigurisë të stadiumit të Beshiktash është
shumë krenar për lojën e tij. Salla e kontrollit
ka dhjetëra ekrane, filmime në HD që lejojnë
të bëhet zmadhimi i imazhit për çdo vend të
stadiumit ku janë ulur tifozët, të cilët kanë bi-
leta elektronike dhe një kartë me të gjitha të
dhënat e tyre (duke përfshirë edhe numrin e
telefonit). Nuk mungojnë as kamerat në hyrjet
e stadiumit për të kontrolluar nëpërmjet
kompjuterit të gjithë fytyrat e tifozëve. Me
pak fjalë, një kontroll në stilin “Big Brother”.
Nuk është diçka ekskluzive për klubin e Bosfo-
rit. E kanë të gjitha skuadrat e dy kategorive të
para të Turqisë. Janë instaluar pas nismës së
Federatës dhe për rrjedhojë, të Qeverisë, ba-
shkë me shitjen e centralizuar të biletave. “Si-
guria është shumë e rëndësishme për në”,
thonë ata, edhe pse kjo lëvizje ka pasur efek-
tin e pëlqyer të zhdukjes së protestave politike.
Atje, nga ana tjetër, hetohet për një domethë-
nien e një fotografie të madhe te Rokit të sh-
faqur nga tifozët ultras të Gallatasaraj. Tifozët
kanë protestuar për një kohë të shkurtër
(veçanërisht ata ultras), por sot stadiumet janë
përsëri të mbushur plot dhe ata që zotërojnë
kartën e tifozit janë më shumë se 3 milionë.

TË DREJTAT E NJERIUT – Kjo “lojë” i ka
kushtuar rreth 50 milionë euro Federatës
Turke të Futbollit, një pikë uji në detin e para-
ve që qeveria ka vënë në dispozicion të fut-
bollit. Nëse Kina po përqendrohet te futbolli
me urdhër të Xi Jinping, në Turqi, të shtyrë
nga presidenti Rexhep Taip Erdogan, janë
vënë 1 miliard euro në dispozicion të stadiu-
meve nga shteti. “Sulltani”, që ka një të kaluar
si futbollist gjysmë-profesionist, dhe politika
e tij e veprave të mëdha (ura, kanale, auto-
strada) janë përqendruar tani te futbollit. Re-
zultati është një “park stadiumesh” që nuk ka
të krahasuar në Evropë: nga 2009-a në 2017-ën
janë ndërtuar 21, 17 të tjerë janë programuar
për 3-4 vitet e ardhshëm. Kapaciteti i këtyre
stadiumeve shkon nga 50 mijë deri në 15 mijë
spektatorë, kanë standarde shumë të larta
dhe ekziston një dëshirë e madhe për t’ia tre-
guar botës, duke organizuar një eveniment të
madh. Stambolli ka hedhur kandidaturën për
finalen e “Champions League 2020”, por objek-

tivi kryesor është Euro 2024. Turqit do të sfi-
dojnë Gjermaninë. “Herën e fundit kemi hum-
bur me Francën për një votë dhe në të kohë
ishte Platini. Sot, me Çeferin presim që votimi
të jetë i pastër”, ka thënë zëvendëspresidenti
i Federatës Turke të Futbollit, Servet Jardimçi,
59 vjeç. Pengesat mund të përfaqësohen nga
protokolli i UEFA-s mbi të Drejtat e Njeriut
dhe situata politike. “Por futbolli i kalon tensio-
net ndërkombëtare”, – ka vazhduar Jardimçi, –
mbaj mend një miqësore me Rusinë të orga-
nizuar në Antalia në kulmin e krizës. Ka qenë
një sukses”.

850 MILIONË DHE “FAIR PLAY” — Ambi-
ciet për madhështinë turke nuk limitohen te
stadiumet. Erdogan është në favor të krijimit
të një Super Lige, mes katër kampionateve
kryesore të Evropës. Sot, kampionati turk është
në vendin e 10-të në renditjen e UEFA-s, por
është ekonomia e gjashtë e futbollist evro-
pian (pas Big 5). Në verë kanë shkuar atje një
lum yjesh, ose lojtarët që janë akoma në kul-
min e karrierës së tyre: Nasri, Gomis, Pepe,
Medel, Soldado, Menez, vetëm për të përmen-
dur disa. Klubet kanë bërë merkaton përrallo-
re, pavarësisht shqetësimit të përgjithshëm
për rritjen e borxheve të klubeve. Tre më të
mëdhatë, Gallatasaraj, Fenerbahçe dhe Be-
shiktash thuhet se kanë arritur një borxh të
përgjithshëm prej 850 milionë eurosh, pa-
varësisht taksave më të lehta dhe rritjes së të
ardhurave. Situata më e keqe është te Gala, e
skualifkuar në 2016-ën për një vit nga Evropa
për shkak të “fair play”-it financiar të UEFA-s.
Tani, po kërkon të dalë nga kjo situatë duke
shitur fushat e qendrës sportive (e ka bërë
edhe Real i Perez). Më pas ekziston një besim
i verbër mbi potencialin e një vendi të mbu-
shur me tifozë ku, sipas një sondazhi të bërë
nga federata, çdo qytetar (fëmijë dhe gra të
përfshira) shikon 2.6 ndeshje mesatarisht në
javë.

TË HUAJ OSE JO – Më shumë se 41 mijë
spektatorët turq për finalen e Kupës së Botës,
në “Vodafone Park” të Beshiktash, tregojnë pa-
sionin e madh që ku vend ka për sportin më po-
pullor në botë. Ashtu siç bie në sy edhe vësh-
tirësitë e një kampionati që është në vendet e
para të Evropës për paqëndrueshmërinë e or-
ganikave të ekipeve (ndërrimi i lojtarëve) dhe
në krye për aktivizimin e lojtarëve të huaj:
65,6%. Në vend të fundit, për sa i takon loj-
tarëve të dalë nga ekipet e moshave (vetëm

6,8%). Kombëtarja e Luçeskut po ndikohet nga
kjo: jashtë Kupës së Botës dhe fazës “play off”,
e mundur në dy miqësoret të luajtura kundër
Rumanisë dhe Shqipërisë. Rezultate që bien
në kontrast me strukturat luksoze të qendrës
stërvitore të kombëtares së Turqisë, “Riva Cen-
ter”: 180 mijë metra katrorë, fusha, hotele, pi-
shina, të gjitha të reja fringo. Në përgjithësi, ko-
lonizimi i skuadrave nuk është i mirëpritur nga
grupet më “nacionaliste” të tifozerisë së organi-
zuar dhe nga opinioni publik. Nevojat e ndry-

shme (identiteti turk, rritja e talenteve ven-
das, shpenzime të përmbajtura) do të
përkthehen në limite të reja për lojtarët e huaj.
Sot, 7 nga 21 lojtarët e një ekipi duhet të jenë
turq, por në fushë janë parë skuadra që e kanë
filluar ndeshjen me 11 lojtarë të huaj. Kohët e
fundit, Erdogan ka folur edhe për këtë: “Shumë
kontrata të lojtarëve të huaj zgjasin deri në
2019-ën. Më pas do të duhet të bëhet diçka,
bashkë me klubet”. Duket më shumë si një
vendim sesa ftesë.

ERDOGAN, BORXHET DHE EURO 2024

Nëse Kina po përqendrohet te futbolli me urdhër të Xi Jinping, në Turqi, të shtyrë nga presidenti Rexhep Taip
Erdogan, janë vënë 1 miliard euro në dispozicion të stadiumeve nga shteti.  “Sulltani”, që ka një të kaluar si
futbollist gjysmë-profesionist, dhe politika e tij e veprave të mëdha (ura, kanale, autostrada) janë përqendruar
tani te futbollit. Rezultati është një “park stadiumesh” që nuk ka të krahasuar në Evropë: nga 2009-a në 2017-
ën janë ndërtuar 21, 17 të tjerë janë programuar për 3-4 vitet e ardhshëm
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Atë që nuk e bënë dot Briken
Calja dhe Erkand Qerimaj e ka
bërë në orët e para të mëngje-

sit të sotëm peshëngritësja Romela
Begaj, që në Botërorin që po zhvil-
lohet në Anaheim të Amerikës ka fi-
tuar dy medalje, një të artë dhe një të
argjend në peshën 69 kg. Një para-
qitje e shkëlqyer e shtangistes kuqe-
zi, që vari në qafë të artën në stilin e
shkëputjes, ku i realizoi të tria pro-
vat, duke ngritur 107 kg. Në shtytje
ajo u klasifikua në vendin e pestë, me
128 kg, ndërsa në dygarësh Begaj u
rendit e dyta, me 235 kg, duke fituar
edhe medaljen e argjendit. Një re-
zultat fantastik i peshëngritëses sh-
qiptare, që arriti të marrë dy medalje
në Botëror dhe ngriti lart flamurin
kuqezi. Gara në stilin e shkëputjes
është fantastike për Begajn, aty ku
ajo ndërtoi suksesin e saj, pasi i reali-
zoi me sukses të tria provat, duke
marrë medaljen e artë. Shtangistja

kuqezi ngre me sukses fillimisht
103kg, më pas 105 dhe e mbyll këtë di-
siplinë më 107 kg, duke marrë me-
daljen e artë me 1kg më shumë se ri-
valja e saj kolumbiane.  Në stilin e
shtytjes Begaj realizon me sukses
provën e parë me 12 5kg dhe më pas
nuk gabon edhe me 128 kg, duke e
realizuar me sukses provën e dytë. Në

provën e tretë ajo nuk arrin të ngrejë
131kg, duke u dëmtuar në shpinë dhe
e mbyll stilin e shtytjes në vendin e
pestë. Por në dygarësh Begaj kap së-
rish zonën e medaljeve, teksa me 235
kg renditet e dyta dhe merr medaljen
e argjendit, duke treguar një para-
qitje të shkëlqyer.  Në podium ajo
ngjitet bashkë me flamurin kuqezi.

Një paraqitje e shkëlqyer e shtangistes kuqezi, që vari në qafë të artën në stilin e
shkëputjes, ku i realizoi të tria provat, duke ngritur 107 kg. Në shtytje ajo u klasifikua
në vendin e pestë, me 128 kg, ndërsa në dygarësh Begaj u rendit e dyta, me 235 kg,
duke fituar edhe medaljen e argjendit. Një rezultat fantastik i peshëngritëses
shqiptare, që arriti të marrë dy medalje në Botëror dhe ngriti lart flamurin kuqezi

Begaj
kampione 
e botës në
shkëputje

Në stilin e shtytjes
Begaj realizon me

sukses provën e
parë me 12 5kg

dhe më pas nuk
gabon edhe me

128 kg, duke e
realizuar me

sukses provën e
dytë. Në provën e

tretë ajo nuk arrin
të ngrejë 131kg,

duke u dëmtuar
në shpinë dhe e

mbyll stilin e
shtytjes në vendin

e pestë. Por në
dygarësh Begaj

kap sërish zonën e
medaljeve, teksa

me 235 kg renditet
e dyta dhe merr

medaljen e
argjendit 

Barcelona është klubi më i fun-
dit që ka shprehur interesim për
mbrojtësin e Napolit, Kalidou
Kulibali. Çellsi, Arsenali, Mançe-
ster Siti dhe Liverpuli janë klu-
bet angleze në konkurrencë për
shërbimet e futbollistit nga Se-
negali. Mirëpo, nuk mungon
edhe interesimi nga klubet e Se-
rie A, në mesin e të cilëve është
edhe kampioni Juventus. 26-
vjeçari vlerësohet rreth 60 mi-
lionë euro falë performancave
shumë të mira për disa sezone
në Serie A dhe në Ligën e Kam-
pionëve. Sipas “Il Mattino” dhe
“Fichajes.net”, Barcelona është
duke e përgatitur një ofertë që
do t’ia bëjë klubit italian gjatë
verës. Sidoqoftë, Blaugranët do
ta kenë të vështirë ta transfe-
rojnë futbollistin defensivë,
duke qenë se Napoli nuk e ka në
plan ta shesë. Trajneri Maurizio
Sarri e dëshiron futbollistin në
skuadër, kurse presidenti Aure-
lio De Laurentiis tashmë i ka re-
fuzuar ofertat e Çellsit dhe Sitit.
Kulibali është pjesë e Napolit
nga viti 2014 kur u transferua
nga Genku për një shumë rreth
shtatë milionë euro.

