
Askush
s'mund 
ta shmang
drejtësinë

w
w
w
.k
o
h
a
.m
k

E PËRDITSHME INFORMATIVE

Koha

Shkup, 26 dhjetor - Kompanitë e sigurimeve do ti
propozojnë në janar të vitit 2018, Ministrisë së
Financave që të ulet numri i veturave të pa-
regjistruara në Maqedoni në 2 për qind, ngja-
shëm me standardet evropiane. Aktualisht, si-
pas statistikës së Ministrisë së Punëve të
Brendshme, në vitin 2016 ka pasur 407.089 ve-
tura të paregjistruara , prej të cilave vetëm në
Shkup kanë qenë 158.178 vetura pa regjistrim.

Sipas Byrosë Nacionale për Sigurim, problemi
me veturat që vonohen me regjistrimin dhe
nuk janë të siguruara është serioze dhe në
kundërshtim me direktivat evropiane, që para-
shikojnë që numri i veturave që nga shkaqet e
ndryshme në afat ligjor prej 30 ditësh të mund
të ç'lajmërohen, të jetë një deri 2 për qind. Nga
ana tjetër, sipas dispozitave ligjore, çdo veturë
qoftë edhe një ditë pas skadimit...

25 milionë euro për 10 vite

15 DEN

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

Nga qendër 
në muze për
pesë komuna 

Kërkesa për ndryshimin e statusit
të këtij institucioni, e parashtruar
edhe vite më parë është sjellë
kohët e fundit edhe njëherë në
vëmendje të Ministrisë së Kul-
turës. Tetovë, Kërçovë, Vrapçisht
dhe Mavrovë-Rostushë janë ko-
munat që Qendra Konservuese
në Gostivar kërkon...
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Gjimnazi “7 Marsi” në Komunën e Tetovës është vetëm njëri prej tyre, pasi me shërbime të
pakompletuara profesionale janë edhe Gjimnazi “Saraj” në Komunën me të njëjtin emër, Gjimnazi
“Rilindja” në fshatin Zhitoshë dhe shkolla të tjera të mesme që janë themeluar si subjekte të
pavarura juridike. Nuk është rastësi që në Strategjinë Gjithëpërfshirëse të Arsimit (2018-2025)
problem i mungesës së pedagogëve dhe psikologëve gjen një vend me rëndësi

MASH PRANON SE KA MUNGESA TË PEDAGOGËVE DHE PSIKOLOGËVE 
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MOS UA PRISHNI ËNDRRAT FËMIJËVE
"Kryetarët/kryetaret e komunave që arsyetohen
për mosdekorimin e qyteteve, duke thënë që
'paratë e dekorimeve i shpërndajnë për bamirësi',
le të bëhen burra ose zonja dhe n'publik t'i
shohim me dëshmi ku kanë shkuar paratë. Në të
gjitha organizatat ku kam kontribuar dhe
kontribuoj në mënyrë vullnetare, por edhe te e
imja, për çdo aktivitet informohen kontribuesit
me dëshmi. Festat s'kanë religjion, promovojnë
tolerancën dhe bashkojnë popullin. Për gjitha
këto vitet e mia sa kam festuar në Maqedoni, tash
doli kjo modë e re gënjeshtrash. P.S. Ju që jeni
mandati i dytë ose i tretë, mos shpërlani borxhet
me lumturinë e fëmijëve, mos ua prishni ëndrrat
fëmijëve, ju keni mundësi tē festoni në shtet
tjetër por fëmijët e popullit jo, nëse nuk dilni me
dëshmi ju zëntë haku i fëmijëve dhe djersa e
prindërve të tyre, nga djersa jonë paguheni dhe
turp të keni", shkruan profesoresha Gjyle Çeliku.

KOMANDANT, JINI KORREKT NDAJ
MËRGIMTARËVE
“I nderuar komandant i Stacionit Policor të
Gostivarit, z.Gazi Abdurrahmani, jam përpjekur
disa herë t’ju kontaktoj, por ka qenë e pamundur.
Nuk dua të besoj kurrsesi që më jeni shmangur ose
keni bërë obstruksione, pasi jam i prirë të besoj në
dedikimin tuaj ndaj detyrës së dhënë. Nga pozita e
Kryetarit të Komunës së Gostivarit dhe si qytetar i
këtij qyteti, ju kërkoj që i gjithë efektivi juaj të jetë
sa më korrekt në detyrë sidomos ndaj
mërgimtarëve të cilët kanë ardhur në Gostivar. Ata
vijnë vetëm pak ditë në vendlindje dhe japin para
aq shumë sa mbajnë qytetin dhe shtetin me të
ardhurat e tyre! Nuk është as ligjore, as njerëzore
dhe as e moralshme që t’i mbushin me gjoba
vetëm sepse ata presupozohen të kenë para! E
para, ata lodhen shumë për të fituar ato para dhe e
dyta ata duhet të jenë të barabartë përpara ligjit!
Ju lutem t’i udhëzoni dhe t’i ndihmoni sa më
shumë që të orientohen në këto ditë feste dhe mos
ua ktheni festën në makth! Jam i bindur që do të
dëgjoni dhe zbatoni kërkesën time, jo vetëm sepse
Stacioni Policor është në kompetencat e Komunës
së Gostivarit, por sidomos se ju jeni një person në
detyrë që duhet ta dini se puna juaj është të
mbroni qytetarët e jo t’i dënoni ata, e mbi të gjitha
mërgimtarët që është gjynah që t’i presim me
fatura gjobash në vend të dashurisë dhe
respektit!”, shkruan në profilin e tij zyrtar Arben
Taravari, kryetar i Gostivarit. 

Stoku i borxhit të jashtëm
Shqipërisë, publik dhe privat,
ka arritur në gati 8 miliardë
euro në gjashtë mujorin e
parë të vitit. Banka e
Shqipërisë ka bërë një analizë
të detajuar mbi borxhin e
jashtëm bruto të vendit tonë,
kur rezulton se në raport me
Prodhimin e Brendshëm
bruto, borxhi i jashtëm ka
rënë me 5 pikë përqindjeje,
duke arritur në nivelin 70% të
PBB. Qeveria zë peshën më të
madhe ne strukturën e
borxhit të jashtëm me 43,2%
të totalit ose rreth 3,4 miliard
euro. Në raport me PBB-në
borxhi i jashtëm qeveritar
vlerësohet 30.2%, me rënie
1.7 pikë përqindje krahasuar
me një vit më parë.

(Gazeta Shqip, 26 dhjetor)

Mijëra shtetas të Perusë kanë
protestuar mbrëmë në
kryeqytetin Lima kudër
amnistisë për ish-presidentin,
Alberto Fujimori. Protestuesit
kanë kërkuar që presidenti
aktual i Perusë, Pedro Pablo
Kuczynski, të paraqes
dorëheqje, pasi pardje e ka
amnistuar Fujimorin, për siç
ka thënë, shëndetin e dobët.
Ka pasur edhe përleshje të
policisë me demonstruesit.
Alberto Fujimori, 79 vjeçaar,
ishte duke vuajtur dënimin
prej 25 vjetësh burg, për
vrasjen e 25 njerëzve gjatë
fushatës kundër grupit
terrorist të krahut të majtë,
Shining Path.

(REL, 26 dhjetor)

Presidenti shqiptar Ilir Meta i
ka shprehur sot keqardhjen e
tij presidentit amerikan
Donald Trump, lidhur me
votën e djeshme të Shqipërisë
në favor të Rezolutës që hedh
poshtë vendimin amerikan
për të njohur Jerusalemin si
kryeqytet të Izraelit dhe për të
lëvizur atje ambasadën e
SHBA. Në një letër dërguar
presidentit të Shteteve të
Bashkuara, ku fillimisht e
falënderon për urimet e
dërguara prej tij me rastin e
105 vjetorit të Pavarësisë, zoti
Meta shkruan se “vota kundër
aleatit dhe mikut tonë të
madh, është marrë pa asnjë
konsultim paraprak me
institucionin e Presidentit të
Republikës dhe as me
parlamentin e Shqipërisë dhe
nuk pasqyron qëndrimin dhe
vullnetin e popullit dhe
kombit shqiptar, i cili nuk
harron dhe nuk do të harrojë
asnjëherë mbështetjen e
SHBA-ve në momentet më të
vështira të ekzistencës së tij”.

(TV Klan, 26 dhjetor)
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EDHE DEPUTETËT KANË TË DREJTAT E TYRE!
"Në vazhdimësi ka pas qëndrime të ndryshme
rreth Gjykatës Speciale. E di që dje nuk ka qenë një
ditë e lehtë për Kosovën. Por, kjo assesi nuk duhet
ta dekurajojë askënd e as ta lëkundë besimin në
Kosovën dhe miqtë e saj. Deputetët e Kuvendit të
Kosovës janë sovranë në të drejtat, përgjegjësitë
dhe vendimet e tyre. Në respektim të Rregullores
së Kuvendit, iniciativa e 43 deputetëve për të sjellë
një projektligj që shfuqizon Ligjin për Dhomat e
Specializuara është shqyrtuar dhe është proceduar
për vendimmarrje, bazuar në Rregulloren e
Kuvendit. I gjithë procesi është zhvilluar konform
ligjeve të vendit dhe qëndrimeve politike të secilit
subjekt", shkruan në profilin e tij zyrtar, kryetari i
Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli.

2

Kruja është një qytet mesjetar që për herë të parë përmendet në
shekullin e IX, në një dokument kishtar të vitit 879-të. Mendohet që
emri rrjedhë nga fjala “krua”, burim uji, sepse në Krujë ka shumë bu-
rime të tilla. Sot, Kruja njihet si kryeqendra e rezistencës ndaj push-
tuesve osmanë gjatë kohës që Skënderbeu udhëhiqte këtë rezistencë,
raporton ATSH. Kështjella e Krujës u rrethua 4 herë nga ushtria Osma-
ne. Në rrethimin e katërt kështjella ra në dorën e pushtuesit. Kruja
është një qendër e rëndësishme turistike në Shqipëri. Sipas stati-
stikave të këtij viti të nxjerra nga drejtoria e shërbimit turistik në Ba-
shkinë e Krujës, këtë qytet e kanë vizituar rreth 305 mijë turistë ven-
das e të huaj. Përgjegjësi i Zyrës së Informacionit Turistik të Bashkisë,

Drini Masha, e konfirmon këtë
numër duke specifikuar se
“vetëm polakë e kanë vizituar
qytetin tonë me rreth 56 mijë
turistë, ndërsa vizitorët e huaj
të ardhur kryesisht nga Evropa,
por edhe nga Amerika e Austra-
lia, e kalojnë shifrën mbi 105
mijë”. I pyetur se për se vijnë në

Krujë, Masha përgjigjet se ”kanë lexuar dhe dëgjuar për historinë e kë-
tij qyteti, që këtu ndodhet një muze për Heroin tonë Kombëtar, një
muze etnografik, ndërtesa mesjetare dhe mbi të gjitha është pika hi-
storike më e afërt nga Tirana dhe Aeroporti “Nënë Tereza”. Në Krujë,
ruhet dhe një traditë zejtaria tradicionale e prodhimit me dorë si pu-
nimi i leshit, metalit dhe drurit. Kruja, dallohet edhe për gatimin e saj
të veçantë dhe tradicional. Këto janë disa arsye që Kruja vizitohet
kaq shumë”, thotë Drini Masha. Ndërsa Drejtori i Muzeut Gjergj Ka-
strioti, Medi Hafizi, flet për vizitorët e përditshëm të muzeut që janë
kryesisht të huaj dhe nxënës shkollash. “Të huajt vijnë dhe kurio-
zohen nga historia e Skënderbeut dhe arkifaktet, por dhe nga pozicio-
ni gjeografik i qytetit. Vetëm të ardhur nga vende të tjera të botës, na
kanë vizituar deri në muajin tetor 105 mijë turistë”, thotë Hafizi.