Barcelona
futet në garë
për Kulibalin

Konor MekGregor njihet për thyerje rekordesh. Ai ka sa të
duash në UFC, duke përfshirë shikueshmërinë më të madhe,
bonusin më të madh dhe arritjen e madhe të dy titujve në të
njëjtën kohë në dy divizione të ndryshme. Sipas të dhëna-
ve të USADA, MekGregor është atleti më i testuar në spor-
tet kombative dhe vendi i dytë është shumë larg tij. Mek-
Gregor është testuar plot 36 herë nga USADA. Konor
MekGregor ka folur shumë herë kundër përdorimit të sub-
stancave të ndaluara në karrierën e tij, sidomos kur Nate
Diaz e akuzoi se kishte marrë asteroide për të kapur pe-
shën në UFC 196. Duhet përmendur se 11 nga testet e
USADA-s nuk janë nga evenimentet e UFC, por vetëm
për ndeshjen e boksit ndaj Flojd Mejveder. Nëse do
të hiqje testet e bëra për ndeshjen e boksit,
atëherë atletja më e testuar është Holly
Holm, me 31 teste.

MekGregor, atleti më i 
testuar në artet parciale

Askush si Ramosi
Real Madridi barazoi ndaj Atletik Bilbaos me rezultat 0-0
dhe nga minuta e 86-të ishte pa Sergio Ramosin. Kjo pasi
spanjolli mori kartonin e dytë të verdhë në takim dhe kësh-
tu u detyrua të lë fushën para kohe. Me këtë rast kapiteni i
“Los Blancos” ka vendosur rekord në historinë e La Ligas, me
19 kartonë të kuq ai është lojtari me më së shumti përjash-

time në kampionatin elitar spanjoll. Ndërsa, në të gjitha
garat për Real Madridin ai është përjashtuar 24 herë.

Me këtë rast Ramos, së bashku me Kasemiron dhe
Dani Karvahal do të mungojnë ndaj Seviljës. Aktua-
lisht Reali renditet në vendin e katërt në tabelë me
28 pikë, aq sa Sevilja. Tabelës i prinë Barcelona me
36 pikë, e ndjekur nga Valencia me pesë më pak
dhe Atletiko me gjashtë.
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Ridefinimi në Maqedoni 
tashmë ka filluar Nga 

Zeqirija IBRAHIMI

K
ur në vitin 2015, bashkë me disa
shokë, dolëm me propozimin se Ma-
qedonia është një vend i definuar
keq dhe se ato definicione të gabua-

ra për ndërtimin e shtetit janë arsyeja që ky
vend nuk arrin ta marrë veten, andaj është
bërë i detyrueshëm një definim i ri (ose një RI-
DEFINIM), përveç politikanëve injorantë, por
edhe dinakë, ishte edhe një numër i të a.q.
“analistë” e “opinionistë”, rëndom me “kontratë
në vepër”, që desh na hëngrën me akuzën se
po kërkojmë luftë, federalizim e gjepura të
tjera, duke e satanizuar kështu idenë mbase
më fisnike dhe më dobiprurëse për këtë vend.

Sidoqoftë, sipas maksimës se koha është
melhemi më i mirë për gjërat e pashpjeguesh-
me, këto ditë në Maqedoni, përveç reformave
në tre sistemet themelore, si ai i shërbimeve të
inteligjencës, drejtësisë dhe administratës, si-
gurisht tema kryesore dhe më e paevitueshme
është zgjidhja e kontestit të emrit të këtij ven-
di, gjithë kjo për arsye të integrimit të tij në
NATO dhe përgatitjes për integrim në BE. Dhe,
nëse definicioni i emrit të ri nuk është ridefi-
nim, nuk di çka mund të jetë ridefinimi. Nej-
se, ka kohë dhe njerëzit do ta kuptojnë edhe
pjesën tjetër të idesë sonë. Kjo botë nuk do të
ishte kaq e bukur sikur të mos ishin edhe injo-
rantët dhe të ligët. Në saje të tyre krijohet dal-
limi. 

RIEMËRTIMI OSE RIDEFINIMI 
I EMRIT TË SHTETIT

Ashtu siç tashmë e dinë të gjithë në këtë
vend, që nga viti 1991 Maqedonia përballet
me një problem substancial për të - kontesti-
mi i emrit kushtetues të shtetit nga fqinji jugor
dhe pranimi i saj në OKB me referencën “Ish
Republika Jugosllave e Maqedonisë”. Nejse,
ka edhe të tillë që këtë problem e kanë marrë
vesh në vitin 2004, siç është kryetari i partisë
shqiptare në pushtet, por prandaj kjo botë
është kaq e bukur.

Që nga pranimi i këtij shteti në OKB me re-
ferencën e sipërthënë, ajo vazhdon ende të
negociojë me Greqinë me ndërmjetësim të
OKB-së. Siç e dimë, në samitin e NATO-s në
Bukuresht, të mbajtur më 2008, Maqedonia
mbeti jashtë kësaj aleance vetëm për shkak se
nuk e ka të zgjidhur problemin e emrit të sh-
tetit. Dhe, këto negociata, që kanë vazhduar
më shumë se dy dekada, tashmë kanë arritur
kah fundi. Madje, duket se edhe krejt
përpjekjet për rrëzimin e regjimit të kaluar
VMRO-BDI dhe vendosjen e pushtetit të ri të
LSDM-së ishin të lidhura pikërisht me temën
e emrin. 

Duke dashur ta mbyllë harkun ushtarak,
por edhe politik, si dhe që t’i pengojë ndikimet
e ndryshme lindore, që e rrezikojnë jo vetëm
stabilitetin e këtij vendi, por edhe të mbarë
rajonit, Aleanca Veri-Atlantike dëshiron që
Maqedonia përfundimisht të futet nën këtë
ombrellë dhe të mbyllet kufiri i NATO-së në
këtë rajon të trazuar. Për këtë arsye diplomatë
të shumtë evropianë dhe, sidomos, amerikanë
janë të përkushtuar që Maqedonia ta zgjidhë
problemin e emrit të shtetit dhe kështu të
përmbushet detyrimi i integrimit në NATO.
Me fjalë të tjera, kërkesa është që këtij shteti
t’i gjendet një emër i pranueshëm edhe për

Greqinë dhe komunitetin
ndërkombëtar ose, shprehur
ndryshe, të ridefinohet emri dhe
Maqedonia të bëhet vend anë-
tar i NATO-s.

PROBLEMET
Megjithatë, sado që në

shikim të parë kjo temë duket si
ndonjë problem i zgjidhshëm
lehtë - kërkohet një emër, fakti
që është negociuar më shumë se
20 vjet dhe nuk është gjetur
zgjidhje, flet se ka ndërlikime të
llojllojta, që e pamundësojnë
atë. Për palën greke emri “Maqe-
doni” nënkupton apetite ose am-
bicie territoriale të fqinjit të saj
verior drejt Greqisë, sepse ajo
pjesën e saj veriore e quan pikë-
risht “Maqedoni”. Por, sikur të
mos mjaftonte kjo, grekët
kërkojnë që emri i shtetit të ketë
vetëm kuptim gjeografik dhe një
atribut që e përcakton se për
cilën Maqedoni është fjala,
madje ata kërkojnë që edhe emri
i kombit të njihet sipas emrit të ri
të shtetit, ndërsa kjo të përçohet
edhe në emërtimin e gjuhës.
Dhe, këtu sharra ka hasur në
gozhdë. 

Maqedonasit nacionalistë, të
përfaqësuar veçmas në VMRO-
DPMNE, ndonëse kanë thënë se
mund të dakordohen për ndonjë emër me
përkufizim gjeografik, janë deklaruar se nuk
janë fare dakord që ky ndryshim ta prekë edhe
identitetin etnik dhe gjuhësor. Dhe, mbase
kjo ka qenë arsyeja që u bë ndryshimi i qeve-
risë dhe që partia maqedonase, që deri dje
ishte në pushtet, në këto zgjedhje kaloi si mos
më keq. Në Maqedoni diçka po zihet...

Në të vërtetë, tema e emrit mbase ishte
edhe arsyeja që iu bë aq shumë presion parti-
ve shqiptare të futen në qeveri, qoftë edhe pa
asnjë kusht në interes të shqiptarëve të Maqe-
donisë dhe, ç’është e vërteta, partia shqiptare
që nuk pranoi të rreshtohej në këtë qeveri (L.
Besa) me kushtet e vendosura nga të tjerët,
duke synuar kështu mbrojtjen e interesave
shqiptare, e pagoi këtë çmim në zgjedhjet
lokale, kur gjithë aparati shtetëror u përdor
kundër saj.

Një problem tjetër që pakkush nga shqip-
tarët e ka vënë re në Maqedoni është përzierja
e identiteteve. Nëpër dokumente zyrtare dhe
nëpër institucione ndërkombëtare të gjithë
shtetasit e Maqedonisë (rrjedhimisht, edhe
shqiptarët dhe të tjerët) njihen si “macedo-
nian” (maqedonas), ndërsa edhe kur është fja-
la për etninë më të madhe në këtë vend, për-
sëri e kemi emërtimin “macedonian”. Kjo i bie
që të gjithë shtetasit e Maqedonisë janë ma-
qedonas për nga shtetësia, ndërsa maqedona-
sit etnikë janë maqedonas edhe për nga etnia.
Por, kjo është diskriminuese për etnitë e tjera,
sepse nuk ka asnjë distinksion që e dallon
identitetin etnik prej atij shtetëror të maqedo-
nasve etnikë. Për këtë arsye duhet të bëhet
një ridefinim edhe i identiteteve etnike dhe i

identitetit shtetëror. Edhe pse,
duhet theksuar, as maqedonasit
vetë nuk janë unikë se çka
nënkupton identiteti etnik “ma-
qedonas”: sipas VMRO-DPMNE-
së, maqedonasit janë pasardhës
të maqedonasve antikë të sllavi-
zuar, ndërsa sipas LSDM-së ata
janë vetëm sllavë. Por, të gjithë
ata janë në ujdi se secili që jeton
në Maqedoni duhet të jetë “ma-
qedonas” për nga shtetësia. 

SHQIPTARËT DHE RIDEFINIMI
Përveç vendosmërisë blanco

të të gjithë shqiptarëve dhe
subjekteve politike shqiptare të
Maqedonisë për anëtarësimin në
NATO, këtu duke pasur parasysh
edhe nevojën panshqiptare që të
jenë të mbrojtur nga forca antish-
qiptare lindore, e vërteta është se
partitë shqiptare në Maqedoni
nuk kanë dhënë gati asnjë ofertë
në lidhje me problemin e emrit
dhe, madje, shpesh janë sjellë me
indiferencë sikur emri i shtetit të
jetë interes vetëm i etnisë maqe-
donase. BDI-ja, përkitazi me pro-
blemin e emrit, herë është sjellë si
autsajder i ardhur nga Marsi, që
nuk e di se ka një problem të tillë
në këtë vend (si ajo përgjigja e
kryetarit të saj se këtë problem e
ka marrë vesh më 2004) e herë

ka dashur të aktrojë zhvatjen ndaj maqedona-
sve, duke bërë kontakte të drejtpërdrejta me
grekët në Athinë, por kurrë asnjëherë nuk u
dëgjua një propozim i saj se çfarë mendon
ajo përkitazi me këtë temë. Ka qenë komike
paraqitja e kryetarit të kësaj partie njëherë në
TV, kur shpjegonte se “Nikolla më ka thënë ‘si
të vjen ty nëse dikush do me ta ndërru em-
rin?’”, duke shprehur injorancën e tij sikur kjo
temë ka të bëjë me një njeri, një parti ose një
etni. Nga ana tjetër, PDSH-ja gati se nuk ka
thënë asgjë për këtë temë, pos përsëritjes së
refrenit “jemi për NATO” dhe një gafi se “këtë
temë le ta zgjidhin maqedonasit”, që e ka
thënë dikur kryetari i kësaj partie.

Ndonëse pak është dëgjuar dhe më
shumë është satanizuar e demonizuar, dalja
në skenë e Lëvizjes BESA e ngriti temën e em-
rit në rrafsh tjetër. BESA tha se kjo temë nuk i
përket asnjë partie e asnjë etnie në veçanti, por
se është çështje që i tangon të gjithë qytetarët
e këtij vendi ose të gjithë shtetasit e tij, sepse
nesër të gjithë ata do të identifikohen me em-
rin e ri të shtetit. Dhe, në frymë të ridefinimit,
BESA kishte kërkuar deetnizim të shtetit - atë
që kryeministri mundohet ta shesë sot si mo-
del qytetar, por duke e mbuluar kështu shte-
tin monoetnik - dhe ndërtimin e një shteti të
përbashkët që nuk ka lidhje specifike me
asnjërën etni ose që është neutral ndaj të
gjitha atyre. Diçka si koncepti amerikan ose
zviceran, pa nënkuptuar këtu edhe rregullimin
e brendshëm shtetëror, por vetëm identitetin
e përbashkët mbietnik shtetëror. Ose, edhe
më afër dhe më saktë, si Kosova, ku emri i sh-
tetit nuk asosocon në asnjërën etni dhe ku

identiteti shtetëror është i përbashkët për të
gjitha etnitë. Në të vërtetë, propozimi i BESËS
ka qenë që emri i ri i shtetit, si edhe simbolet
e tij, të mos kenë lidhje me asnjërën etni në
mënyrë specifike, madje as të mos aludojnë në
ato, që kështu të mund të ndërtohet një iden-
titet i përbashkët shtetëror dhe, kështu, sh-
qiptarët dhe etnitë e tjera ta gjejnë veten të
përfaqësuar në atë identitet. Por, BESA ka qenë
dhe mbetet në qëndrimin se ky ridefinim ose
riemërtim i shtetit të mos e prekë etninë ma-
qedonase (sido që ta perceptojnë ata veten),
sepse fundja askush nuk ka të drejtë askujt t’ia
mohojë të drejtën ta ndjejë dhe perceptojë ve-
ten si pjesëtar i një etnie të caktuar. Në këtë
mënyrë shteti mund të kishte një emër neu-
tral, si “Kosova”, identiteti shtetëror në bazë të
atij emri do të ishte si “kosovarë” (që është
vetëm identitet shtetëror dhe joetnik), ndër-
sa brenda tij do të kishim maqedonas dhe
gjuhë maqedonase, shqiptarë dhe gjuhë shqi-
pe, turq dhe gjuhë turke e kështu me radhë. 

Me këtë propozim ne do të bënim dy
zgjidhje: në planin global do ta ndihmonim
inkuadrimin në NATO, ndërsa në plan të
brendshëm do ta ridefinonim shtetin që të
jetë i pranueshëm për të gjithë dhe jodiskrimi-
nues ndaj asnjë etnie, madje i gatshëm për t’i
shuar fërkimet etnike, që e kanë lëkundur jo
pak herë kohezionin e brendshëm ndëretnik
në vend. 

RIDEFINIMI TASHMË KA FILLUAR 
Sido që të bëhet, do të duhej që shqip-

tarët e Maqedonisë ta kenë versionin dhe
ofertën e tyre për emrin e shtetit, sepse ajo
zgjidhje e nënkupton edhe identitetin e për-
bashkët shtetëror dhe shtetin e pasaportave të
tyre. Dhe, sado që ziliqarët, injorantët dhe të
a.q. analistë mund ta mohojnë, kjo që ndodhë
në Maqedoni, as më shumë e as më pak, është
vetëm RIDEFINIM. Dhe, autorit të këtij teksti
(edhe si përfaqësues i subjektit që e promovon
këtë koncept) i vjen mirë që megjithatë - pa
marrë parasysh se kjo nuk njihet si mirënjohje
për BESËN - RIDEFINIMI tashmë ka filluar.
Natyrisht, na vjen keq që në vend se kjo të
bëhej me dashamirësi dhe në interes të kohe-
zionit të brendshëm ndëretnik, në vend se
vetë maqedonasit dhe partitë e tyre ta inicio-
nin këtë dhe në vend se partitë e tjera shqip-
tare ta kishin idenë se për çka është fjala dhe
cili duhet të jetë synimi, kjo po bëhet më
shumë me kërkesë të ndërkombëtarëve. Por,
edhe kjo e ka një të mirë - të gjithë ata
ndërkombëtarë, që - duke mos e kuptuar - e ki-
shin djallëzuar konceptin e RIDEFINIMIT, ta-
shmë janë bindur se vetëm RIDEFINIMI i de-
finicioneve të gabuara për Maqedoninë mund
ta bëjë këtë vend të integruar dhe të prospe-
ruar. Populli do të thoshte “Më mirë vonë se
kurrë!”.

Dhe, ky RIDEFINIM jam i sigurt se do të
vazhdojë edhe në sfera të tjera të shtetndërti-
mit. Alternativë tjetër nuk ka. Vetëm një Ma-
qedoni e ridefinuar është projeksioni i një Ma-
qedonie të pranuar nga të gjithë dhe të
gatshme për t’u ballafaquar me sfidat që i sjell
e ardhmja.

(Autori është nënkryetar 
i Lëvizjes BESA)
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Jeton Haxhijaj emigroi nga Ko-
sova 18 vjet më parë, gjatë luftës
së vitit 1999. Më vonë, ai hapi

restorantin “Luigi's” në Main, Mc-
Gregor, Teksas, që u shndërrua në
një ndalesë të mirë për pica dhe pa-
sta. Më 19 nëntor, pronari po u shër-
bente klientëve në një të diele të
qetë mbrëma, kur Shërbimi Sekret
hyri në lokalin e tij dhe i dha lajmin.
“Thanë se presidenti George W.
Bush po vinte në restorantin tuaj”,
thotë Haxhijaj për KWTX, transme-
ton Koha.net. Ai nisi të pastronte
rrugën kah hyrja e pasme ku pritej
të hynte Presidenti Bush, të rregul-
lonte hapësirën për ushqim dhe i

telefonoi gruas së tij që gjendej në
shtëpi. I tha që të merrte një aparat
dhe fëmijët dhe të vinin me sh-
pejtësi në restorant. “Është një rast
që vjen një herë në jetë”, thotë ai.
Tridhjetë minuta më vonë, Bushi u
ul në restorant bashkë me disa miq,
dhe porositën ushqimin që përfshiu
kallamari, kërpudha e pasta ‘fettuc-
cine alfredo’. Jetoni thotë se me ish-
presidentin zhvilloi një bisedë të lirë
dhe tha se ishte shumë i thjeshtë.
“Më tha se ushqimi ishte shumë i
mirë dhe i pëlqeu”. Ish-presidenti
amerikan, George W. Bush, ishte i
pari që e njohu Kosovën si shtet të
pavarur nga Serbia pas konfliktit të

gjatë vdekjeprurës. Ai po ashtu ka
merita për ndihmën që i ka dhënë
vendit që të mbijetojë dhe të merr
njohje nga pjesë tjera të botës, tran-
smeton Koha.net. Jetoni thotë se
nuk e di sigurt se çfarë deshi presi-
denti në atë kohë në zonën e resto-
rantit të tij, por thotë t’ia ketë bërë
me dije se është shumë i lumtur që
e ka vizituar. “Unë dhe familja ime

jemi shumë krenarë dhe të nderuar
me vizitën e tij në restorantin tonë”,
shprehet Haxhijaj. Gjatë intervistës,
Jetoni i drejtohet kamerës dhe
thotë “faleminderit” nëse rastësisht
presidenti Bush është duke e
shikuar, “për të gjitha që ka bërë dhe
për ndihmën që u ka dhënë shqip-
tarëve në Kosovë”. Grupi i Bushit
mësohet të ketë qëndruar rreth një
orë e gjysmë, ku Jetoni shfrytëzoi
rastin që me familjen e tij të bënin
fotografi me ta, e po ashtu edhe
klientët e restorantit. “Shpresoj që të
vijë sërish, në mënyrë që të kem
mundësi të flas me të më shumë, të
ulem e të ha me të”, qesh Haxhijaj.

Më 19 nëntor, pronari
po u shërbente
klientëve në një të
diele të qetë mbrëma,
kur Shërbimi Sekret
hyri në lokalin e tij dhe
i dha lajmin. “Thanë se
presidenti George W.
Bush po vinte në
restorantin tuaj”, thotë
Haxhijaj për KWTX
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Deri më 28 shkurt azilkërkue-
sit të cilëve u është refuzuar e
drejta e qëndrimit në Gjermani
mund të kërkojnë një ndihmë për
t'u riintegruar në vendin e tyre të
origjinës. Familjet mund të mar-
rin deri në 3000 euro, kurse indi-
vidët deri në 1000 euro. Këto para
mund të përdoren për të paguar
qiranë, për të riparuar banesën,
për pajisjen e tyre e kështu me
radhë. Programi “Vendi yt e
ardhmja jote” plotëson progra-

min “Starthilfe plus”. Ministri i
Brendshëm gjerman, Thomas de
Maizière, u bën thirrje azilkërkue-
sve të refuzuar që ta shfrytëzojnë
këtë ofertë. “Nëse ju vendosni deri
në fund të muajit shkurt që të
ktheheni vullnetarisht në vend-
lindje, mund të përfitoni edhe
këtë ndihmë shtesë për shpenzi-
met për strehim në vendin tuaj.
Ne ju ndihmojmë me ndihma
konkrete për riintegrimin”, ka
thënë ai, shkruan DW. Sipas ga-

zetës “Bild am Sonntag” në pe-
riudhën shkurt-tetor 2017 ndih-
ma për rikthim në vendlindje
kanë kërkuar vetëm 8639 vetë. Po
sipas kësaj gazete në Gjermani ka
115.000 azilkërkues të refuzuar.
80.000 syresh kanë statusin “Dul-
dung”, 35.000 pritet të dëbohen,
ndërkohë që nga janari deri në sh-
tator 2017 janë dëbuar 19.520
vetë. Prej këtyre ndihmave mund
të përfitojnë edhe azilkërkuesit
nga Shqipëria apo Kosova.

Kryetari i Komisionit të Kuven-
dit të Serbisë për “Kosovë dhe
Metohi”, Milovan Drecun, ka
thënë se Interpoli nuk ka shfu-
qizuar urdhërarrestin për Ra-
mush Haradinajn, por “e bëri të
padukshëm për vende të tjera,
përveç për Serbinë”. “Urdhërar-
resti është bërë i padukshëm,
që do të thotë se Haradinaj
mund të shkojë në Francë apo
në ndonjë shtet tjetër dhe të
mos ndalohet, mirëpo nëse
vjen në territorin e Serbisë qen-
drore, sigurisht se kjo nuk do
të ndodhë”, ka thënë Drecun
për “Prva” dhe ka shtuar se ven-
dimi i Interpolit është politik.
Sipas fjalëve të tij, vendimi
“kthen prapa” dialogun mes
Kosovës dhe Serbisë, sepse pas
kësaj nuk mund të flitet për
pajtim. “Ky vendim është i
dëmshëm në raport me drejtë-
sinë. Përmes tij diskriminohen
viktimat, por edhe shteti i Ser-
bisë i cili nuk është në gjendje
të realizojë drejtësinë”, tha Dre-
cun. Dje, ministri i Brendshëm
serb, Nebojsha Stefanoviq, ka
thënë se në qoftë se Ramush
Haradinaj do të jetë në dispozi-
cion të organeve serbe të sigu-
risë, ai do të arrestohet, sepse,
siç tha ai, “ndaj tij ekziston një
urdhër-arrest i gjykatës serbe”.
Kujtojmë se që nga e premtja
që sapo lamë pas, kryeministri
Haradinaj është hequr nga lista
e Interpolit për arrestim.

3000 euro ndihmë për azilkërkuesit që kthehen në vendlindje

Urdhërarresti
i padukshëm
për
Haradinajn!