Ky është qyteti
shqiptar më i vizituar

SPECIALE|||| ||||||||||||||||||||||||||||

Një nga të dhënat ka të bëjë me një histori në kufijtë e
legjendës. Sipas kësaj historie, emrin Molla e Kuqe e
kishin dy fshatra skajorë shqiptarë, njëri në veri dhe
tjetri në jug të vendit. Data e këtyre toponimeve nuk
njihet, por ato tregonin dy skajet kufitare të një
Shqipërie që nuk ekzistoi më pas 1913-ës. Fshati Molla e
Kuqe në jug, i përket një zone që sot gjendet brenda
kufijve administrativë të Greqisë, me emër të ndryshuar

në Kalloreferis. Fshati tjetër, në skajet veriore të
Shqipërisë, gjendet edhe ai jashtë kufijve të Shqipërisë
së sotme, diku afër një vendi të njohur me emrin Novi
Pazar. Për këtë toponim flet edhe një shprehje shumë e
përdorur dikur, por e rralluar ose e zhdukur në ditët e
sotme:  “Do rrish urtë apo të ta bëj shtëpinë matanë
Mollës së Kuqe!” Shprehja përdorej sa herë duhej t’i
thoshe dikujt që mund të dërgohej larg. E dhëna e dytë

është më e “freskët” në kohë. Ka të bëjë me një dekret të
vitit 1968 të Presidiumit të Kuvendit Popullor të RPSH-
së. (dekreti nr. 4381, datë 13.4.1968) Ky dekret bën disa
ndryshime të rëndësishme në ndarjen administrative
tokësore të vendit. Mes rreshtave gjetëm edhe një
vendim që ka të bëjë me një fshat me emrin Molla e
Kuqe. Vendimi mban numrin 6, në listën e 14 vendimeve
që kanë të bëjnë me rrethin e Kukësit dhe thotë: “Fshati
Mollë-Kuqe shkëputet nga lokaliteti i Fanit dhe lidhet
me lokalitetin e Shëmirësë”. Do të thotë që një fshat me
këtë emër ekziston edhe në këtë rreth.

Çfarë dihet për toponimin “Mollë e Kuqe”?



3AKTUALE
Koha, e mërkurë 27 dhjetor, 2017 

Fatos RUSHITI

Shkup, 26 dhjetor - Partitë në push-
tet - LSDM dhe BDI kanë adresuar
kritika ndaj presidentit të vendit
Gjorge Ivanov për fjalimin vjetor
që mbajti të martën para deputetë-
ve. Artan Grubi nga grupi parla-
mentar i BDI-së vuri theksin tek
gjuha shqipe - avancimin zyrtar të
së cilës e kritikoi ashpër presidenti
Ivanov gjatë paraqitjes së tij vjeto-
re. "Fjalimin e presidentit Ivanov
është më afër ta përkufizoj si oksi-
moron që po ta fusim në poligrafi,
del se nuk e di as vetë çka thotë.
Kemi mbi 26 vërejtje ndaj fjalimit
të Ivanovit. Me Ligjin e gjuhës shqi-
pe bëhet rrumbullakimi i Marrëve-
shjes së Ohrit, të cilën e kanë nën-
shkruar katër liderët e partive më të
mëdha politike, asokohe bashkë
edhe me presidentin e ndjerë Boris
Trajkovski. Ajo rrjedh edhe nga
analiza profesionale që i është bërë
MO-së nga Instituti evropian i pa-
qes dhe SIMO, si dhe nga dialogu i
hapur me Bashkimin Evropian. Ai
foli për një Platformë inekzistente
në Tiranë. Ajo Platformë është nën-
shkruar këtu dhe ai vetë e pranon
atë kur i drejtohet me zoti kryetar
kryetarit të Parlamentit", theksoi
Grubi. Ndërkaq, Frosina Ramenska
në emër të grupit parlamentar të
LSDM-së tha se presidenti Ivanov
nuk arriti të dalë nga retorika e
ndarjes dhe konfliktit duke pasur
një fjalim partiak. 

IVANOVI, PRESIDENT 
VETËM I VMRO-së

"Mua më mbetet vetëm të
kërkoj falje për një njeri që mban
njërin nga funksionet kryesore, pre-
sident i Republikës, Gjorge Ivanov,
që në fund të këtij viti të restaurimit
të demokracisë në vendin e tij, nuk
arrit të tregojë që është president i
të gjithë qytetarëve në RM dhe që
në këtë moment të tërhiqet nga in-
teresat partiake. Ivanovi nuk mun-

di ta tejkalon dhe të jep kontribut
për tejkalimin e konflikteve. Fjalim
turpërues partiak”, theksoi Frosina
Remenski. Ajo akuzoi presidentin
se për dhjetë vite nuk e ngriti zërin
për shumë ndodhi negative në sh-
tet që nga depolitizimi i admini-
stratës publike e deri tek ngjarjet e
dhunshme të 27 prillit. "Dhjetë vite
Ivanovi për asgjë nuk e ngriti zërin.
As për proceset e montuara, për
korrupsionin, për përndjekjen e
atyre që nuk mendojnë njëjtë, për
vjedhje masovike, problemet eko-
logjike. As për ngjarjet e 24 Dhjeto-
rit të viti 2012. E më së paku për
tentim vrasjet në Parlament më 27
Prill. Në vend se të precizohen
shkaqet ndër të cilat është edhe
vetë Ivanov. Ai po tenton të hedhë
njollë në tentimet e Qeverisë për
progresin e marrëdhënieve ndërf-
qinjësore”, tha Remenski. Kritike
ndaj Ivanovit ishte edhe Rilindja
Demokratike Kombëtare. "Ivanovi
edhe njëherë konfirmoi mendësinë
e tij të vjetër, dhe se dëshiron deri
në fund ti qëndrojë besnik kësaj
mendësie që ka lënë pasoja të rën-
da për shtetin. Të vazhdosh edhe
më tutje të deklarosh se Platforma
e një shteti të huaj, është duke rrë-
nuar karakterin unitar të vendit,

edhe përkundër pasojave të rënda
të kësaj retorike mashtruese, nuk
është asgjë tjetër përpos një
mendësi e vjetër, që kurrë nuk do të
arrij të reformohet dhe reflektoj,
pavarësisht tentimeve për ndryshi-
me në partinë opozitare maqedo-
nase. Të vazhdosh të theksosh se
lajmet e rrejshme të qeverisjes ak-
tuale janë duke rrënuar shtetin në
përgjithësi, nuk është asgjë tjetër
përpos mohim dhe ikje nga fakti
se lajmet e rrejshme e kanë buri-
min pikërisht në partinë opozitare
maqedonase, që ka qeverisur me
shtetin për 11 vite. Këto lajme të
rrejshme kanë shkatërruar të gjitha
institucionet e vendit, që tani
kërkon angazhim të jashtëzakon-
shëm për riparimin e këtyre institu-
cioneve”, thuhet në komunikatën e
RDK-së për media. Sipas RDK-së,
të bësh krahasim në mes krizës së
refugjatëve nga Kosova e vitit 1999,
me ngjarjet e rënda të Lagjes të Tri-
mave, është e neveritshme që nuk
i takon një presidenti të shtetit, dhe
për këtë arsye shpresojmë se në vi-
tin e fundit të tij si president, të
thotë sa më pak fjalë, sepse vetëm
në këtë mënyrë, kur ai hesht, shte-
ti lëviz më mirë. 

IVANOVIT I DEL PUNË EDHE 
ME HARADINAJN

Ndryshe, presidenti Gjorge Iva-
nov në Parlament - në fjalimin e
fundvitit në Parlament tha se nuk
duhet të ketë revanshizëm politik,
por të dyshuarit e 27 prillit të
gjykohen drejtë dhe përgjegjësia e
tyre të mos përgjithësohet. Ai, po
ashtu kërkoi edhe transparencë nga
mediat për informim sa më të
drejtë të opinionit, ndërkaq më tej -
Ivanov tha se Ligji për gjuhën shqi-
pe po cenon karakterin unitar të sh-
tetit. Ai tha se hakmarrja sjell
hakmarrje të re. "Kush ka vepruar
në kundërshtim me Kushtetutën
dhe Ligjin duhet të përgjigjet. Por,
përgjegjësia nuk mund të gjenera-
lizohet. Qytetarët kanë të drejtë të
mbrohen. Për fat të keq, pamë se
qytetarët e ‘Maqedonisë së përba-
shkët’ dhe deputetët u arrestuan
dhe u akuzuan për terrorizëm.
Drejtësia përfundon aty ku fillon
revanshizmi. Për këtë shkak, në
vazhdimësi kam bërë thirrje për
uljen e tensioneve. Duhet ta
rikthejmë kulturën e dialogut poli-
tik. Në shtet, si shoqëri politike
shumë normale është që të mos
pajtohen të gjithë, por nuk është
normale të shkatërrohen të gjitha

dallimet”, tha Ivanov. Ai, gjatë fjali-
mit ka kritikuar ashpër mediat për,
siç tha Ivanov, lajme të rrejshme që
po tentojnë të shtrembërojnë
imazhin e tij si president. "Asnjëherë
më parë e vërteta nuk ka qenë e
robëruar. Në këtë po ndikojnë laj-
met e rrejshme. Në vend që të
lexojnë Nenin 7 të Kushtetutës, disa
po tentojnë të imponojnë fotogra-
fi të rrejshme se gjoja kam dashur
të shpall gjendje të jashtëzakonsh-
me. Lajmet e rrejshme në media
dhe rrjetet sociale pa monitorim
janë bazë të tensioneve dhe kon-
flikteve”, tha Ivanov. Presidenti i ven-
dit adresoi kritika edhe ndaj krye-
ministrit të Kosovës, Ramush
Haradinaj për shkak të ndihmës me
para dhënë familjarëve të të vrarë-
ve në ngjarjet e Kumanovës. "Qeve-
ria e Kosovës vendosi të ndajë
ndihmë financiare për aktorët e an-
gazhuar në aktet e dhunshme dhe
terroriste në Gushincë dhe Kuma-
novë. Ashtu, Qeveria e Kosovës e sh-
prehi falënderimin për kujdesin e
mbi 350.000 refugjatëve kosovarë
në vitin 1999, njohjen e Pavarësisë
së Kosovës dhe kyçjen e Kosovës në
bashkëpunimin rajonal”, tha gjatë
fjalimit të tij vjetor Ivanov. Ndryshe,
që të dëgjojnë fjalimin e presiden-
tit u kthyen pas një pauze të gjatë
deputetët e VMRO-së mes tyre
edhe ish-kryeministri Nikolla
Gruevski, të cilët në fund duar-
trokitën gjatë presidentin Ivanov.
Por për kthimin përfundimtar të de-
putetëve të VMRO-së në seanca ple-
nare dhe në Komisione është pri-
tur të dihet pas takimit që kryetari i
ri kësaj partie Hristijan Mickovski
do të mbajë kryeministrin Zoran
Zaev pasditen e së martës. "Kemi
koordinator të ri të grupeve parla-
mentare, ai është Vllatko Gjorçev,
pasi që Ilija Dimovski u largua. Ven-
dimin a do të kthehen apo jo depu-
tetët e VMRO-DPMNE-së në Parla-
mentin e Maqedonisë do ta
shpallim pas takimit”, tha Mickoski