Përveç zonave në Vlorë, prurjet
e lumit kanë përmbytur totalisht 2
fshatrat e Fierit, Darzezë dhe Po-
velcë, të Njësisë Administrative
Dërmenas. Ndërkohë raportohet
se është prishur edhe ura që të lidh
me fshatin Darzezë, duke lënë të
izoluar banorët dhe një pjesë të
forcave ushtarake, që janë atje për
t’u ardhur në ndihmë. Forcat xhe-
niere kanë nisur nga puna për
ndërtimin e një ure provizore
lidhëse me fshatin Darzezë. Ak-
tualisht situata vijon të përkeqë-
sohet, për shkak të rritjes së

prurjeve të lumit Vjosa, ndërsa
pompat e hidrovoreve të Darzezës
dhe Semanit janë duke punuar me
kapacitet të plotë. Në këtë zonë po
operojnë edhe Forcat e Armatosu-
ra, bashkë me një ekip Emergjen-
ce të ardhur nga Kosova, të cilët
po përpiqen t’ju vijnë në ndihmë
të përmbyturve. Edhe Memaliaj
është prekur nga moti i keq, teksa
raportohet se një helikopter i For-
cave të Armatosura i ka ardhur në
ndihmë një shtetasi të sëmurë, i
mbetur i izoluar në fshatin Gilavë.
Edhe Bulqiza është prekur nga re-

shjet e shumta të shiut, ndërsa
prurjet e mëdha të Drinit po rre-
zikojnë dëmtimin e argjinaturës
pranë fshatit Gjoricë. Pritet
ndërhyrja e ushtrisë gjatë ditës së

sotme, për të përforcuar argjina-
turën e lumit, në këtë fshat, e dëm-
tuar nga reshjet e shumta të natës
së kaluar dhe që rrezikon daljen e
Drinit nga shtrati.

Shqipëria vazhdon të jetë nën ujë!

Bushi viziton restorantin e
refugjatit kosovar në Teksas

Grupi i Bushit mësohet të
ketë qëndruar rreth një
orë e gjysmë, ku Jetoni
shfrytëzoi rastin që me
familjen e tij të bënin

fotografi me ta, e po ashtu
edhe klientët e restorantit
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Para 30 vjetësh
Gorbaçovi dhe
Reagani ranë
dakord që të
asgjësojnë
raketat me 
rreze të mesme
veprimi. Një
ngjarje
historike, që
mund të
shërbejë si
shembull për
t'iu kundërvënë
shqetësimeve
aktuale 
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Në shikim të parë, Albinen
duket si një fshat malor nga
ndonjë album fotografish. Ai gjen-
det në një lartësi prej 1300 metra-
sh, dhe shtrihet në një shpat malor
që e rreh dielli. Në pamje të parë
duket se në Albien çdo gjë është
në rregull. Por problemi është se
në këtë fshat jetojnë sot vetëm 241
vetë, dhe syresh vetëm 25 janë nën
20 vjeç. Për këtë arsye banorët e

këtij fshati kanë nisur një nismë
për të thithur banorë të rinj dhe
kërkojnë që për këtë të zhvillohet
një referendum. Sipas përfytyri-

meve të banorëve të fshatit ata që
vijnë të jetojnë në këtë fshat mar-
rin një shpërblim në të holla. Kësh-
tu një familje katërvetëshe mund

të marrë deri në 70.000 franga
(rreth 60.000 euro). Për këtë ni-
smë pritet të votohet në një refe-
rendum. Ky lajm mori dhen nga
SHBA-ja në Meksikë, Spanjë, Kroa-
ci, Vietnam e deri në Kinë. Pasi disa
media bulevardeske shkruan për
këtë ide, komuna e fshatit u bom-
bardua prej rreth 3000 kërkesash
me e-mail, sms, whatsapp apo fa-
cebook, tregon kryetari i komunës
Beat Jost. Problemi në të gjithë
këtë histori është se mediat e kanë
pasqyruar projektin tonë në
mënyrë të shtrembëruar, thotë
Beat Jost, i cili është vetë gazetar.
Kjo ka bërë që shumë njerëz që
janë në kërkim të një perspektive
të re jetese, të ëndërrojnë për të

ardhur në fshatin tonë. Por fjala
është për një nismë, e cila ende
nuk është aprovuar nga referen-
dumi. Po ashtu në media nuk është
shkruar as edhe shpërblimi lidhet
me kushte te caktuara, kështu
kush do të vijë duhet të jetë nën
45 vjeç. Po ashtu ata që
përzgjidhen duhet të jetojnë të
paktën 10 vjet në Albinen, ndry-
she duhet ta kthejnë shpërbimin
dhe të investojnë në fshat të
paktën 200.000 franga (rreth
170.000 euro). Po ashtu duhet që
të huajt që duan të vendosen në
Albinen të kenë vizën C. Pra nga
3000 prej atyre që kanë bërë deri
tani kërkesë askush nuk i plotëson
kushtet.

Në fund të viteve 70-të e në
fillim të viteve 80-të bëhej
fjalë për "ekuilibrin e tmer-

rit". Asokohe Bashkimi Sovjetik dhe
SHBA-ja zhvillonin një garë të pa-
shembullt në histori armatimesh.
Raketat  me rreze të mesme veprimi
të tipit "SS 20" nga njëra anë dhe
"Pershing II" nga ana tjetër ishin
kthyer në metaforat e konfliktit
Lindje-Perëndim. Frika nga një luftë
bërthamore ishte reale. Në Gjerma-
ni u krijua një lëvizje e re për pa-
qen. Protesta e saj ishte në fakt e
pasukses, sepse Bundestagu në
fund të vitit 1983 vendosi që të di-
slokohen raketat me rreze të me-
sme veprimi në territorin e RFGJ-së.
Asokohe askush nuk e imagjinonte
si të mundshme, që pak vite më
vonë do të mund të arrihej "marrë-
veshja e parë e çarmatimit pas
1045". Kështu u shpreh Bernd Grei-
ner, drejtues i Kolegjit të Berlinit për
Luftën e Ftohtë, në konferencën mbi
Marrëveshjen INF (Intermediate
Range Nuclear Forces Treaty) ven-
dosur 30 vjet më parë mes Bashki-
mit Sovjetik dhe SHBA-së. Parë në
retrospektivë shtrohet pyetja, se "si
ka qenë e mundur që të ratifikohej
një marrëveshje e tillë". Përgjigje
për këtë në sfondin e "aktualitetit
të politikës së ditës" mundohen të
japin pjesëmarrësit në konferencën
që vazhdon deri të shtunën (02.12)
në Berlin. Shpejt shtrohet në disku-
tim problemi i Koresë së Veriut dhe
vazhdimi i provave me raketat
bërthamore që kryen regjimi nën
Kim Jong Un. Megjithatë eksperti
Greiner dhe të tjerë pjesëmarrës i
referohen vazhdimisht çështjes, se
si qe e mundur të vendosej marrë-

veshja INF para 30 vjetësh. Rusia si
trashëgimtare e Bashkimit Sovjetik
duket se sot ka pak interes që ta
zgjasë afatin e kësaj marrëveshjeje
historike. Arsyeja është: dislokimi i
raketave me rreze të mesme vepri-
mi në Kinë, Indi dhe në Pakistan.
Edhe nga pala e SHBA-së ka "men-
dime të ngjashme" për t'u shkëpu-
tur nga marrëveshja INF. Në një
sfond të tillë Greiner shpreh shqetë-
sim lidhur me politikën globale të
sigurisë, "sepse debati për rreziki-
min e marrëveshjes nuk ka arritur
në nivelin ku do të duhej të ishte".
Por që bota ndodhet vërtetë para
një gare të re armatimi këtë e vë në
pikëpyetje  Susanne Baumann. Ajo
është zëvendësja e së ngarkuarës
së qeverisë për çështjet e çarmati-
mit dhe kontrollit të armatimeve.
Megjithatë disa shtete i kushtojnë
një rëndësi krejt të re armëve
bërthamore. Korenë e Veriut Bau-
mann e konsideron si "shembullin
më të spikatur, se si një shtet përpi-
qet që të sigurojë vendin e vet në

botë përmes zhvillimit të armëve
bërthamore". Ajo thotë, se situata e
sigurisë në Evropë "ka ndryshuar në
masë me aneksimin e Krimesë".
Armët atomike vitet e fundit kanë
fituar peshë në retorikën ruse. Por
ekspertja ka dyshim nëse "mund të
bëhet fjalë vërtetë për një 'renuke-
larizim'. Ndërsa Otfried Nassauer
nga Qendra e Informacionit për Si-
gurinë Transatlantike në Berlin
është më skeptik. Ai druan, se mund
të ketë një diskutim për armë ato-
mike në Evropë. Si dëshmi për këtë
ai përmend programin e SHBA-së
për modernimzimin e armëve të til-
la. Otfried Nassauer i cilëson
marrëdhëniet aktuale ruso-ame-
rikane si një "raport klasik i një luf-
te të ftohtë". Ai rekomandon si
zgjidhje thelbin e idesë së politikës
socialdemokrate të shtensionimit
që u aplikua në kohën e Luftës së
Ftohtë kur Gjermania ishte e ndarë:
"Përpara se të kritikojmë tjetrin,
duhet të vihemi njëherë vet në po-
zitë".

Pasi nga shteti kërkoi që t’i paguhet
dëmshpërblim si viktimë e sulmeve terro-
riste në Paris të vitit 2015, gjykata në
Francë dënoi një punonjës mjekësor me
dy vite burg për shkak të "tentimit për ma-
shtrim". Cedric Rey më 13 nëntor të vitit
2015 pohoi se gjatë sulmeve terroriste ka
qenë në sallën e koncertit Bataclan në Pa-
ris, ndërsa dërgoi kërkesë që t’i paguhet
dëmshpërblim si viktimë e sulmeve terro-
riste. Lidhur me rastin filluan hetimet, Rey
doli para Gjykatës Penale të Versailles, dhe
iu shqiptua dënimi me burg në
kohëzgjatje prej dy vitesh. Rey gjashtë
muaj do t’i kalojë në burg, ndërsa 18 muajt
e tjerë do ta vuaj dënimin me kusht.
Gjykata vërtetoi se Rey pas sulmeve terro-
riste ka dhënë deklarata për mediat, në të
cilat ka folur për atë se çfarë ka përjetuar
gjatë sulmeve. Megjithatë, sipas gjykatës
u vërtetua gjithashtu se personi në fjalë
ishte jashtë qendrës së Parisit gjatë pe-
riudhës së sulmit terrorist. Gjykata e sh-
palli fajtor për mashtrim dhe e dënoi me
burg. Po ashtu gjykata mori vendim që
Rey t’i ofrohet mbështetje psikologjike,
dhe është i obliguar në mënyrë simbolike
që të paguajë 1 euro në Fondin për mbësh-
tetje të viktimave të terrorizmit. Gjatë sul-
meve terroriste në vitin 2013, në qendër të
Parisit, humbën jetën së paku 130 persona,
ndërsa mbi 400 të tjerë u plagosën.

Fshatrat në kërkim të emigrantëve
Zvicra ofron rreth 70.000 franga
shpërblim për emigrantët që
duan të vendosen në fshatra, por
me disa kushte

Kërkoi
dëmshpërblim 
si viktimë e
terrorizmit,
dënohet 
me burg

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Frikë prej një gare 
të re armatimi?
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Dorian KOÇI

Ky fakt edhe nëse është hipo-
tetik pasi Ballkani ende vuan nën
etnocentrizmin e vet dhe shoqë-
ritë ballkanike me shumë vësh-
tirësi e pranojnë kulturën e “Tje-
trit”, nuk duhet të na trembë dhe
as të na trishtojë pasi vetë këto
shoqëri dhe mikrokozmose të vo-
gla lindin dhe personalitete që
me ndërgjegje të hapur dhe të
lirë kontribuojnë në kulturën me
dimensione më universale sesa
në atë lokale. Një rast i tillë është
fenomeni letraro-kulturor e po-
litik Petro Marko që ka shënjuar
gjithë skenën kulturore e politike
të gjysmë shekullit të kaluar,
duke na lënë dëshmi të plota me
veprat e tij të karakterit të çudit-
shëm e jo lehtësisht të përshkue-
shëm të shqiptarit modern. I
ndërgjegjshëm se në galerinë e
personazheve të veta më së
shumti risjellë atmosferën e
njohjeve të para në jetë në fsha-
tin e tij Dhërmi, në librin e tij
madhor “Retë dhe gurët-Intervi-
stë me vetveten” pohon me zë të
plotë dhe pa mëdyshje se i përket
me shpirt, por jo vetëm me të ,
por edhe me gjak, kulturës,
gjuhës dhe kombit shqiptar sikur
do t’u tregojë hartuesve të ske-
narëve më të vonshëm të teleno-
velave nacionaliste testamentin
e vet por edhe përkatësinë e fsha-
tit të vet. E çuditshme, për të mos
thënë e paimagjinueshme që një
shkrimtar të intervistojë vetveten

për së gjalli, por ngaqë kumtet
besoj që dëshiron të lërë janë të
rëndësishme dhe ai vet e kupton
me frymëmarrjen e rënduar se
nuk ka kohë që të presë pyetje
nga të tjerë , në një atmosferë
borhesiane në një shtëpi në bule-
vardin që mbante emrin e një
njeriu në emër të të cilit në rininë
e vet kish luftuar në Spanjë (Bule-
vardi Stalin-Sot bulevardi Zogu
I), rrëfen pa asnjë mëdyshje 50
vjet histori e kulturë të socializmit
të lodhur shqiptar.

Dikur njeriu që mban emrin e
bulevardit ku ai ka shtëpinë i ka
quajtur shkrimtarët si “inxhinierë
të shpirtrave” ndoshta i nisur dhe
i joshur nga ideja se shkrimtarët
do ta ndihmonin të projektonte
një nga ëndrrat më të vjetër të
diktatorëve, modelimin sipas dë-
shirave të shpirtit njerëzor. Por
Petro Marko, është ndryshe nga
të tjerët, edhe pse vet ka luftuar
për utopinë e komunizmit, ai
është shumë njerëzor dhe uni-
versal dhe nuk bie në grackën që
për dogmën të sakrifikojë
ndërgjegjen. Në të kundërt në
gjithë veprat e tij kërkon utopinë
ta kthejë në shërbim të njerëzi-
mit, ndaj nuk joshet nga subjek-
te të vogla dhe lokale por he-
ronjtë e romaneve të veta i ka
internacionalë. Janë të radhë shk-
rimtarët ballkanikë, në mos edhe
ata evropianë që të kenë pasur
një jetë të vrullshme por edhe një
pjesëmarrje në disa nga ngjarjet
më të rëndësishme të shekullit si

ka qenë jeta e Petro Markos dhe
aktiviteti i tij shoqëror, kulturor e
politik. Lufta e Spanjës , internimi
në Ustikë, përjetimi i burgjeve të
komunizmit, dhimbja familjare
për djalin, kthimi i veprave në
karton, moslejimi i publikimit
janë seri ngjarjesh të denja për
të krijuar mllef e urrejtje por Pe-
tro Marko e tejkalon vetveten dhe
habit dhe gjithë bashkëkohësit e
vet. Ai ndërton një botë të vetën
të ngjarjeve dhe personazheve
ku Mbretëria shqiptare, Lufta e
Dytë Botërore dhe Socializmi real
shqiptar ngjajnë më tepër si di-
nozaurë të frikshëm për shkak se
dhunojnë lirinë dhe ndërgjegjen
e të gjithëve sesa i kanë ndonjë
borxh shkrimtarit.

Në mes të fitores së krekosur
të një populli të vogël që dilte nga
lufta gjen mundësinë të përshk-
ruaj ata që kanë pësuar disfatë
njerëzorë në fatet e tyre dhe pre-
sin të pashpresë të kthehen në
atdhe. “Qyteti i Fundit” është nga
të vetmit romane në letërsinë
shqipe që thyen konvencionet
tradicionale bardhë e zi të perso-
nazheve dhe dashurinë dhe
ndjenjat njerëzore i përshkruan
si fllad që i përshkon të gjithë,
të mundur dhe fitimtarë. Në
Ustikë aty ku jeta njerëzore po-
shtërohet, ai rindërton sërish
tempullin e dashurisë dhe si bal-
lkanas që është mund të pritet
që në zëmërin e sipër ta shkatër-
rojë, por në të kundërt ndodh çu-
dia që shpirtërat njerëzorë edhe

pse të munduar nga tallazet e
nacionalizmit ballkanik, në fakt
bëhen bashkë të pandarë duke
projektuar një të ardhme më të
mirë. Ç’gjë tjetër mund të dëshi-
rojë një autor, sesa të depërtojë
kaq thellë në shpirtin njerëzor e
për rrjedhojë të jetë i lexueshëm
për breza të tjerë. A nuk i përket
përjetësisë një shkrimtar që
përcjell kumte të tillë?

Nuk ka rëndësi se në këtë 100
vjetor të lindjes së tij nuk gjen
një monografi të plotë studimo-
re të veprës së tij, e për më tepër
askund të shkruar e zezë mbi të
bardhë se është themelues i ro-
manit modern shqiptar, as një
emër rruge në Tiranë ku jetoi që
nga vitet 30’, e rëndësishme
është se me veprën e vet madho-
re ka krijuar një gjeografi të sh-
pirti rebel shqiptar që endet sa
në brigjet e Ebros, në Ustikë ,
Vlorë, Labëri, Durrës e Tiranë si
për të na kujtuar se në letërsi
nuk vlejnë rekomandimet as
emërimet por mesazhi dhe
magjia e fjalës që bën sot e kësaj
dite çdo të ri shqiptar në të gjithë
hapësirat shqipfolëse ta ndjekë e
ta lexojë Petro Markon, apostul-
lin e shkrimtarisë shqiptare.
Letërsia e vështirë dhe e mun-
dimshme e një populli të vogël
nuk mund të gjente një apostull
më të mirë sesa Petro për të
përçuar mesazhin e vet, ndaj ajo,
por edhe ne, jemi me fat që ki-
shim Petro Markon mes nesh. 

(KultPlus.com)

“Më falni, por unë nuk dua të jem një
perandor. Kjo gjë nuk i përket intere-
save të mia. Unë nuk dua të urdhëroj
dhe as të mposht të tjerët. Unë dua t’i
ndihmoj të tjerët – të gjithë nëse
është e mundur – hebrenjtë, xhen-
tilët, personat e bardhë, personat me
ngjyrë. Ne të gjithë duam ta ndih-
mojmë njëri-tjetrin. Kështu funksio-
nojnë qeniet njerëzore. Ne duam të
jetojmë me lumturinë e njëri-tjetrit,
dhe jo me mjerimin e njëri-tjetrit.
Rruga e duhur e jetës mund të jetë e
lirë dhe e bukur, por ne kemi humbur
rrugën.
Lakmia ka pushtuar shpirtrat e
njerëzve, ka rrethuar botën me ur-
rejtje dhe na ka shtyrë ne në mjerim
dhe gjakderdhje. Ne kemi ecur drejt
zhvillimit, por duke kyçur veten tonë
brenda. Makinat që na japin bollëk,
na kanë lënë në mjerim. Njohuritë
tona na kanë bërë cinikë. Zgjuarsia
jonë na ka bërë të ashpër dhe të pa-
sjellshëm. Ne mendojmë shumë dhe
ndiejmë pak. Më shumë se për maki-
neri, ne kemi nevojë për huma-
nizëm. Më shumë se për zgjuarsi, ne
kemi nevojë për mirësi dhe xhentile-
së. Pa këto cilësi, jeta do të jetë e
dhunshme dhe ne të gjithë do të
jemi të humbur…
Aeroplani dhe radioja na kanë afruar
me njëri-tjetrin. Natyra e vërtetë e
këtyre shpikjeve thërret për mirësinë
tek ne – thërret për vëllazëri – thërret
për bashkim. Edhe tani zëri im po ar-
rin në veshët e miliona njerëzve të
dëshpëruar dhe atyre që mund të më
dëgjojnë, u them – Mos u dëshpëro-
ni. Mjerimi që gjendet mes nesh,
është pasojë e lakmisë, e zemërimit
të njerëzve që i tremben progresit të
humanizmit. Urrejtja e njerëzve do
të kalojë, diktatorët do të vdesin dhe
fuqia që ata morën prej njerëzve, do
t’u kthehet njerëzve. Ju keni fuqinë të
krijoni lumturinë. Ju, njerëz, keni fu-
qinë ta bëni këtë jetë të lirë dhe të
bukur, ta bëni këtë jetë një aventurë
të mrekullueshme”. 

NJË FJALIM BRILANT
I ÇARLI ÇAPLINIT

Mjerimi
midis nesh
Në fjalimin e tij të fundit
në filmin “Diktatori i
madh”, ÇARLI ÇAPLIN tha
një sërë fjalish, të cilat
mbeten aktuale edhe në
ditët e sotme. Më poshtë
do të keni mundësi të
lexoni një pjesë të fjalimit
të tij që do t’ju përlotë

NË 100 VJETORIN E LINDJES

Petro Marko, 
apostulli i shkrimtarisë shqiptare

“Qyteti i Fundit” është nga të vetmit
romane në letërsinë shqipe që thyen
konvencionet tradicionale bardhë e zi të
personazheve dhe dashurinë dhe ndjenjat
njerëzore i përshkruan si fllad që i përshkon
të gjithë, të mundur dhe fitimtarë
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Llogaritet se rreth 8-15% e po-
pullatës në botë shkruan me dorën
e majtë. Kur themi shkruan,
nënkuptojmë dhe kryerjen e shumë
veprimeve që personat e tjerë i
bëjnë më lehtësisht me dorën e tyre
të djathtë : që nga ngritjet e pesha-
ve, gatimin, larjen, të veshurin etj.
Nga ana shkencore, kjo diferencë
në përdorimin më të shprehur të
njërës dorë krahasuar me tjetrën
lidhet vetëm me zhvillimin e njërës
hemisferë, apo hemisferës tjetër të
trurit të madh. Rrugët nervore që
përcjellin komandat motore nga
truri deri në periferi të trupit tonë,
kryqëzohen përpara se të dalin nga
truri apo palca kurrizore. Kjo do të
thotë që funksionin motor të anës
së djathtë e kontrollon hemisfera e
majtë dhe anasjelltas. Rrjedhimi-
sht, për personat që shkruajnë me
dorën e djathtë, mund të themi me
siguri që kontrollin motor të lëvizje-
ve e kryen hemisfera e tyre e majtë
e trurit. E kundërta ndodh për
“mëngjarashët”. Ata kanë të specia-

lizuar hemisferën e tyre të djathtë
për të kryer funksionet motore të
anës së majtë të trupit, duke përf-
shirë këtu edhe të shkruarin me
dorën e majtë. Ky ndryshim në
rrugët nervore përcillet me shumë
probleme për individin, sidomos në
shoqërinë tonë. Kam qenë vetë pre-
zent në një klasë të parë, ku mësue-
sja e urdhëronte një fëmijë të shk-
ruante me dorën e djathtë,
ndërkohë që ai qante se nuk mun-
dej dot të shkruante ashtu. Ne si
shoqëri nuk i pranojmë ndryshime
të tilla. Së pari, ai individ që në fë-
mijëri has tepër vështirësi. Nëse ai
ulet në anën e djathtë të bangës në
shkollë me një shok apo shoqe që

shkruan me dorën e djathtë, do të
përplasë kushedi sa herë bërrylin
me shokun apo shoqen duke krijuar
bezdi tek personi tjetër. Së dyti, që i
vogël pyetet nga personat përreth
“Pse shkruan me dorën e majtë?”,
pasi fëmijët nuk arrijnë dot t’i kup-
tojnë që ndryshime të tilla janë to-
talisht natyrale. Mirëpo kjo krijon
njëfarë diferencimi dhe ndjenje in-
diference për një fëmijë, i cili kërkon
shumë mbështetje për ta kaluar
lehtësisht këtë fakt. Po qe se kësaj i
shtojmë edhe presionin për të ndry-
shuar nga prindërit apo mësuesit,
imagjinoni pak se çfarë dëmi
krijojmë tek një fëmijë që nuk mun-
det dot të ndryshojë diçka nervore.