KRITIKA TË ASHPRA NDAJ FJALIMIT VJETOR TË IVANOVIT NË PARLAMENT

Zaevi pret bashkëpunimin e Selës dhe mohon zgjedhje në 2018-ën 

Kryeministri Zoran Zaev pret
bashkëpunim me Aleancën për
Shqiptarët pas paralajmërimit të
kryetarit të saj, Ziadin Sela, se pas
dorëzimit të Ligjit për përdorim të
gjuhëve, kjo parti do ta braktisë
Qeverinë. "Pas paralajmërimit se
dalin nga Qeveria, mbetem vetëm me
qëllimin se do të mundemi të vazhdojmë të
bashkëpunojmë për atë që do të thotë reforma,
Ligji për gjuhët, ratifikimi i Marrëveshjes me
Bullgarinë, ‘dy të treta’ ligje, për përgjegjësinë
për avancim të cilësisë së përgjithshme të jetës
në Maqedoni”, tha kryeministri Zaev. Në lidhje
me zërat se në vitin 2018 mund të ketë
zgjedhje të parakohshme, Zaev i mohoi ato

edhe përkundër faktit se nuk ka shumicë
solide në Parlament. "Shumica

jobindëse ishte edhe gjatë formimit
të Qeverisë, por kjo është demokraci.
Unë nuk ngarkohem me këto. Ajo çka
është e rëndësishme se unë si

kryeministër nuk planifikoj që gjatë
vitit 2018 të ketë zgjedhje, por ta

realizojmë atë që ua premtuam qytetarëve
për jetë më të mirë. Duhet t’i ngremë
parametrat ekonomik në nivel më të lartë dhe
t’ua përmirësojmë jetën qytetarëve që edhe e
presin. Deri në zgjedhjet presidenciale në vitin
2019 duhet të gjithë të tregojmë përkushtim,
pushteti dhe opozita, të punojmë për
qytetarët”, deklaroi Zaev, 

Presidenti i VMRO-së
Ivanov, në fjalimin e tij vjetor para deputetëve të
Parlamentit të Maqedonisë, përveç gjuhës shqipe dhe
Qeverisë aktuale, nuk la pa e akuzuar edhe kryeministrin
dhe Qeverinë e Kosovës, për shkak të ndihmës me para për
familjarët e të vrarëve në ngjarjet e Kumanovës
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Shkup, 26 dhjetor - Mungesa e peda-
gogëve dhe psikologëve në shkolla,
që rastësisht ose jo janë me numër
të madh të nxënësve jomaqedonas,
nuk është as problem i ri dhe as i
pa njohur për Ministrinë e Arsimit
dhe Shkencës. Madje, ky problem
është evidentuar shumë qartë edhe
në Strategjinë Gjithëpërfshirëse të
Arsimit, për periudhën 2018-2025
dhe ku është nënvizuar edhe fakti i
nuancave gjuhësore, pra që proble-
mi është prezent në raport me
gjuhën në të cilën zhvillohet mësi-
mi. 

Pedagogët, psikologët apo so-
ciologët me theks të veçantë mun-
gojnë në shkollat e mesme. Kjo
edhe për shkak të historikut, në të
cilin është zhvilluar arsimi i mesëm
në gjuhën shqipe gjatë 25 viteve të
fundit. Mungesa në radhë të parë e
paraleleve shqipe, kishte bërë që në
të kaluarën shërbimet profesionale
dhe administrative të konsiderohen
si vende të rezervuara për punësi-
min e kuadrove maqedonas, me

pretekstin se edhe numri më i
madh i paraleleve zhvillonin mësi-
min në gjuhën maqedonase. Mirë-
po, me shtimin e paraleleve në
gjuhën shqipe, MASH punoi shumë
pak për të ndryshuar përbërjen
gjuhësore të shërbimeve profesio-
nale të shkollave. Madje, nuk është
kujdesuar të sigurojë financimi e
vendeve të punës për pedagogë dhe
psikologë as në shkollat e theme-
luara së voni. Gjimnazi “7 Marsi” në
Komunën e Tetovës është vetëm,
njëri prej tyre, pasi me shërbime të
pakompletuara profesionale janë
edhe Gjimnazi “Saraj” në Komunën
me të njëjtin emër, Gjimnazi “Ri-

lindja” në fshatin Zhitoshë dhe
shkolla të tjera të mesme që janë
themeluar si subjekte të pavarura
juridike. Nuk është rastësi që në
Strategjinë Gjithëpërfshirëse të Ar-
simit (2018-2025) problem i mun-
gesës së pedagogëve dhe psiko-
logëve gjen një vend me rëndësi, si
njëra prej 10 pikave që preokupon
arsimin e mesëm. Pasi numërohen
si pjesë e kësaj problematike më-
simdhënësit e pa aftësuar dhe të pa
trajnuar si dhe drejtorët jo neutral
ndaj politikës, Strategjia vëren edhe
problemin me ekipet e shërbimeve
profesionale. “Shërbimet profesio-
nale janë pamjaftueshmërish të

ekipuar sipas nevojave të shkolla-
ve, për shembull sipas numrit të
nxënësve apo gjuhës në të cilën zh-
villojnë mësimin”, shkruhet në atë
dokument, që për shtatë vitet e
ardhshme duhet ti shërbejë MASH-
it si udhërrëfyes për të eliminuar
problemet e evidentuara parapraki-
sht nëpër gjimnaze, respektivisht
në arsimin e mesëm të përgjith-
shëm. Problemi nuk mungon as në
pjesën e arsimit të mesëm profe-
sional edhe pse për shkak të gjuhë-
ve të ndryshme në të cilat zhvillohet
mësimi edhe mund të duket pak
më i kamufluar. Në shkollat e me-
sme profesionale të Shkupit, për

shembull nuk ka as edhe një rast
kur pedagogun edhe psikologu të
jenë shqiptarë, pavarësisht faktit se
numri më i madh i nxënësve mund
të jenë shqiptarë. “Shumica e shkol-
lave nuk janë të ekipuar krejtësisht
me shërbime profesionale dhe
ndihmëse profesionale (për shem-
bull administrator për IT, këshill-
tarë karriere, e të ngjashme). Siste-
mi për sigurimin e cilësisë në
shkolla në arsimin e mesëm profe-
sional është në fazë të hershme”,
thuhet në pjesën e arsimit të me-
sme profesional të Strategjisë
Gjithëpërfshirëse të Arsimit (2018-
2025). MASH i ka vënë prioritet
ndryshimit të kësaj situate, konk-
retisht duhet që për shtatë vitet e
ardhshme do punojë në punësimin
e kuadrove për plotësimin e shërbi-
meve profesionale. Mirëpo, ndry-
shimi nuk ka nis ende dhe as ka
sinjale që situata do të ndryshojë
së shpejti. Në të kundërt, të paktën
shkollat e reja do të kishin siguruar
vendimet për financimin atyre ven-
deve të punës për vitin shkollor
2017/2018. Por, sikurse është kon-
firmuar nga Komuna e Tetovës,
përgjigjet për këta kërkesa nuk u
kanë mbërritur ende.  

I vetmi përparim që është bërë
në drejtim të ekipimit pak më real
të shërbimeve profesionale në të
kaluarën është punësimi eventual i
ndonjë pedagogu shqiptarë edhe
atë pasi të jetë pensionuar pedago-
gu paraprak maqedonas. Në rretha-
na të njëjta mund të ketë ndodhur
edhe punësimi i ndonjë psikologu
shqiptarë në ndonjë shkollë të me-
sme profesionale të Shkupit, por
përfaqësimi etnik i shërbimeve pro-
fesionale të shkollave bazuar në
numrin e nxënësve qëndron shumë
larg kërkesave reale për shërbime
profesionale. Problem në vete mbe-
tet raporti numerik. Ata që punojnë
në shkolla me mësim në gjuhën
maqedonase u bie të kenë dy-tri
fish më pak nxënës se sa ata që pu-
nojnë në shkolla me mësim në
gjuhën shqipe. Shkollat bashkëje-
tojnë me këtë problem tani e 25 vite. 

Shkup, 26 dhjetor - Komisioni për
politikë të jashtme të martën i pro-
pozoi Parlamentit ta miratojë Pro-
pozim-ligjin për ratifikim të Marrë-
veshjes për miqësi, fqinjësi të mirë
dhe bashkëpunim midis Repu-
blikës së Maqedonisë dhe Repu-
blikës së Bullgarisë. Marrëveshja
ishte nënshkruar më 1 gusht të vi-
tit 2017 nga ana e kryeministrave të
të dy shteteve, Zoran Zaev dhe
Bojko Borisov, për shkak të përfor-
cimit të marrëdhënieve të mira re-
ciproke, avancim të fqinjësisë së
mirë, zhvillim të marrëdhënieve të
ndërsjella të gjithanshme,
konform të drejtës ndërkombëta-
re.  Marrëveshja është rezultat i
procesit dakordues pesëvjeçar i
grupeve të punës të të dy MPB-ve

dhe paraqet përmirësim të marrë-
veshjes të nënshkruar në vitin
1990. Deputetja e RPD-së liljana
Popovska në seancë theksoi se
Marrëveshja e heq bllokadën nga
ana e Bullgarisë lidhur me integri-
min evropian dhe euroatlantik të

Maqedonisë. Artan Grubi nga BDI
theksoi se kjo shumicë parlamen-
tare dhe Qeveria janë të përkush-
tuar në parimin e barazisë etnike,
për marrëdhënie të mira ndëret-
nike, por edhe për zero probleme
me fqinjët e saj në drejtim të inte-

grimit të vendit në BE dhe në
NATO, ndërsa në këtë frymë është
edhe Marrëveshja. Komisioni i pro-
pozoi Kuvendit ta miratojë Propo-
zim-ligjin për ratifikimin e Kon-
ventës për punë nate, 1990. Nga
realizimi i këtyre politikave, thek-
son Grubi me përkushtim, vendi
ynë vetëm bëhet më i fortë, më i
fuqishëm, më stabil, më i sigurt,
më koheziv dhe me më shumë
miq. Me mbylljen e çështjeve të
hapura, karakteri unitar i shtetit,
tërësia territoriale, rregullimi ku-
shtetues i Maqedonisë, sovranite-
ti i plotë, siguria dhe stabiliteti i
Maqedonisë bëhen të pacënuesh-
me dhe për këtë, garanci janë ma-
qedonasit, shqiptarët dhe të gjithë
qytetarët e këtij vendi, por edhe

miqtë tanë në Sofje, Athinë, Prish-
tinë, Beograd, Tiranë, Uashington
dhe Bruksel. Prandaj, të gjithë ne
në BDI japim mbështetje të plotë
për mbylljen e çështjeve të hapura
dhe inkurajojmë adresim me
guxim të njëjtë dhe përkushtim në
drejtim të zgjidhjes edhe të çë-
shtjes së emrit sepse viti 2018
patjetër duhet t'i takojë Maqedo-
nisë dhe aspiratave tona euroa-
tlantike. Komisioni i propozoi Ku-
vendit ta miratojë edhe
Propozim-ligjin për ratifikimin e
Marrëveshjes midis Qeverisë së Re-
publikës së Maqedonisë dhe Qe-
verisë së Emirateve të Bashkuara
Arabe për qarkullim të rregullt aj-
ror midis dhe jashtë territoreve të
tyre.

KOMISIONI PËR POLITIKË TË JASHTME DORËZOI PROPOZIMIN

Të ratifikohet Marrëveshja me Bullgarinë
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

MASH PRANON SE KA MUNGESA TË PEDAGOGËVE DHE PSIKOLOGËVE 

Probleme që bashkëjetojnë 
25 vjet me shkollat

Gjimnazi “7 Marsi” në Komunën e Tetovës është vetëm njëri prej tyre, pasi me shërbime të pakompletuara profesionale janë
edhe Gjimnazi “Saraj” në Komunën me të njëjtin emër, Gjimnazi “Rilindja” në fshatin Zhitoshë dhe shkolla të tjera të mesme
që janë themeluar si subjekte të pavarura juridike. Nuk është rastësi që në Strategjinë Gjithëpërfshirëse të Arsimit (2018-
2025) problem i mungesës së pedagogëve dhe psikologëve gjen një vend me rëndësi

Kuadri mësimor pas festave të fundvitit të jetë i lirë deri më 9 janar 
Kuadri mësimor të jetë i lirë deri më 9 janar pas
festave të fundvitit, ka rekomanduar Ministria e
Arsimit dhe Shkencës, me qëllim që të
respektohet e drejta e të punësuarve në shkolla
për orar të punës prej dyzet orëve në javën
pesëditëshe të punës, si dhe ulje të
shpenzimeve për ngrohje të objekteve
shkollore. "Në pajtim me Kalendarin për ditë të
punës për vitin mësimor 2017/2018, ju
njoftojmë se personave udhëheqës nëpër

shkolla u është parashtruar rekomandimin që
ditët që vijojnë pas festave të fundvitit të jenë
jopune, përkatësisht obligimet e punës të
fillojnë më 9 janar", thuhet në kumtesën e
MASH-it. Ky rekomandim, shtohet në kumtesë,
është në pajtim me Kalendarin për organizim të
vitit mësimor 2017/2018, për shkollat fillore dhe
të mesme ku dy të shtuna në gjysmëvjetorin e
parë dhe dy të shtune në gjysmëvjetorin e dytë
janë paraparë si ditë pune. 

Koha
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I burgosuri vdes në Klinikën 
për Toksikologji
Një banor i Manastirit D.B (39) i cili ka vuajtur dënim me burg
në "Idrizovë", të hënën mbrëma ka vdekur në Qendrën Klinike
"Nënë Tereza" në Shkup, ku është sjellë pasi i është përkeqësuar
gjendja derisa ka qenë në qeli. Ai me automjetin e Ndihmës së
shpejtë nga burgu në Idrizovë është transferuar në Klinikën
për Toksikologji në Shkup, ku pas një kohe të shkurtër pas ar-
ritjes ka vdekur. D.B në Institucionin Ndëshkues Përmirësues
"Idrizovë" ka qenë nga 3 shtatori i vitit 2014, ndërsa ka qenë i dë-
nuar me burg prej tre vjetëve e shtatë muajve. Me urdhër të
prokurorit publik trupi i të vdekurit është dërguar për autopsi.

Godet shtyllën, 
lëndohet rëndë shoferi
Tridhjetëvjeçari S.M. nga Shkupi është lënduar rëndë në një
aksident që ka ndodh të hënën mbrëma në mesnatë në bulevar-
din "Sërbia", kur ka humbur kontroll mbi automjetin "Mercedes"
të cilin e ka drejtuar dhe është përplasur me një shtyllë dhe bil-
lbord. Pas aksidentit ka intervenuar edhe Brigada zjarrfikëse me
dy automjete dhe pesë zjarrfikës. S.M., siç informojnë nga MPB-
ja me automjet të Ndihmës së shpejtë është dërguar në Qen-
drën urgjente pranë kompleksit të klinikave "Nëna Terezë" ku i
janë konstatuar lëndime të rënda trupore dhe ka qenë në rre-
zik për jetën. Ekspertizë ka kryer një ekip i SPB - Shkup. Ndër-
merren masa për zbardhjen e plotë të rastit.

I marrin nga kartela rreth 
90 mijë denarë
30 vjeçari B.A nga fshati Pirok, ka denoncuar keqpërdorim të kar-
telës bankare nga persona të panjohur. Sipas denoncimit, më 7
nëntor, përmes rrjetit social Instagram, ai ka porositur një telefon
celular dhe ka dhënë informacionet personale dhe numrin e kar-
telës bankare që e ka patur në njërën nga bankat e Tetovës. Kur pas
një kohe ka kontrolluar llogarinë, ka konstatuar se në periudhën
nga 20 deri më 27 nëntor, nëntë herë nga e njëjta llogari I janë
marrë 90 mijë denarë. Punohet në zbardhjen e këtij rasti.

Shkel 9-vjeçarin dhe ik 
nga vendi i ngjarjes
Të hënën  rreth orës 13 në fshatin Reçicë e vogël, veturë e tipit Golf,
e drejtuar nga person i panjohur, ka aksidentuar një nëntë vjeçar
dhe menjëherë e ka lëshuar vendin. Me këtë rast, këmbësori i
vogël ka marrë lëndime trupore dhe me veturë tjetër është dër-
guar në Spitalin Klinik të Tetovës, ku pas marrjes së ndihmës së
parë, është lëshuar për mjekim shtëpiak. Sipas hetimeve, shkak
për këtë aksident ka qenë mospërshtatja e shpejtësisë me kush-
tet në rrugë.  Janë ndërmarrë masa dhe aktivitete për zbardhjen
e plotë të rastit dhe gjetjen e autorit të këtij aksidenti.

Shkup, 15 aksidente 
me 13 të lënduar
Trembëdhjetë persona janë lënduar lehtë në nëntë prej gjith-
sej 15-të aksidenteve të regjistruara gjatë ditës së kaluar në
rajonin SPB Shkup. Në gjashtë aksidente është shkaktuar dëm
material. Siç informojnë nga MPB, gjatë fundjavës policia rru-
gore ka zbuluar dhe sanksionuar një numër të madh të kundër-
vajtjeve. Gjashtëmbëdhjetë shoferë kanë lëvizur me shpejtësi
më të madhe nga e lejuara, dy shoferë kanë kaluar në udhëkryq
në dritë të kuqe, dy shoferë nuk kanë dhënë përparësi për pa-
rakalim dhe dy shoferë për parakalim të parregullt. Nga trafiku
janë përjashtuar shtatë shoferë sepse e kanë drejtuar automje-
tin para se ta marrin patentën si dhe katër automjete me afat të
skaduar të patentës dhe një automjet me probleme teknike.
Janë sanksionuar edhe dy këmbësorë të cilët kanë kaluar jashtë
kalimit për këmbësorë. Janë hasur edhe 90 automjete të
parkuara në mënyrë të parregullt. Me ndihmën e automjetit
special “karrotreci” janë larguar 75 automjete. (O.Xh)

KRONIKË

Omer XHAFERI

Shkup, 26 dhjetor - Pjesa dërmuese e
proceseve gjyqësore, të cilat Proku-
roria Speciale Publike i ka iniciuar
para Gjykatës Penale të Shkupit,
gjatë vitit të ardhshëm pritet të fil-
lojnë nga e para. Sistematizimi i fun-
dit i gjykatësve në GJPSH është ar-
syeja kryesore se pse të gjitha rastet
që burojnë nga përgjimet e jashtë-
ligjshëm, të cilat deri më sot janë fu-
tur në procedurë gjyqësore, duhet të
nisin nga faza e “fjalëve hyrëse”. Ky
vendim, siç thonë palët e përfshira
në këtë lëndë gjyqësore, bëhet në
përputhje me dispozitat e Ligjit për
procedurë penale, i cili parasheh se
nëse një gjykatësi i ndërrohet sek-
tori i procedimit të lëndëve, atëherë
me automatizëm ai duhet t’i ndër-
presë procedurat gjyqësore ndaj një
rasti të caktuar. Duke u mbështetur
në këto norma, të martën u prolon-
guan edhe procesi gjyqësor për ra-
stin “Trajektorja”. Seanca e dytë
kundër Vlladimir Peshevskit, Lupço

Gjeorgjievskit, Mile Janakievskit dhe
Nikolla Gruevskit, u anulua me ar-
syetim të ndryshimeve në Trupin
gjykues. Kësisoj, gjykatësja Verka Pe-
trovska (anëtare e Këshillit Penal) e
cila deri dje ishte e caktuar të proce-
don lëndë për korrupsion dhe krim
të organizuar, nga fillimi i vitit të
ardhshëm ajo do t’i shqyrtoj rastet
për kundërvajtje. Arsye shtesë se pse
nuk u zhvilluar seanca për rastin
“Trajektorja”, ishte mungesa e të aku-
zuarit Nikolla Gruevski, i cili pas pro-
longimit të këtij gjykimi për datë 31
janar, ai me vonesë u paraqit në
gjykatë. 

“Siç mund të shihet unë dhe Zo-
ran Zaevi, kemi trajtim të ndryshëm
nga gjykata. Përderisa seancat gjy-
qësore ndaj tij caktohet për një afat
më të gjatë kohor, kjo nuk vlen për
mua. Për mua fillimisht shpikën ar-
sye për hetime, pastaj ngritën ak-
takuzë. Ndërkohë, kur u vërtetuar se
nuk posedojnë prova, ato filluan me
presion ndaj gjykatës dhe në një far
mënyrë me parashtresat e iniciuar

para Këshillit për verifikimin e fakte-
ve, ato patë për qëllim që t’i frikë-
sojnë gjykatësit, me çka ja arritën sy-
nimit. Pastaj presioni vazhdoi mbi
Gjykatën e Apelit për t’i pranuar
“bombat” si dëshmi në procedurë
gjyqësore (përkundër faktit se LPP
nuk e lejon një gjë të tillë) dhe për-
fundimisht kur edhe kjo nuk u mjaf-
toi ato bënë sistematizim të ri të
gjykatësve”, tha ish kryeministrit apo
ish kryetari i VMRO, Nikolla Gruev-
ski. 