Por nuk është bardhezi e gjithë si-
tuata. Ka edhe të mirat e veta të qe-
nurit sallaks apo “mëngjarash”, siç i
quajnë rëndom personat që shk-
ruajnë me dorën e majtë. Studimet
e fundit kanë treguar se personat e
tillë janë shumë të talentuar, si
dhe kanë mundësi më të shprehu-
ra për të shkëlqyer në çdo fushë të
artit. Kjo lidhet me faktin se he-
misfera e djathtë përmban edhe
qendra specifike të aftësive arti-
stike. Duke qenë se ata e kanë më
të zhvilluar hemisferën e djathtë,
rrjedhimisht i kanë edhe më të zh-
villuara këto qendra. Madje
thuhet se do të ishte e çuditshme
të shihje një person që shkruan
me dorën e majtë, të mos kishte
talent në pikturë apo muzikë. Pra,
aq të shprehur e kanë aspektin ar-
tistik brenda vetes. Në ndryshim
nga ta, sipas studimeve, personat
që shkruajnë me dorën e djathtë
janë më shumë të prirur drejt
shkencës dhe fakteve. Pra, lehtësi-
sht ata mund të shkëlqejnë në fu-
sha të tjera profesionale, përveç
artit. Duhet të themi se nuk ka një
ndarje ekzakte midis këtyre për-
fundimeve, pasi arritjet në jetë
nuk kërkojnë vetëm talent, por
edhe shumë punë. Ajo çfarë na
mbetet neve të bëjmë, është ta
pranojmë këdo ashtu siç është,
përderisa ka lindur i tillë dhe për
diçka të lindur, askush nuk ka gjë
në dorë për të vendosur.  

Në të gjithë botën ai është
shndërruar në sinonim të frikës dhe
terrorit. Megjithatë, ai u mor dhe për-
dor nga nazistët që në fillim pikërisht
për shkak të domethënies së tij si yll
fatlum. Suastika, që në sanskrinisht
do të thotë TE JESH I LUMTUR, është
një prej simboleve më antikë të
njerëzimit. Ai është shfaqur për herë
të parë diku rreth 14 mijë vjet më
parë. Në kulturën indiane, kryqi i
thyer, me cepat të kthyer të gjithë
majtas është simbol i jetës dhe i ri-
lindjes. Po përse vallë simboli paqë-
sor i Budës përfundoi në flamujt na-
zistë? Pas Luftës së Parë Botërore,
Gjermania ishte përfshirë nga një
krizë shumë e rëndë. Të ndodhur nën
morsën e varfërisë, shumë njerëz iu
afruan studiove të artit ezoterik dhe
të kulteve të fshehtë, në kërkim të
rrënjëve të lashta indo-gjermanike.
Për këtë arsye, ky simbol i lashtë i
lumturisë kishte një tërheqje të fortë

tek urdhrat e sapolindur teutonikë.
Shoqëria e fshehtë Thule i kryente ri-
tualët e saj të iniciimit nën shenjën e
suastikës.  Ata që pranoheshin rish-
tas, të lidhur dërgoheshin përpara
Zotit të madh. Pasi hiqnin fashën prej
syve, simboli i parë që u dilte përpara
ishte ai i suastikës. Gjatë ceremonisë,
ata betoheshin për besnikëri të
përjetshme për urdhrin e fshehtë.
Dhe betimi kurorëzohej kur Zoti i
Madh dhe të gjithë dishepjut e tij bë-
nin me duart e tyre shenjën e sua-
stikës. Shumë prej pjesëtarëve të par-
tisë naziste e kishin prejardhjen
pikërisht nga ky urdhër. Në vitin 1927,
kur partia e sapo krijuar ishte në
kërkim të një simboli, zgjedhja e tyre
ishte suastika. Propozimi u bë nga
një dentist, nga një farë Friedrich
Kroen. Në projektimin e bërë prej tij,
krahët e kryqit ishin të orientuar maj-
tas, ashtu sikurse në suastikën budi-
ste. Për një kryetar partie dhe një agji-

tator siç ishte Hitleri, ai simbol ishte
shumë i lehtë. Ideologjia e tij anti-
bolshevike dhe mbi të gjitha, teoritë
e tij mbi urrejtjen racore kishin ne-
vojë për një simbol më agresiv. Në
atë kohë, Hitleri ishte edhe
përgjegjës i zyrës propagandistike të
partisë. Kur gjatë njërës prej
mbledhjeve u prezantua simboli, ai
rrëmbeu menjëherë një laps dhe i
bëri disa ndryshime të vegjël por
shumë domethënës. 

Së pari i ndryshoi drejtimin
krahëve të kryqit duke i orientuar ata
djathtas dhe e rrotulloi të gjithë sim-
bolin me 45 gradë duke ia rritur kësh-
tu atij efektin e agresivitetit.
Megjithatë, nazistët nuk ishin aspak
origjinalë në zgjedhjen e simbolit të
tyre. Në fakt, mjafton të bësh një
kërkim të thjeshtë në Internet për të
kuptuar se sa shumë popullaritet gë-
zonte në popuj të ndryshëm të botës
si fatsjellës simboli i suastikës. Ishte i

stampuar kudo, që nga fishat e poke-
rit në Amerikë, deri tek kartolinat kri-
stiane. Një skuadër kanadeze Hockey
e kishte madje edhe në fanelat e nde-
shjeve. Por Hitleri e rikrijoi simbolin.
Ato shfaqje të mëdha me goxha stil
gjatë mbledhjeve të partisë, me fa-
shat e dritës e kështu me radhë linin
mbresa të jashtëzakonshme tek ma-
sat. Nuk ishte thjeshtë simboli, por
mënyra me të cilën ai përdorej nga
propaganda. Hitleri ndërtoi një kon-
cept propagande autonom dhe
efikas përreth një simboli. Suastika u
riprodhua në miliona kopje, në ste-
ma, flamuj, shirita, dhe mbi të gjitha
në filmimet që kishin një impakt
shumë të madh në popull. Me të
gjithë filmimet dhe seritë televizive,
suastika u ndërfut me një forcë kaq të
madhe si simbol i nazizmit, tek të
gjithë brezat saqë nuk mundet asku-
sh as ta imagjinojë shkëputjen e kë-
tij simboli nga ai kontekst.

Rrugët nervore që
përcjellin komandat
motore nga truri deri në
periferi të trupit tonë,
kryqëzohen përpara se
të dalin nga truri apo
palca kurrizore. Kjo do
të thotë që funksionin
motor të anës së
djathtë e kontrollon
hemisfera e majtë dhe
anasjelltas.
Rrjedhimisht, për
personat që shkruajnë
me dorën e djathtë,
mund të themi me
siguri që kontrollin
motor të lëvizjeve e
kryen hemisfera e tyre e
majtë e trurit. E
kundërta ndodh për
“mëngjarashët”
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Çfarë kanë ndryshe
“mëngjarashët”?

Dikur simbolizonte
jetën dhe rilindjen,
por që përfundoi në
flamujt e nazistëve

Hitleri ishte edhe
përgjegjës i zyrës
propagandistike
të partisë. Kur
gjatë njërës prej
mbledhjeve u
prezantua
simboli, ai
rrëmbeu
menjëherë një
laps dhe i bëri disa
ndryshime të
vegjël por shumë
domethënës. Së
pari i ndryshoi
drejtimin krahëve
të kryqit duke i
orientuar ata
djathtas dhe e
rrotulloi të gjithë
simbolin me 45
gradë duke ia
rritur kështu
efektin e
agresivitetit.
Hitleri e rikrijoi, ai
ndërtoi një
koncept
propagande
autonom dhe
efikas përreth një
simboli



Meshkujt që punojnë në
ndërrimin e natës, sipas
një studimi të kryer në Ka-

nada, tri herë kanë më shumë gja-
sa të preken nga kanceri i prostatës,
në krahasim me ata që punojnë në
ndërrimin e ditës. Besohet se gjatë
ndërrimit dhe punës natën çrregul-
lohet prodhimi i melatoninës, hor-
moni i cili ndihmon në rregullimin
e gjumit. Kur trupi ynë është ek-
spozuar ditës, prodhimi i melato-
ninës zvogëlohet duke nxitur lë-
vizjen e shumë proceseve në trupin
tonë, të cilën e ndihmojnë në zhvil-
limin e tumoreve. Në hulumtim ki-
shin marrë pjesë 3137 meshkujt të
cilëve u ishte diagnostikuar një lloj
i kancerit. Rezultatet kanë treguar
se shumica prej tyre gjatë një pe-
riudha kohore kishin punuar në
ndërrimin e natës. Në stadet e her-
shme, kanceri i prostatës nuk jep
shenja klinike. Në stadet më të
avancuara, shfaqen shenja klinike,

si urinim i shpeshtë, sidomos
natën; urinim i dobët, jo me forcë;
ndërprerje e menjëhershme e uri-
nimit, si dhe rifillim i urinimit mbas
disa sekondave; dhembje dhe dje-
gie gjatë urinimit; urinim me gjak,
shoqëruar shpesh me copëza të vo-
gla gjaku të mpiksur; prezencë e
gjakut në spermë; dhembje të
lokalizuara në një ose disa kocka, si-
domos në kockat e legenit dhe në
vertebrat, dhembje që vazhdojnë
pa ndërprerje të paktën deri në dy
javë, shenjë e kancerit të avancuar
që tregon se ka prekur kockat.

Shenjat klinike të kancerit të pro-
statës nuk duhet të keqinterpre-
tohen nga personat që kanë shenja
të tilla e përpiqen të realizojnë një
vetëdiagnostikim, pasi këto shenja
takohen edhe në sëmundje të tjera
të prostatës me origjinë jo kancero-
ze. Pos sëmundjes së kancerit në
prostatë, meshkujt të cilët punojnë
në ndërrimin e natës rrezikojnë të
preken nga tumori në zorrë, fshikëz
dhe në mushkëri. Edhe pse hulum-
timet e mëhershme kanë sugjeruar
se puna natën më shumë i dëmton
femrat, studimet e shkencëtarëve

nga universiteti Kuebek tregojnë se
edhe meshkujt janë të rrezikuar po
aq sa edhe femrat. Organizmi i nje-
riut ka orën e tij biologjike që do të
thotë se ai e ka të programuar
kohën e gjumit për gjumë dhe
kohën e punës për punë. Kështu
gjatë eksperimenteve, analizat e
gjakut treguan se 6%i normal i gje-
neve të ADN-së janë specifikisht më
shumë apo më pak aktive, në pe-
riudha të ndryshme të ditës. Që kur
vullnetarët nisën të punonin gjatë
natës, ai rregullim i duhur gjenetik
nisi të humbiste.
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Meshkujt që punojnë
natën rrezikohen nga
kanceri i prostatës

Në hulumtim kishin
marrë pjesë 3137
meshkujt të cilëve u
ishte diagnostikuar një
lloj i kancerit.
Rezultatet kanë treguar
se shumica prej tyre
gjatë një periudha
kohore kishin punuar
në ndërrimin e natës

Ëndërroni? Kjo do të thotë që jeni të mençur
Schumacher thekson se shumë njerëz mendojnë se
ëndërrimi është diçka e keqe, sepse shumë njerëz përpiqen të
qëndrojnë të përqendruar në detyrat e tyre, por kjo nuk u
shkon për dore

Njerëzit të cilëve u pëlqen të
ëndërrojnë dhe shpesh bredhin në
botën e tyre imagjinative
ndonjëherë hasin në mosaprovimin
e atyre të cilët për vete thonë se qën-
drojnë me të dy këmbët në tokë apo
janë realistë. Megjithatë, në dobi të
tyre shkon hulumtimi i fundit në të
cilin shkencëtarët kanë vërtetuar se
ëndërrimi është në fakt një gjë e
mirë. Kjo mund të jetë një shenjë e
inteligjencës dhe kreativitetit, tran-
smeton Koha.net. Njerëzit truri i të
cilëve e ka një kapacitet të madh
thjesht nuk mund ta ndalojnë
bredhjen e mendimeve të tyre. Studi-
mi u krye nga ekspertë të Georgie In-
stitute of Technology. Autorët prof.
të psikologjisë Eric Schumacher dhe
Christine Godwin me kolegët dhe
studentët e tyre e vëzhguan aktivite-
tin e trurit në 100 të anketuar dhe
atë me ndihmën e rezonancës ma-
gnetike. Ndërsa ishin të shtrirë, pje-
sëmarrësit duhej të përqendrohe-
shin në pikën e palëvizshme në një
periudhë 5 minutëshe.