Deri në fund të këtij viti, i aku-
zuari Gruevski, para GJPSH duhet të
paraqitet edhe dy herë. Për të
mërkurën (27 dhjetor) në këtë
gjykatë është caktuar të mbahet pro-
cesi gjyqësor për dhunën e ushtruar
në Komunën Qendër, në vitin 2013,
respektivisht kjo lëndë ndryshe për
opinion është e njohur nën emrin
“Shuplakat”. Për dallim nga lëndët
tjerë të PSP-së, deri më sot për këtë
propozim akuzë, fajin e kanë pra-
nuar dy të akuzuar, të cilët me propo-
zim të prokurorisë në fjalë, kanë
marrë dënime me kusht. Sidoqoftë,
edhe ky proces gjyqësor edhe pse
ishte i paraparë të përfundoi me pro-
cedurë të shkurtë, ai vazhdoi të pro-
cedohet për një vit e më tepër,
gjegjësisht me sistematizimin e ri
kjo lëndë nga viti i ardhshëm pritet
të nisë nga e para. Shkaku kryesor se
pse kjo lëndë do t’i nënshtrohet të fa-
zave paraprake është sistematizimi i
gjykatëses Tatjana Mihajllova, në
sektorin për kundërvajtje. Ndryshe,
me 29 dhjetor i akuzuari Gruevski,
me qëllim respektimin e masave të
kujdesit që i janë caktuar më herët,
duhet të paraqitet në GJPSH dhe të
nënshkruaj për prezencën e tij në
vend. Mes tjerash, seanca e parë për
lëndët e PSP, për vitin e ardhshëm
është caktuar të mbahet me 17 ja-
nar, ku të akuzuarit për lëndën e ba-
shkuar “Target-Fortesa” duhet të pa-
raqiten në bankën e të akuzuarve për
një sërë veprash të rënda penale. 

LËNDËT E SPECIALES NË GJPSH DO T’I SHQYRTOJNË GJYKATËSIT E RI

Lëndët e PSP-së 
fillojnë nga e para
Seanca e dytë kundër Peshevskit, Gjeorgjievskit, Janakievskit dhe Gruevskit u anulua
me arsyetim të ndryshimeve në Trupin gjykues. Kësisoj, gjykatësja Verka Petrovska, e
cila deri dje ishte e caktuar të procedojë lëndët për korrupsion dhe krim të organizuar,
nga fillimi i vitit të ardhshëm ajo do t’i shqyrtoj rastet për kundërvajtje

Gruevski ankohet për standarde të dyfishta 

Ish-kryeministri Nikolla
Gruevski, i cili është i akuzuar në
lëndën e PSP-së "Trajektorja", u
vonua në gjykim, gjegjësisht
erdhi rreth 15 minuta pasi
gjykatësi Goran Boshevski e
anuloi gjykimin për më 31 janar.
Në dalje nga gjykata, ai akuzoi
se gjykatësit ndryshe veprojnë
në rastet që zhvillohen kundër
tij dhe ndryshe kundër Zaevit në
të njëjtën gjykatë. "Seanca e
sotme gjyqësore u anulua dhe
siç mund të shihet në rastin e
Zaevit gjykatësit i kërkojnë falje
që e torturojnë të vijë në seancë
dhe i caktojnë seancat në
periudha shumë të gjata, në
këtë rast kemi situatë të
ndryshme", tha Gruevski para

gjykatës. Fillimisht, siç theksoi,
shpikën arsye për hetime,
ndërsa pastaj edhe aktakuza pa
kurrfarë baze. "Pastaj, kur panë
se nuk ka kurrfarë dëshmi,
ndërsa kanë aktakuza, filluan të
kryejnë presion ndaj gjykatësve.
Në njëfarë mënyre dhënia e 15
gjykatësve të Këshillit për fakte
për shkarkim duhej të fusë frikë
tek gjykatësit dhe me siguri ka
futur tek ndonjëri prej tyre", tha
Gruevski. Ai theksoi se është
kryer edhe presion ndaj
Gjykatës së Apelit që t'i pranojë
bisedat e montuara si dëshmi,
edhe pse, siç tha, Ligji shumë
qartë tregon se ato nuk mund të
jenë dëshmi në procedurë
dëshmimi.

Koha
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Shkup, 26 dhjetor - Tetovë, Kërçovë,
Vrapçisht dhe Mavrovë-Rostushë
janë komunat që Qendra Konser-
vuese në Gostivar kërkon t’i përf-
shijë në kompetencat e veta, duke u
shndërruar në një qendër rajonale
konservimi dhe muze. Kërkesa për
ndryshimin e statusit të këtij insti-
tucioni, e parashtruar edhe vite më
parë është sjellë kohët e fundit
edhe një herë në vëmendje të Mini-
strisë së Kulturës. Kështu sqaron
drejtori Arjan Rufati, sipas të cilit,
këto ndryshime nuk janë asgjë më
shumë se barazimi i këtij institucio-
ni nacional me institucionet e tjera
që operojnë në këtë fushë.  

“Kërkesa për ndryshimin e sta-
tusit është bërë edhe vite më parë,
por nuk është miratuar. Edhe aktivi-
teti ynë ka qenë po ashtu i kufizuar
jo vetëm në shtrirje territoriale, por
edhe me projekte për hulumtime
arkeologjike, madje edhe për ba-
shkëpunime me qendra të tjera.

Prandaj kemi kërkuar ndryshim në
Ligjin për Trashëgiminë dhe statu-
sin e institucionit, në mënyrë që
qendra të funksionojë ashtu si edhe
të gjitha qendrat dhe muzetë e tje-
ra që kanë një shtrirje deri në pesë
komuna dhe besojmë se këtë herë
ka disponim nga ana e Ministrisë
së Kulturës për të arritur një gjë të
tillë”, thotë Rufati. Qendra e Kon-
servimit është themeluar në vitin
2008, e ideuar që të merrej me
ruajtjen dhe mbrojtjen e trashëgi-
misë, por mbi të gjitha të nxiste hu-
lumtimet arkeologjike në zonat e

Tetovës, Gostivarit, Kërçovës e të tje-
ra.  Por edhe dhjetë vjet më pas
ende nuk është e kompletuar me
stafin e duhur. Përveç fushëvepri-
mit të cunguar vetëm brenda qyte-
tit të Gostivarit dhe fshatrave për-
reth, nuk përmbush as kriteret bazë
sa i takon profileve të domosdosh-
me të punonjësve, të paktën një
arkeolog dhe një historian arti.
Gjithsej janë të punësuar 11 perso-
na, prej të cilëve vetëm një histo-
rian. Edhe projektet e realizuara
gjatë këtij viti, por edhe më parë
kufizohen në rikonstruktimin e fa-
sadave të shtëpive karakteristike,
projekteve plotësuese për disa mo-
numente, mirëmbajtje të objekteve

të kultit, e të tjera. Ndërsa sa i takon
projekteve për hulumtime arkeo-
logjike në ndonjë prej lokaliteteve
të kësaj zone nuk ka arritur të reali-
zohet asnjë. Dy projekte për hulum-
time arkeologjike janë përfshirë në
programin e vitit të ardhshëm, në
Gradishtë (fshati Çalje) dhe Papra-
dishtë (në fshatin Balindol). Mangë-
sitë ligjore në aktet e themelimit
kanë sjellë refuzimi ne këtyre kërke-
save, edhe pse po ashtu nuk janë
realizuar as projekte të tjera për hu-
lumtime arkeologjike, si ato të pro-
pozuara nga Qendra Nacionale e
Konservimit, jo vetëm në Gostivar,
por edhe më gjerë në Maqedoninë
Perëndimore, si Gradec, Uskanë, e të
tjera.  Në reformat në kulturë dhe
Strategjinë për zhvillimin e kulturës
gjatë katër viteve të ardhshme para-
shikohen ndryshime në mënyrën e
funksionimit të muzeve dhe institu-
cioneve të tjera nacionale, rishiki-
mi i statusit të tyre, e të tjera. “Poli-
tika shtetërore konservatore ka
rezultuar me humbjen e një sërë
vlerash kulturore, para së gjithash
në arkitekturën rurale dhe qytetare.
Për rrjedhojë miratimi i një ligji të ri
për trashëgiminë është i domosdo-
shëm dhe do të definojë metodat
për mbrojtjen e trashëgimisë kultu-
rore dhe kompetencat e nevojsh-
me për zbatimin e një konservimi të
integruar të trashëgimisë”, thuhet
në Draft-strategjinë 2018-2022. 

Shkup, 26 dhjetor - Gjykatat dësh-
tojnë në transparencën e vet ndaj
opinionit dhe ekziston praktikë ne-
gative e argumentimit të pamjaf-
tueshëm të vendimeve për përja-
shtim të opinionit nga ndjekja e
procedurës penale, si dhe ulje e
informatave të publikuara online
të gjykatave. Gazetarët gjatë njof-
timit për procedura gjyqësore për-
ballen me më shumë probleme
praktike nga e drejta për ndjekje
dhe xhirim/fotografim me vendim
të siguruar të Gjykatës Supreme,

drejt qasjes së dokumenteve dhe
ruajtje të dokumenteve për identi-
fikim personal. Këto janë disa nga
problemet për çka u diskutua në
tribunën e sotme me gazetarë
"Opinioni në procedurat penale-
probleme praktike", në organizim
të ueb portalit "Svedok" në bashkë-
punim me Shoqatën e gazetarëve
të Maqedonisë. Sipas Sashe Di-
movskit nga "Svedok", tani është
periudha kur hapen zgjidhjet
ligjore të cilat e rregullojnë çë-
shtjen për audiencë në procedurë

penale dhe paraqet mundësi që të
shtyhet si shtresë për ndryshime
adekuate. Prandaj, siç theksoi,
pikëpamjet dhe rekomandimet do
t'i parashtrohen Ministrisë së
Drejtësisë. "Shikojeni dallimin fra-
pant mes gjykatave të Shkupit, të
cilat gjatë ditës sipas të gjitha gja-
save sjellin nga 500 vendime. Në
periudhën janar-mars 2017 Gjyka-
ta Themelore Shkup 1 në faqen e
vet publikoi 33 vendime, Gjykata
Themelore Shkup 2 - 23 vendime,
ndërsa për dallim prej tyre Gjyka-
ta Themelore në Manastir 456,
Gjykata në Shtip 180 lëndë, për-
derisa Gjykata Themelore në
Strumicë 365 vendime", tha Si-
movski. Theksoi se nëse dëshiro-
nin të shfrytëzoni vendim gjyqë-
sor të papublikuar në faqe nuk
mund të vini deri te ai, ndërsa
nëse shkoni në gjykatë sepse nuk
keni interes juridik nuk mund ta
merrni dhe e tërë kjo e vështirë-

son punën e gazetarëve. Dragan
Sekullovski nga SHGM, tha se
është me rëndësi që proceset gjy-
qësore të jenë transparente në
mënyrë që të lehtësohet puna e
gazetarëve, ndërsa gjatë viteve të
kaluara kemi shembuj ku pen-
gohet që gazetarët ta kryejnë
punën e tyre në sallat gjyqësore
dhe lirisht të njoftojnë për pro-
cedurat gjyqësore, si dhe ajo që
gjykatat më të ulëta e konte-
stojnë praninë e gazetarëve të
cilët punojnë në mediume onli-
ne. Drejtoresha ekzekutive e Koa-
licionit Të gjithë për gjykim të
drejtë, Natali Petrovska, theksoi
se që një gjykim të jetë i drejtë,
duhet të jetë transparent dhe pu-
blik. "Në ndjekjen tonë gjatë pe-
riudhës së kaluar hasëm një
trend interesant të proporciona-
litetit të ndërsjellët. Sa janë gjyki-
met interesante për opinionin, aq
transparenca e tyre ulet. Nëse në
vitin 2015 opinioni ishte i përjash-
tuar prej pesë për qind nga proce-
durat e monitoruara, në vitin 2016
ajo të jetë 20 për qind, që tashmë
në vitin 2017 të jetë 30 për qind",
deklaroi Petrovska.

Paraqitje e
foshnjave në
Shkup në një
vend, certifikata
për pesë ditë
Shkup, 26 dhjetor - Nga 1 janari
lindja e foshnjës në territorin e
Shkupit do të paraqitet vetëm në
repartin rajonal të Shkupit të
Drejtorisë për Evidencën e Regji-
strit të Amzës, ish banka Komer-
ciale, ndërsa certifikata nga evi-
denca e amzës do të jepet në afat
prej pesë ditësh dhe do të mund
të merret në zyrat rajonale komu-
nale në gjithë shtetin. Sipas drej-
torit të Drejtorisë për Evidencën e
Regjistrit të Amzës, Gjoko Kotev-
ski bëhet fjalë për reformë në evi-
dencën e amzës me të cilën do të
përfshihen të gjithë të cilët janë
luftëtarë për mënyrën tradicio-
nale të paraqitjes. Edhe më tej
vazhdon projekti "Mirë se erdhe
foshnjë" me të cilin prindërit edhe
kanë mundësi ta paraqesin
lindjen që në spital dhe atje ta
marrin certifikatën. Siç saktësoi
në konferencë shtypi Kotevski, do
të mundësohet që në një vend të
realizohet paraqitje falas e lindjes
së foshnjave nga pesë maternite-
tet në Shkup: Klinika për gjineko-
logji dhe obstetrikë (KGJO)
Shkup, Spitali i Gjinekologjisë
"Nëna Terezë"-Çair, "Sveti Llazar",
Sistina dhe Remedika, e jo si deri
tani në komunat në të cilat janë
këto institucione shëndetësore.
Për paraqitje është e domosdo-
shme që njëri nga prindërit të
vijnë në sportelet për udhëheqje
të librave amë në repartin rajo-
nal të Shkupit të Drejtorisë, me
ç'rast duhet të tregojë dy
letërnjoftime të vlefshme, certi-
fikatën e martesës ose certifikata
për të lindur nga të dy prindërit.
"Me paraqitjen në repartin rajo-
nal të Drejtorisë, certifikata e parë
e foshnjës do të mund të merret
në cilëndo qoftë zyrë rajonale në
territorin e Qytetit të Shkupit ose
në territorin e shtetit. Dorëzimi i
certifikatës së parë nga libri i
amzës i të lindurve është 150 de-
narë dhe risia është e lidhur me
reformën e administratës publik
'një pikë e shërbimeve'", tha Ko-
tevski. Garantojnë, shtoi, që në
afat prej pesë ditësh nga dorëzimi
deri te dhënia e certifikatës për
shkak se shumë qytetarë janë
ankuar se për këtë dokument në
disa zyra rajonale të Qytetit të
Shkupit pritet dhjetë ose 20 ditë.
Në zyrën rajonale të Drejtorisë ka
kuadër më të madh dhe nga një
vend do të jepen kërkesat deri te
MPB-ja dhe certifikatat do të jepet
në afat prej pesë ditësh. Siç infor-
moi Kotevski, sivjet në territorin e
Shkupit kanë lindur 10.900 fo-
shnja, prej të cilave në KGJO
Shkup kanë lindur 4700 foshnja,
ndërsa në Spitalin e gjinekologji-
së "Nëna Terezë"-Çair 3850.

GJYQËSORI VËSHTIRËSON PUNËN E GAZETARËVE

Gjykatat jotransparente 

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

QENDRA KONSERVUESE KËRKON LEJE RAJONALE 

Nga qendër në muze
për pesë komuna 

Kërkesa për ndryshimin
e statusit të këtij
institucioni, e
parashtruar edhe vite
më parë është sjellë
kohët e fundit edhe
njëherë në vëmendje të
Ministrisë së Kulturës.
Tetovë, Kërçovë,
Vrapçisht dhe Mavrovë-
Rostushë janë komunat
që Qendra Konservuese
në Gostivar kërkon t’i
përfshijë në
kompetencat e veta,
duke u shndërruar në një
qendër rajonale
konservimi dhe muze

Kërkesa për ndryshimin e
statusit është bërë edhe vite më
parë, por nuk është miratuar.
Edhe aktiviteti ynë ka qenë po
ashtu i kufizuar jo vetëm në
shtrirje territoriale, por edhe me
projekte për hulumtime
arkeologjike, madje edhe për
bashkëpunime me qendra të
tjera 

ARJAN RUFATI 

Koha
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Shkup, 26 dhjetor - Kompanitë e si-
gurimeve do ti propozojnë në ja-
nar të vitit 2018, Ministrisë së Fi-
nancave që të ulet numri i veturave
të paregjistruara në Maqedoni në 2
për qind, ngjashëm me standardet
evropiane. Aktualisht, sipas stati-
stikës së Ministrisë së Punëve të
Brendshme, në vitin 2016 ka pasur
407.089 vetura të paregjistruara ,
prej të cilave vetëm në Shkup kanë
qenë 158.178 vetura pa regjistrim.
Sipas Byrosë Nacionale për Sigu-
rim, problemi me veturat që vo-
nohen me regjistrimin dhe nuk
janë të siguruara është serioze dhe
në kundërshtim me direktivat evro-
piane, që parashikojnë që numri i
veturave që nga shkaqet e ndrysh-
me në afat ligjor prej 30 ditësh të
mund të ç'lajmërohen, të jetë një
deri 2 për qind. Nga ana tjetër, sipas
dispozitave ligjore, çdo veturë qoftë
edhe një ditë pas skadimit të regji-
strimit të veturës, trajtohet si e pa-

regjistruara dhe dëmet e shkaktua-
ra nga një veturë e tillë janë në
barrë të Fondit garantues të Byrosë
Kombëtare për Sigurim, ose në
barrën e fondeve të kompanive të
sigurimit. Kompanitë e sigurime-
ve vlerësojnë se është rritur duk-
shëm numri i veturave të pasigu-
ruara me anulim të kohës për
sigurim dhe regjistrim, apo të ash-
tuquajturës “ blerje të kohës”. Në
bazë të kësaj, të dhënat e Byrosë
Kombëtare për Sigurim tregojnë
se në vitin 2016 në raport me vitin
2015, nuk janë zgjatur ose janë të
pasiguruara mbi 45 mijë vetura ,
traktorë dhe të ngjashëm, që bien
në kategorinë e veturave motorike
dhe kyçëse të cilat në çdo moment
janë në rrugë. Analizat më tej tre-
gojnë se në mesatare - në vit, nga
ana e Fondit garantues paguhen
mbi 2 milionë euro dëme të shkak-
tuara nga veturat e pasiguruara
dhe të panjohura. "Nëpër rrugët e
Maqedonisë për çdo ditë qarkul-
lojnë një numër i madh i veturave

që nuk janë të regjistruara dhe të
siguruara jo vetëm vendore, por
edhe të huaja që paraqet një pro-
blem të ndërlikuar të biznesit, por
edhe institucional. Shteti nuk i
grumbullon tatimet dhe kompen-
simet e tjera, një numër i madh i
veturave qarkullojnë një kohë të
gjatë pa kontroll teknik që direkt
ndikon edhe në sigurinë e pjesë-
marrësve në trafik, si dhe ndaj in-
dustrisë së sigurimeve që paguan
dëmet e veturave të pasiguruara
dhe paregjistruara përmes Fondit
garantues", thotë për agjencinë
MIA, drejtori i Byrosë Kombëtare
të Sigurimeve, Trajçe Llatinovski.

Sipas tij, të gjitha dëmet e
shkaktuara nga veturat e paregji-
struara paguhen nga ana e kom-
panive të sigurimeve që njëherazi
nuk ju paguhet asnjë kompensim
apo prim-sigurim nga pronarët e
këtyre veturave. Latinovski thotë se
në dhjetë vitet e kaluara, nga ana e
Fondit garantues janë paguar mbi
25 milionë euro e që paraqet

harxhim të madh për kompanitë e
sigurimeve. Nga Byroja e Sigurime-
ve shprehen se zgjidhja e proble-
mit me veturat që nuk sigurohen
duhet kërkuar në standardet e
Bankës Botërore për uljen e numrit
të veturave që nuk sigurohen e që
duhet ti afrohet standardeve evro-
piane prej 1 deri 2 për qind, duke i
sjellë në pozitë të barabartë të
gjitha veturat e tjera që e kanë obli-
gim ligjor që të sigurojnë për çdo
vit gjatë regjistrimit veturat e tyre.
Ndryshe, në bazë të Ligjit për sigu-
ri në trafik , veturat që nuk janë të
regjistruara dhe të siguruara, duhet
të paguajnë gjobë pre 500 euro në
kundërvlerën e denarit për prona-
rin e veturës dhe 100 euro për vo-
zitësin që drejton veturën e paregji-
struar dhe të pasiguruar. Në pesë
vitet e fundit janë shqiptuar
179.423 masa parandaluese repre-
sive kundër vozitësve për shkak të
përdorimit të veturave të paregji-
struara. Dënime janë shqiptuar në
2254 raste. 