Shkencëtarët i përdorën të dhë-
nat që i morën për të parë se cilat
pjesë të trurit punonin të sinkroni-
zuara. “Fushat e lidhura në tru na
kanë mundësuar të shohim se cilat
pjesë funksionojnë së bashku gjatë
gjendjes së zgjimit dhe pushimit”,

tha Christine Godwin. Hulumtimi
tregoi se modelet e njëjta të aktivite-
tit janë të lidhura me aftësi të ndry-
shme kognitive. Të anketuarit gjitha-
shtu i plotësuan pyetësorët rreth asaj
se sa shpesh ëndërrojnë në jetën e
tyre. Ata të cilët ëndërruan më shpe-
sh treguan aftësi më të madhe inte-
lektuale dhe kreative dhe tek ata re-
zonanca magnetike mati efikasitet
më të madh të trurit. Schumacher
thekson se shumë njerëz mendojnë
se ëndërrimi është diçka e keqe, se-
pse shumë njerëz përpiqen të qën-
drojnë të përqendruar në detyrat e
tyre, por kjo nuk u shkon për dore.
Të dhënat e fituara nga shkencëtarët
tregojnë se teoritë e tilla nuk janë të
sakta. Disa njerëz thjesht e kanë një
tru më efektiv. Sa më i lartë të jetë
efikasiteti, aq më e madhe është
aftësia e të menduarit prandaj men-
dimet mund të bredhin gjatë
kryerjes së detyrave të thjeshta,
përcjell Koha.net. Shumë nxënës e
mësojnë mësimin brenda disa mi-
nutave prandaj mendimet e tyre
bredhin ndërsa fëmijët e tjerë kanë
nevojë për më shumë kohë. Si ta dini
nëse truri juaj është efektiv? Nëse
mund t'i lini mendimet e tuaja të
bredhin gjatë bisedave ose detyrave
dhe pastaj të ktheheni pa i humbur
informacionet e rëndësishme.



BBC po planifikon një risi mediatike, të
padëgjuar deri më tani. Gazetarët e këtij
kanali mediatik kanë planifikuar që gjatë
periudhës së Krishtlindjeve dhe Vitit të
Ri, emisionin televiziv me të ftuar, ta drej-
tojë “Mishalbot”. Mos mendoni se ky
është një prezantues i zakonshëm… Bëhet
fjalë për një robot. Redaktorja e emisionit
në fjalë, Sarah Sands synon që nëpërmjet
këtij emisioni të paraqesë një panoramë
të shkurtër se si do jetë bota jonë në të
ardhmen. Mësohet se gjatë emisionit do
jenë të ftuar personazhe të njohur si Princ

Harry, balerini Tamara Rojo, shkrimtari
nigerian Bejamin Okri dhe shume të tjerë.
Prezantuesi robotik, sigurisht që nuk
mund ketë një sjellje si ajo e njerëzve,
ndaj i gjithë programi do jetë i fokusuar
tek inteligjenca artificiale. Ai do të jetë
një dëgjues i mirë, pasi “prezantuesi” ro-
bot e ka pak të vështirë që të shprehë
emocione në varësi të përgjigjeve. Por në
të ardhmen kjo teknikë mund të jetë e
vlefshme me politikanët apo figurat e tje-
ra publike që përpiqen të manipulojnë
audiencën…
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Sipas një studimi të bërë nga
profesionistët amerikanë dhe bri-
tanikë, rezulton se kompanitë e
reklamave që shfaqen në Face-
book, arrijnë që t’ju përgjojnë kur
ju i klikoni ose i bëni “like”. 

Duke bërë pikërisht këtë gjë,
reklamuesit e Facebook kanë rri-
tur shitjet e produkteve të bukuri-
së dhe aplikacionet e lojërave me
50% krahasuar me reklamat që
nuk kanë një target grup të cak-
tuar. Gjithmonë e më tepër, shkri-
met online janë të mbushura

edhe me reklama të cilat duhet t’i
klikoni në mënyrë që të vijoni të
lexoni se çfarë shkruhet më tej.
“Edhe pse nuk e keni ditur, çdo
hap që bëni online regjistrohet-
faqja që vizitoni, blerja që bëni,
kënga që dëgjoni, mesazhet që
postoni apo lexoni në rrjetet so-
ciale, dhe faqet që ndiqni në Face-
book”,- thotë drejtuesi i studimit
Sandra Matz, nga CBS. Studimi, i
kryer nga universitetet e Kem-
brixh dhe Shkolla e Biznesit e Ko-
lumbias në Nju Jork, tregon se

edhe “gjurmët digjitale” më të vo-
gla përdoren për të ndikuar në
sjelljen e një grupi të madh njerë-
zish. 

Shkencëtarët kanë përdorur
edhe disa faqe që kanë pëlqyer
njerëzit për të parë personalite-
tin e tyre, duke treguar efektin e
“bindjes psikologjike masive”. Ata
zbuluan se njerëz që pëlqejnë
disa faqe specifike në Facebook, si
për shembull faqen e fansave të
LadyGaga, kanë më shumë gjasa
të jenë më konfident.

“Airbus”, “Rolls Royce” dhe “Siemens” po
zhvillojnë teknologjinë e motorëve elektrikë
hibridë për avionët, në kuadër të një
përpjekjeje për të kaluar te një aviacion më i
pastër. Programi “E-Fan X” do të vendosë fil-
limisht një motor elektrik në një avion “BAe
146”. Kompanitë duan të provojnë një ver-
sion testimi të avionit deri në vitin 2020, me
një aplikim komercial pas 5 vitesh. Kompa-
nitë janë në garë për të prodhuar motorë
elektrikë për avionët, pas presionit nga BE-ja
për të reduktuar ndotjen në aviacion. Secili
nga partnerët në program do të investojë
dhjetëra e miliona euro. Kompanitë po zhvil-
lojnë teknologjinë hibride, pasi fluturimet
komerciale tërësisht elektrike, sipas zyrtarë-
ve janë momentalisht të paarritshme. Pesha
e baterive, e kombinuar me peshën e paji-
sjeve për ftohjen e motorëve elektrikë janë
momentalisht dy faktorë kufizues. “Ne
shohim motorin hibrid elektrik si një tekno-
logji tërheqëse për të ardhmen e aviacionit”,
thanë ata. “Rolls Royce” do të garantojë gjene-
ratorë elektrikë për avionin “E-Fan X”. Turbi-
na që do t’i japë fuqi gjeneratorit do të pu-
nojë me karburant dhe do të sigurojë energji
për motorin elektrik. Energjia shtesë nga gje-
neratori do të ruhet në bankat e baterive dhe
do të përdoret gjatë ngritjes apo uljes së avio-
nit. Avionët elektrikë do të reduktonin ko-
ston e kompanive për shkak të shpenzimeve
domethënëse për karburant. Motorët elek-
trikë janë më pak të zhurmshëm dhe veçanë-
risht në aeroportet pranë qendrave të qytete-
ve mund të aplikohen më shumë fluturime
gjatë natës. Po ashtu është edhe çështja e
emërimeve. Avionët elektrikë, ashtu si edhe
makinat hibride, janë më të pastër sesa mo-
delet konvencionale.

Një student turk ka dizaj-
nuar një pajisje që mund t'i
mbrojë fëmijët nga abuzimet e
mundshme nga dado, raporton
Anadolu Agency (AA). Mevlut
Kagan Balga, një student 21
vjeçar i inxhinierisë kompjute-
rike në Universitetin Selcuk në
qytetin juglindor të Konyas, ka
emërtuar pajisjen e tij "Cingoz"
që do të thotë një sy vigjilent.
"Nganjëherë dhuna nga dadot
është raportuar në lajme.
Prindërit ua besojnë fëmijët e
tyre të tjerëve kur punojnë", tha
ai. Pajisja mund të ndihmojë
edhe pacientët që vuajnë nga
sëmundja e Alzheimerit, gjë që
rezulton në humbjen e kujtesës.
"Prindërit i vendosin një kamerë

në modulin dhe e vendosin atë
në gjoks të fëmijës ose pacientit.
Më vonë, imazhet e kapura nga
pajisja dërgohen në kohë të cak-
tuara në një faqe interneti të zh-
villuar për pajisjen", tha Balga.
Ai shtoi se tek imazhet mund të
ketë qasje pasi emër përdoruesi
dhe fjalëkalimi të futen në si-
stem. 

Pajisja dërgon njoftim nëse
zbulon një fytyrë të panjohur
pranë fëmijës. Balga pretendon
se pajisja e tij është po aq mi-
qësore sa është e lidhur me një
person, ndërsa modelet e tjera

Ja si përgjoheni në Facebook kur “klikoni” ose bëni “like”!

Bashkim
forcash për
avionin e
parë elektrik

BBC me prezantues robot për festat e fundvitit

Turqi, studenti shpik pajisje
për të mbrojtur fëmijët
Mevlut Kagan Balga,
një student 21 vjeçar
i inxhinierisë
kompjuterike në
Universitetin Selcuk
në qytetin juglindor
të Konyas, ka
emërtuar pajisjen e
tij "Cingoz" që do të
thotë një sy vigjilent

Balga pretendon se
pajisja e tij është po
aq miqësore sa është
e lidhur me një
person, ndërsa
modelet e tjera
duhet të instalohen
në çdo dhomë

duhet të instalohen në çdo
dhomë. Ai tha se ai nuk kishte
ndonjë mbështetje financiare
për projektin e tij, duke shtuar
se e prezantoi atë vitin e kaluar
gjatë një konference në pro-
vincën turke të Mesdheut në An-
talia. Duke shtuar veçorinë za-
nore në pajisje, ai planifikon të
rrisë rëndësinë e saj ndaj perso-
nave me vështirësi shikimi. "

Ne jemi veçanërisht duke u
përpjekur për të përmirësuar
jetëgjatësinë e baterisë. Tani për
tani, ajo mund të qëndrojë aktive
për shtatë deri në 13 orë", tha ai.
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ZGJIDHJET: S, SËRA, ELIN, RASA, GRAF, ETNA, JI, Z, B, MA, BUKA, ATA, FIBULA, BEST, EKREM, 
UKRAINAS, I, ZI, KIA, IND, ILET, LUSIO, MANIFESTON.

Shumë i lehtë: 817592436, 624183975, 935476812, 496218753, 371654298, 258739641, 
162347589, 783925164, 549861327. Mesatar: 139842756, 458697321, 267315849, 
846573192, 391264578, 725189463, 583726914, 972431685, 614958237.

Mensur
Mamuti

DISIPLINA
E SPORTISTIT 

NË FOTO
-----------------------------

KËRCYESI 
NË FOTO

S QYTET
NË MAL TË ZI

FAZA E NDARJES 
SË KROMOZOMEVE 

NË MITOZË

VARGU, 
RADHA
(BISED.)

AUTORI
BULLGAR,

PELIN

TRAJTA E EMRIT 
GJATË LAKIMIT

TENISTJA
GJERMANE,

SHTEFI

VULLKAN
NË SICILI

SHKRONJA
FQINJE

ZORRO
----------------------------

PYJE

BELGJIKA
----------------------------

QË MBAHET 
NË DY VJET

MELIHATE
AJETI

----------------------------
NDJEKËS

KURSI

KOHA SHPËRDORIM
PIJE

ALKOOLIKE
MEKSIKANE

SUREJA 
KURANORE 
MBI KOHËN

KOHA
USHQIMI 

I NEVOJSHËM 
I PËRDITSHËM

----------------------------
FLUORI

NISESHTE

PËREMËR
VETOR

ASHTI 
I NËNGJURIT 

----------------------------
PJESË E 

CIKLIT TË PLOTË 
TË MEKANIZMIT

ISH FUTBOLLISTI 
ANGLEZ,
XHORXH

REGJISORI
KRYEZIU

----------------------------
2 ROMAK

SHTETËSIA
E KËRCYESIT 

NË FOTO

ITALIA
---------------------------

GARDIANI
I BUDËS

JO
BARDHË

FABRIKË KOREANE 
AUTOMJETESH

----------------------------
AKTORJA

MARGARET

LIDHJE QELIZASH 
TË NJËLLOJTA

----------------------------
UNITED
STATES

SËMUNDJE 
E TOKËS, 
EPILEPSI
(BISED.)