Strategji 
për turizëm 
më të mirë 
Shkup, 26 dhjetor - Strategji,
menaxhim me resurset dhe in-
frastrukturën janë të domo-
sdoshme për zhvillimin e turiz-
mit të Maqedonisë, thanë sot
nga Oda Ekonomike e Maqe-
donisë Veriperëndimore
(OEMVP) dhe Oda Ekonomike
e Turizmit të Maqedonisë
(OETM) pas nënshkrimit të
Memorandumit për bashkëpu-
nim. Sipërmarrësit pajtohen se
fokusi duhet të vendoset në tu-
rizmin malor, turizmin e kon-
ferencave dhe të banjave, të ci-
lat, siç thonë, po bëhen
gjithnjë e më tërheqëse në
korniza botërore. "Infrastruk-
tura është jashtëzakonisht e
rëndësishme, pa këtë nuk ka
zhvillim jo vetëm të turizmit,
por edhe zhvillim të ekonomi-
së në përgjithësi", theksoi
kryetari i OEMVP, Nebi Hoxha.
Duke iu përgjigjur pyetjes së
gazetarëve edhe Hoxha edhe
Kolegu i tij nga OETM, Kasam
Shakiri theksuan se vonesa në
ndërtimin e autostradës
Kërçovë - Ohër do të pasqy-
rohet ndaj ekonomisë, ndërsa
mjetet shtesë që janë për këtë
qëllim do të ndahen, nënkup-
tojnë goditje plus për bizne-
sin. Shakiri gjithashtu u për-
qendrua edhe në rezultatet në
turizëm të realizuara këtë vit,
duke shprehur mosdakordim
me pjesën tjetër të punonjë-
sve turistikë, të cilët, theksoi,
flasin për numra të mëdhenj.
"Më befason pse kolegët e mi
thonë se është arritur rezultat
i madh në turizëm kur në kor-
rik të këtij viti disa kapacitete
u mbyllën  Maqedonia duhet
të ndryshojë shumë për të pa-
sur një turizëm të sukses-
shëm", thekson kryetari i
OETM.

Urim HASIPI

Tetovë, 26 dhjetor - Ai është 66
vjeçar, as në pension e as në punë.
Merret vetëm me bujqësi, por dy
muajt e fundit jeta i ka sjellur
shumë telashe. Ky është Neset Me-
meti nga fshati Trebosh i rrethinës
së Tetovës. Sipas rrëfimit të tij, dja-
li i tij 16-vjeçar, Mensur Memeti,
pikërisht në muajin tetor kishte pë-
suar një aksident të rëndë në Te-
tovë. Prej atë ditë e deri më tani,
fati i djalit të tij nuk dihet për shkak

se është në gjendje të rëndë në kli-
nikën e Shkupit. “Pikërisht para dy
muajve, djali ka patur aksident
këtu në Tetovë, ka qenë bashkë me
një shok dhe ka pësuar lëndime të
rënda. Prej spitalit të Tetovës është
dërguar në Klinikat e Shkupit dhe

atje është në gjendje kome. Gati
se dy javë udhëtime, harxhime e
kështu me radhë, aq kam mundë-
si sepse nuk jam në punë, nuk kam
ndihmë sociale dhe as marr pen-
sion”, thotë Neset Memeti, mbi të
cilin ka rënë e tërë barra për të për-
balluar këtë situatë të rëndë në fa-
miljen e tij katërantarëshe. Ai u
është drejtuar të gjithë qytetarëve
që kanë mundësi ta ndihmojnë.
"Unë jam ngushtë tash, sepse jam
bujk, tash dimër nuk kam çka të
punoj. Më duhet përkrahje nga qy-
tetarët për të përballuar këtë si-
tuatë të rëndë sepse shëndeti i dja-
lit është mbi të gjitha. E di që është
kohë krize për të gjithë, por edhe
unë e kam rëndë, sepse nuk e di se

si do të jetë fati i djalit, i cili ishte
nxënës në shkollë të mesme dhe
pas aksidentit - është në Shkup
tash e dy muaj dhe si do të rrjedhë
situata më tej, nuk e di”, tregon Ne-
seti nga fshati Trebosh. Sikur të
mos mjaftonte kjo tragjedi,
gjendja është bërë ende me rëndë
sepse kjo familje mbijeton me
2300 denarë në muaj ndihmë që
marrin nga shteti, kurse vet Nese-
tit i është ndalur ndihma, sepse ka
mbushur vitet për pension, por
pension nuk merr. "Katër anëtarë
jemi, unë bashkëshortja dhe dy
djemtë. Muajin e nxjerrim me
2300 denarë, të cilët nuk mjaftojnë
për asgjë, as për rrymë, as për bukë
as për sende tjera kurse nevojat

për shërim të djalit janë të mëdha,
sepse duhet që të udhëtojmë deri
në Shkup, shërimi kushton. Ato
pak para që i kam kursyer - i kam
harxhuar të gjitha në këtë kohë
duke vrapuar për djalin dhe tash e
tutje jam në duart e atyre që mund
të më ndihmojnë”, thotë 66-vjeça-
ri nga Treboshi. Sipas tij, deri më
tash ka mbijetuar me ndihmën e
shokëve dhe miqve, apo familjarë-
ve të cilët e kanë ndihmuar që të
del në krye me këtë situatë. Të
gjithë qytetarët që kanë mundësi
dhe janë të interesuar të ndih-
mojnë Neset Memetin, i cili ka ne-
vojë për të kuruar djalin e tij, mund
të paraqiten në numrin e telefonit
077 757 240.

GJENDJA E RËNDË NË FAMILJEN MEMETI

Thirrja e një babai për të shëruar djalin
Sikur të mos
mjaftonte kjo
tragjedi, Nesetit i
është ndalur ndihma,
sepse ka mbushur
vitet për pension, por
pension nuk merr

Koha

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

DËME TË MËDHA NGA VETURAT E PAREGJISTRUARA

25 milionë euro për 10 vite

Të dhënat e Byrosë Kombëtare për Sigurim tregojnë se në vitin 2016,
në raport me vitin 2015, të pasiguruar kanë qenë mbi 45 mijë vetura ,
traktorë dhe të ngjashme. Në mesatare, për çdo vit Fondit garantues
paguan mbi 2 milionë euro dëme të shkaktuara nga veturat e
pasiguruara dhe të panjohura

Koha
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8 MARKETING
Koha, e mërkurë 27 dhjetor, 2017 

Në bazë të nenit 22 dhe 23 të Ligjit për marrëdhënie pune, nenit 74 zë Statutit të SHFK ndërsa në pajtim me nenin
80 dhe 82 të Ligjit për arsim fillor si dhe Vendimit për publikim të shpalljes, Drejtori i SHFK “Kosta Racin” –
Radovish, publikon

SHPALLJE
1. Një mësimdhënës të mësimit klasor, me orar të plotë të punës, zëvendësim për drejtorin, pagesa prej 19.917,00
denarë;
2. Një mësimdhënës të mësimit klasor, me orar të plotë të punës, zëvendësim për deputetin në Kuvendin e R.
Maqedonisë, pagesa prej 19.917,00 denarë;
3. Një mësimdhënës të artit figurativ, me 11 orë mësimore në javë, pagesa prej 11.354,00 denarë;
4. Një mësimdhënës të gjuhës gjermane, me 10 orë mësimore në javë, pagesa prej 10.066,00 denarë;
5. Një mësimdhënës të matematikës dhe fizikës, me orar të plotë të punës, pagesa prej 19.917,00 denarë;
6. Një mësimdhënës të matematikës, me 20 orë mësimore në javë, pagesa prej 19.917,00 denarë;
7. Një mësimdhënës të shkencave natyrore, me 4 orë mësimore në javë, pagesa prej 4.088,00 denarë;
8. Një mësimdhënës të arsimit qytetar, me 4 orë mësimore në javë, pagesa prej 4.088,00 denarë;
9. Një mësimdhënës të gjuhës maqedonase, me 8 orë mësimore në javë, pagesa prej 8.088,00 denarë;
Vendet e punës plotësohen për kohë të caktuar, gjegjësisht deri më 31.08.2018;
Shkolla punon në një ndërrim edhe atë: ndërrimi i parë prej ora 7,00 deri në ora 13,00.
Kushtet: Krahas kushteve të përgjithshme të parapra me LMP, kandidatët duhet të përmbushin edhe kushtet e
parapara me nenin 77 dhe 80 të Ligjit për arsim fillor.
Krahas Fletëparaqitjes kandidatët duhet të parashtrojnë: certifikatë – diplomë për arsimin e mbaruar përkatës,
certifikatë të shtetësisë.
Fletëparaqitjet e parashtruara pas afatit dhe të pakompletuara sipas shpalljes, nuk do të jenë lëndë shqyrtimi.
Shpallja është e hapur 5 (pesë) ditë pune duke konsideruar nga dita e publikimit në shtypin ditor.
Dokumentet e nevojshme parashtrohen në arkivin e shkollës.
Zgjedhja do të realizohet në afat prej 15 ditëve pas përfundimit të shpalljes.

SHFK “Kosta Racin” f. Podaresh,
U. D Drejtor

Gordana Manteva – Tashkova

SHFK “Metodi Mitevski – Brico” Llozovë, në pajtim me nenin 22 dhe nenin 23 të Ligjit për 
marrëdhënie pune, (Gazeta Zyrtare e RM nr. 129/2015), nenin 82 të Ligjit për arsim fillor (Gazeta 
Zyrtare e RM nr. 145/2015) publikon: 

SHPALLJE PUBLIKE  
Për pranim të punëtorëve për kohë të caktuar të punës prej më 1.12.2017 deri më 31.08.2018 për 

vendet e punës në vijim: 
 1 pedagog me orar të plotë të punës  
 1 mësimdhënës të artit figurativ ---6 orë mësimore. 
  1 mësimdhënës të mësimit klasor ---20 orë mësimore (deri në kthim të drejtorit) 
  1 mësimdhënës të gjuhës maqedonase ---4 orë mësimore 
  1 mësimdhënës të aftësive të jetesës ---4 orë mësimore 
 1 mësimdhënës të informatikës ---5 orë mësimore 
 1 mësimdhënës të shkencave natyrore ---10 orë mësimore 
 1 mësimdhënës të arsimit teknik ---10 orë mësimore 
 1 mësimdhënës të programimit ---2 orë mësimore 
 1 mësimdhënës të etikës ---1 orë mësimore 
 1 mësimdhënës të etikës së religjioneve --- 4 orë mësimore 

Kandidatët duhet të përmbushin kushtet nga neni 80 i Ligjit për arsim fillor (“Gazeta Zyrtare e RM 
nr. 145/2015) dhe nenit 9 të Rregullores për organizim dhe sistematizim të punëve dhe detyrave të 
punës së punëtorëve në SHFK “M. M. – Brico” dhe të parashtrojnë dokumentet në vijim:  

- Diplomë për arsimin e mbaruar përkatës (origjinal ose kopje të vërtetuar në noter); 
- Certifikatë të shtetësisë; 
- Certifikatë të mjekut, pas pranimit të kandidatit; 
- Certifikatë se nuk është i dënuar; 
Shpallja zgjatë pesë (5) ditë pune duke konsideruar nga dita e publikimit në shtypin ditor. 