FUTB. BRAZILIAN 
(LUCIMAR 
FERREIRA 
DA SILVA)

----------------------------
FLUORI

SHFAQ,
BËN

MANIFESTIM

N
ë
 k

ë
t
ë
 d

a
t
ë

  7 5 9 2    

   1   9   

9 3   7     

 9 6  1  7 5  

  1 6  4 2   

  8  3  6   

 6   4    9

   9   1   

   8 6 1 3   

1     2 7  6

4 5   9  3  1

   3      

 4   7   9  

   2  4    

  5  8  4   

     6    

9  2  3   8  

6  4 9    3 7

4 dhjetor 1963
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DASHI 21. mars - 20. prill
Nuk do jeni aspak ne humor sot dhe here pas here do de-

batoni me atë qe keni ne krah. Mos ia hidhni për çdo gjë fajin atij se-
pse edhe durimi i tij e ka një kufi. Beqaret do kenë mundësi veçse për
aventura kalimtare, asgjë me tepër sesa aq. Ne planin financiar gje-
rat do shkojnë me mire se disa dite me pare dhe mund te kryeni pa
frike ndonjë shpenzim me tepër.

DEMI 21. prill - 21. maj
Dite e ndërlikuar dhe problematike kjo e sotmja për ata

qe janë ne një lidhje. Nuk do bini aspak dakord me atë qe keni ne
krah dhe situata do ndërlikohet mjaft. Beqaret do jene tërheqës dhe
joshës ne te njëjtën kohe, prandaj do kenë edhe fat ne dashuri. Fi-
nancat duan me tepër vëmendje. Me pak kujdes dhe maturi situa-
ta mund te stabilizohet.

BINJAKET 22. maj - 21. qershor
Pasioni do jete i zjarrte gjate kësaj dite për ata qe janë ne

një lidhje. Do kaloni momente te mrekullueshme me atë qe keni ne
krah dhe do dëshironi qe te mos largoheni prej tij për asnjë çast. Be-
qaret do jene te turpshëm dhe nuk do përfitojnë nga mundësitë qe
do iu jepen. Ne planin financiar duhet te bëni kujdes. Po e tepruat
me shpenzimet do keni vështirësi me vone.

GAFORRJA 22. qershor - 22. korrik
Dite e paqëndrueshme kjo e sotmja për ata qe janë ne

një lidhje. Asgjë nuk do shkoje ashtu si e kishit menduar dhe nuk
do ndiheni aspak te qete. Edhe beqaret do jene te shpërqendruar
dhe nuk do e gjejnë personin e tyre ideal. Sektori i financave do
jete i mbrojtur. Shpenzoni kryesisht për gjerat me te nevojshme,
jo për gjera qejfi.

LUANI 23. korrik - 22. gusht
Marrëdhënia me partnerin do ece ne rrugën e duhur gja-

te kësaj dite. Do i tregoni partnerit edhe një sekret qe ka lidhje me
jetën tuaj familjare dhe kjo do iu lidhe akoma me shume. Beqaret
do kenë mundësi te shumta për takime, por nuk do ndihen gati për
te ndërmarrë hapa te tille. Ne planin financiar do e dini mire sa te
shpenzoni ne mënyrë qe te mos e tronditni buxhetin.

VIRGJERESHA                  23. gusht - 23. shtator
Surprizat do jene te shumta ne jetën tuaj sentimentale

gjate kësaj dite dhe emocionet do jene te njëpasnjëshme gjithash-
tu. Shfrytëzojeni ditën deri ne sekondën e fundit. Beqaret do vazh-
dojnë te ëndërrojnë ende për princin e kaltër, por serish nuk do e
gjejnë atë. Te ardhurat do vijnë duke u pakësuar. Kujdes nëse situa-
ta vazhdon njësoj do keni vështirësi te mëdha.

PESHORJA 24. shtator - 23. tetor
Do bëni çmos gjate kësaj dite qe ta përmirësoni jetën

tuaj sentimentale dhe me pak mund do ia dilni mbanë. Mos kërko-
ni menjëherë qe marrëdhënia te kthehet si dikur, por hidhini ha-
pat një e nga një. Beqaret do fillojnë aventura te këndshme dhe
emocionuese. Ne planin financiar duhet te mos nxitoheni për
asgjë sepse gabimi me i vogël do sjelle probleme te mëdha.

AKREPI 24. tetor - 22. nëntor
Do dashuroheni ne mënyrë te çmendur sot, por e rëndë-

sishme është qe ju te dy te ndiheni sa me mire te jete e mundur. Mos
dëgjoni aspak opinionet e te tjerëve, por bëni atë qe mendoni.
Jeta sentimentale e çifteve mund te marre një kthese te re. Ne
planin financiar duhet te vazhdoni te tregoheni te matur nëse nuk
doni te përballeni me probleme.

SHIGJETARI 23. nëntor - 21. dhjetor
Te dy me partnerin do mundoheni ta ndryshoni ru-

tinën e jetës suaj ne çift gjate kësaj dite. Nëse flisni hapur dhe di-
skutoni për gjithçka do e arrini gjithçka me shpejt. Beqaret nuk do
kenë kohe për t’ia kushtuar dashurisë dhe do mbeten serish te vet-
muar. Financat nuk do jene te mira, kështu qe mendohuni mire
para se te kryeni ndonjë investim te madh.

BRICJAPI 22. dhjetor - 20. janar
Dite e vështirë kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje.

Do debatoni për gjithçka me partnerin dhe nuk do toleroni aspak .
Po vazhduat ne këtë rruge shume shpejt do i jepni fund lidhjes qe
keni krijuar. Beqaret do kenë takime, por nuk duhet t’iu besojnë te
gjithë personave qe do i joshin. Financat do jene me te stabilizua-
ra se kohet e fundit.

UJORI 21. janar - 19. shkurt
Ujori Dite e kontrastuar dhe mjaft problematike kjo

për ata qe janë ne një lidhje. Do ndikoheni shume nga ato qe do
iu thonë te tjerët pa menduar se ata mund t’iu kenë inat dhe
duan t’iu futin ne grindje. Beqaret do jene shume te qarte për atë
qe duan te bëjnë dhe do arrijnë ta joshin personin e duhur. Finan-
cat me ne fund do stabilizohen dhe ju do jeni me te qete.

PESHQIT 20. shkurt - 20. mars
Me ne fund do e përmirësoni situatën tuaj ne çift sot dhe

do e shihni me optimizëm te ardhmen se bashku. Ata qe e kane
partnerin te shenjës se bricjapit do marrin edhe një surprize te
këndshme. Beqaret do fener mundësi për takime, por nuk do pre-
ferojnë te dalin. Financat do jene te kënaqshme dhe nuk di keni as
problemin me te vogël ne këtë sektor.
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1110 - Qyteti i portit sirian Saida
rrethohet nga luftëtarët e kryqëzata-
ve.

1259 - Traktati i Parisit mes Mbretit
anglez Henri III dhe Mbretit francez
Luigjit IX.

1534 - Sulltani turk Sulejman oku-
pon Bagdadin.

1644 - Hapet Kongresi i parë evro-
pian për paqe në Munster. 

1691 - Perandori Leopoldi I merr
kontrollin mbi Transilvaninë.

1918 - Kryetari Uillson lundron për
në Konferencën e Paqes në Versajë të
Francës. 

1978 - Dianne Feinstein emërohet
kryetare e parë femër e qytetit të San
Franciskos. 

1978 - Lirohet krimineli i luftës Pie-
ter Menten.

KËMBËT NUK FLASIN
- Alo, urgjenca?
- Po zotëri, më thoni?
- Zonjë, jam shumë i shqetësuar, -
këmbët e mija nuk po më përgjigjen
më…
- Po kjo është normale, s’ka asgjë për
t’u shqetësuar, këmbët nuk flasin…

Më të fortët nga të gjithë luftëtarët
janë këta të dy: Koha dhe Durimi!

(Lev Tolstoi)

Dielli dhe Hëna duken nga
toka të një madhë-
sie, për një arsye
shumë të thje-
shtë: Hëna
është 400 herë
më e vogël, por
gjendet 400 herë
më pranë Tokës se sa Dielli.

Shpejtësia jonë e ecjes në këmbë va-
ret nga cili kemi përkrah: ritmi i ecjes
së meshkujve nga-
dalësohet kur
ecin me partne-
ret femra për të
cilat janë të in-
teresuar; gratë
që ecin së bashku
lëvizin më ngadalë; në
një kohë që burrat me shokët e tyre
ecin në çdo rast me shpejtësi më të
madhe.

I gjithë interneti ruhet
dhe shpërndahet
duke përdorur
540 miliardë tri-
lionë elektrone,
të cilat të  gjitha
së bashku pe-
shojnë afërsisht sa
një luleshtrydhe.
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Hulumtimi i ri i Institutit McKinsey
Global (MGI) tregon se deri në vitin 2030
në mbarë botën për shkak të robotëve pa
punë mund të mbesin mes 400 dhe 800
milionë njerëz. Për shkak të angazhimit
gjithnjë e më të madh dhe përdorimit të
robotëve në punë të ndryshme, MGI zba-
toi hulumtim në 46 vende duke përfshirë
rreth 800 profesione. 

Me këtë rast është konstatuar se çdo
i pesti mund të preket nga vendosja e
robotëve në botën e biznesit. Konside-
rohet se robotët megjithatë do të për-
doren në disa vende të pasura, jo në
mbarë botën, ku në këto vende do të
ketë përqindje më të madhe të humbjes
së vendeve të punës. Hulumtimi tregon

se me këtë problem mund të preket çdo
i treti person në vendet e zhvilluara, si

Gjermania dhe Shtetet e Bashkuara të
Amerikës.

Lufta kundër malaries është duke u për-
mirësuar, por ende ka shumë punë për të bërë.
Sprejët anti-larva kanë kosto të larta financia-
re dhe gjithashtu duhet mjaft kohë për zh-
dukjen e tyre. Shkencëtarët kanë vënë në jetë
një teknologji që po e bën luftën kundër mu-
shkonjave më të suksesshme. Universiteti
Aberystwyth i Uellsit dhe programi Zanzibar i
Tanzanisë për Eliminimin e Malaries po përdo-
rin dronët për të  vëzhguar zonat e nxehta të
malaries dhe për të identifikuar zonat e
ngarkuara me ujë ku mund të rriten mu-
shkonjat që mbajnë malarien. Pas identifiki-
mit të zonës, ekspertët spërkatin vendin bren-
da pak orësh, duke parandaluar kështu
zhvillimin e tyre.  Më tej shkencëtarët men-
dojnë që imazhet e dronit të kalojnë tek telefo-
nat, për të udhëhequr ekipet e spërkatjes dhe
për të ndjekur përparimin e tyre.

Midis drogës dhe alkoolit ekspertët
kanë një përgjigje se kush ju bënë më
shumë dem , dhe nuk është ajo që
mendoni. Një përmbledhje e plotë e
studimeve nga ekipi në IFLScience
duket se tregon se kanabisi nuk është
aq i keq për ju sa alkooli. Është gjitha-
shtu shumë më pak problematike. Për
shembull, një studim i efekteve të
drogës dhe alkooli tek 8000 amerikan
zbuloi se 15% e personave klasifikohe-
shin si të varur nga alkooli, ndërsa 9%
ishin të varur nga droga. Sipas Organi-
zatës Botërore të Shëndetësisë, pija
alkoolike mendohet të kontribuojë në
3.3 milionë vdekje në të gjithë globin
çdo vit, statistikë kjo që barazohet me
një person që vdes çdo 10 sekonda. Kur
bëhet fjalë për implikimet aktuale të
shëndetit, faqja thotë se gjërat nuk

janë ende aq bindëse sa duhet. Alkoo-
li ka qenë prej kohësh i lidhur me së-
mundjen e gojës dhe kancerit të mëlçi-
së, ndërsa gjaku mendohet se ka disa
përfitime shëndetësore. Kjo faqe ci-
ton një studim të famshëm të kryer në
vitin 2010 nga organizata bamirëse
dhe hulumtuese Drugs Science. 

Ata vendosën se alkooli ishte dro-
ga më e rrezikshme në botë, pasi mori
parasysh që kryente gjashtëm -
bëdhjetë dëmtime të ndryshme . Kjo
përfshinte dëmtimet individuale dhe
dëmtimin e shoqërisë në tërësi. He-
roina dhe kokaina ishin të renditura
në vendin e dytë dhe të tretë në listë,
megjithëse përbënin një rrezik më të
madh për përdoruesin individual, ato
kanë më pak ndikim në pjesën tjetër të
shoqërisë.

Për shkak të robotëve, pa punë mund 
të mbesin 800 milionë persona

Droga apo alkooli kush është më 
i dëmshëm? Flasin ekspertët

Lufta ndaj malaries po bëhet 
me dronë dhe telefona