Zgjedhjen do ta realizojë drejtori në afat prej 7 ditëve nga dita e përfundimit të shpalljes.  
Kontakt tel. 032 458 005   

SHFK “M. M. Brico” Llozovë  
 

 

Në bazë të nenit 22 dhe 23 nga Ligji për marrëdhënie pune ("Gazeta zyrtare e RM") nr. 
34/2015 (tekst i konsoliduar, si dhe miratimi nga MASH Shkup nr. 12-8261/3 prej 
11.12.2017, Drejtori i SHF "Todor Janev" Çashka vendosi të shpall:  

K O N K U R S 
Për përmbushjen e vendeve të lira të punës në SHF"Todor Janev" Çashka dhe  

SHFP Melnica për kohë të caktuar deri më 31.08.2018 
1. Mësimdhënës të mësimit klasor, 1 realizues, me orar të plotë të punës, të ketë të 
mbaruar arsimin sipëror- Fakultetin Pedagogjikë, më pagësë bazë prej 20.180,00 denarë, 
për në SHFP f.Melnica 
2. Mësimdhënës të Artit figurativ, 1 realizues me 8 orë mësimore (4 orë në Çashka dhe 
4 në Melnica) me Fakultet të mbaruar të artit figurativ, me pagesë bazë 8.357,00 denarë 
 
Kandidatët për mësimdhënës duhet ti plotësojnë kushtet për mësimdhënie të përcaktuar 
me ligjin për arsimin fillor. 
Fillimi i orarit të punës është prej 08.00 ndërsa mbarimi i orarit të punës është në ora 
16.00. 
Konkursi do të zgjatë 5/pesë/ ditë punë nga dita e publikimit 
Me lutje të dorëzohen dokumentet në vazhdim: 
-Diplomë për arsimin e duhur origjinal apo e notarizuar  
- Certifikata e shtetësisë 
Përzgjedhja do të bëhet në afat prej 15 ditë. 
Dokumentet e arritura pas afatit dhe të pakompletuara nuk do të merren parasysh. 

SHF "Todor Janev" 
Drejtor 

Violeta Spirkovska  
 

Shkolla fillore komunale “Todor Janev” – Çashka Në bazë të nenit 22 dhe 23 të Ligjit për marrëdhënie pune (Gazeta Zyrtare e RM nr. 167/2015) dhe nenit 80 dhe 82 
paragrafi 1 dhe 3 të LAF (Gazeta Zyrtare e RM nr. 103/2008 deri më 67/2017) dhe Lajmërimit nr. 12-10910/3 të datës 
12.12.2017 nga Ministria e arsimit dhe shkencës dhe Pasqyrës nr. 5 të pajtimeve të miratuara për punësim për kohë të 
caktuar të punës – financim i vjetër – për vitin shkollor 2017/2018 SHFK “Jan Amos Komenski” – Shkup publikon  
 

SHPALLJE PUBLIKE 
Për nevojën e punëtorit realizues për kohë të caktuar të punës – financim i vjetër për vitin shkollor  

2017-2018 deri më 31.08.2018 
 

1. 1 (një) mësimdhënës të gjuhës angleze - 40 orë punë, ndërsa 20 orë mësimore dhe neto pagesë bazë prej 20.647,00 
den.; 

2. 1 (një) mësimdhënës të gjuhës maqedonase - 40 orë punë, ndërsa 20 orë mësimore dhe neto pagesë bazë prej 
20.647,00 den.; 

3. 1 (një) mësimdhënës të mësimit klasor - 40 orë punë, ndërsa 20 orë mësimore dhe neto pagesë bazë prej 20.647,00 
den., (deri në kthim nga pushimi i lindjes, por jo më gjatë se deri më 31.08.2017). 

4. 1 (një) mësimdhënës të artit figurativ – 24 orë punë, ndërsa 12 orë mësimore dhe neto pagesë bazë prej 12.388,00 
den.; 

Orari javor i punës është 40 orë të shpërndarë prej ditës së hënë deri ditën e premte, orari ditor i punës është 8 orë 
punë, të mësimdhënësve prej ora 8,00 deri në ora 16,00 në pajtim me Orarin e orëve për vitin shkollor 2017/2018. 
Krahas kushteve të përgjithshme të parapara në Ligjin për marrëdhënie pune, kandidatët duhet ti plotësojnë edhe 
kushtet e posaçme të parapara në nenin 77 dhe nenin 80 të Ligjit për arsim fillor. 
Kandidatët duhet të dorëzojnë fletëparaqitje në bazë të shpalljes me: 
-lutje CV me biografi të shkurtë dhe dëshmi për plotësimin e kushteve për kryerjen e punës në pajtim me Ligjin për 
marrëdhënie pune dhe Ligjin për arsim fillor.  
-të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë – dëshmi Certifikatë të shtetësisë; 
- certifikatë të lindjes; 
-të ketë arsim përkatës për vendin e punës – dëshmi Diplomë për arsim të mbaruar përkatës: 
-të njeh gjuhën maqedonase dhe alfabetin cirilik dhe  
-të ketë të dhënë provimin profesional për mësimdhënës, bashkëpunëtor profesional, gjegjësisht për edukator. 
Në shpalljen publike për themelim të marrëdhënies së punës për mësimdhënës, bashkëpunëtor profesional, gjegjësisht 
edukator mund të paraqitet edhe personi pa provim të dhënë profesional dhe të lidhë marrëdhënie pune për kohë të 
caktuar të punës deri në fund të vitit shkollor. 
Dokumentet të jenë origjinal ose kopje të vërtetuar në noter. 
Afati për paraqitje në shpallje është 5 (pesë) pune nga dita e publikimit të shpalljes.  
Afati në të cilin punëdhënësi pas kalimit të afatit për paraqitje të afatit bën zgjedhjen është 30 ditë. 
Lutjet me dokumentet e nevojshme të dorëzohen deri tek punëdhënësi SHFK “Jan Amos Komenski” – Shkup, rr. 
“Varshavska” nr. 23, Shkup,  tel. 3064 645. 
Fletëparaqitjet e pakompletuara dhe të dorëzuara pas afatit nuk do të merren parasysh. 
                                                                                                “Jan Amos Komenski” – Shkup 

Në bazë të nenit 22 dhe nenit 23 të Ligjit për marrëdhënie pune (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 
167/2015), SHF “Kuzman Josifovski – Pitu”, Kërçovë publikon  

SHPALLJE 
Për plotësimin e vendeve të punës në vijim për kohë të caktuar të punës deri në fund të vitit shkollor 

2017/2018, për mësimin në gjuhën maqedonase 
 

1. Një defektolog me pagesë bazë prej 30.309,00 denarë; 
2. Një mësimdhënës të gjeografisë (zëvendësim të mësimdhënësit që mungon) me pagesë bazë 

prej 30.309,00 denarë 
3. Një mësimdhënës të grupit klasor (zëvendësim të mësimdhënësit që mungon) me pagesë 

bazë prej 30.309,00 denarë 
4. Një mësimdhënës të gjuhës gjermane  me pagesë bazë prej 30.309,00 denarë 
5. Një mësimdhënës të gjeografisë për 10 orë mësimore me pagesë bazë prej 15.155,00 denarë.  
 

Orari i punës së kandidatëve të pranuar do të përcaktohet në pajtim me orarin e orëve të nxënësve. 
Përveç kushteve të përgjithshme të parapara me LMP, kandidati duhet të plotësojë edhe kushtet e 
posaçme sipas Ligjit për arsim fillor.  
Shpallja zgjatë 5 (pesë) ditë pune nga dita e publikimit të tij në gazetat ditore.  
Zgjedhja e kandidatëve do të realizohet në afatin e paraparë ligjor.  
Dokumentet e nevojshme (kërkesë, diplomë për arsimin e mbaruar dhe certifikatë të shtetësisë) duhet 
të dorëzohen në shkollë ose përmes postës në adresën: SHF Kuzman Josifovski Pitu, rr. 4- Juli pn, 
6250 Kërçovë.  
 

U R G J E N T I S H T
Shitet shtëpi në lagjen Serava-Shkup në rr. “7 korriku” nr. 8 afër spitalit

gjinekologjik, shtëpia është e ndërtimit të ri me dokumentacion të
kompletuar. Kontakt tel. 070-775-703; 071 372 221

Urgjentisht shitet shtëpi në rr. Pere Toshev nr. 30 - Xhon Kenedi, Shkup  me sipërfaqe
prej 140 m2 oborr dhe 116m2 objekt banimi. Kontakt telefoni 072/643 093



9AKTUALE
Koha, e mërkurë 27 dhjetor, 2017 

Urim HASIPI

Tetovë, 26 dhjetor - Rektori i UEJL-
së, Zamir Dika, në takimin e fundit
me gazetarë, tha se clësia vazhdon
të jetë sinonimi i këtij viti në të
gjitha aktivitetet në UEJL në
kuadër të një procesi sistematik
dhe të strukturuar të vlerësimit
dhe performimit. Sipas tij, këtë vit
është shënuar me 12000 të diplo-
muar dhe mbi 3500 studentë që
mësojnë në UEJL. Dika nënvizoi
gjithashtu se këtë vit janë ofruar 14
programe të ciklit të parë, 24 pro-
grame të ciklit të dytë dhe dy pro-
grame te specializimit. “Në
vazhdën e iniciativës për personlai-
zimin e dijeve, si koncepti 3.0, në
këtë vit arritëm të gjithë përm-
bajtjet e lëndëve në të gjithë ciklet
ti publikojme në Platformën elek-
tronike të mësimit 'Google Clas-
sroom' dhe u evidentuan 3048 re-
surse elektronike të publikuara
nga stafi i universitetit tonë në
shërbim të studentëve. Një
Platformë jashtzakonisht e rëndë-
sishme për interaktivitetin me stu-
dentët tanë edhe jashtë klasës.
Personalizimin e dijeve e kurorë-
zuam me fillimin e sistemit të tuto-

rimit për çdo student në universi-
tet. Profesorët tanë janë vendosur
në dispozicion që të përkrahin stu-
dentët gjatë progresit akademik
dhe ti këshillojnë studentët në
lidhje me karierën e tyre”, tha rek-
tori Dika. Ai më tej sqaroi se Uni-
versiteti i Evropës Juglindore, në
kuadër të internacionalizimit të
aktiviteteve, përmbylli afro 50 mo-
bilitete ndërkombëtare të stu-
dentëve dhe stafit akademik. “Uni-
versiteti ynë është një arenë e
diskutimit të çështjeve aktuale me
partnerët ndërkombëtarë. Patëm
në diskutime publike ambasado-
rin e SHBA, ambasadorin e BE-së,
atë të Francës, Gjermanisë, Italisë,
Holandës, Polonisë, Mbretërisë së
Bashkuar; Komisionerin e lartë për
pakica të OSBE-së... Ky dialog me
themelusit e universitetit është një
konfirmim i aspiratës dhe ba-
shkërënditjes së standardeve tona
me ato ndërkombëtare. Universi-
teti vazhdoi në vitin akademik të
jetë në qendër të diskutimeve inte-
lektuale dhe të shtjellimit të men-
dimit shkencor, nëpërmjet konfe-
rencave dhe simpoziumeve në
tema si 'Ndërtimi i urave të hulum-
timit shkencor mes biznesit dhe

kërkesave të industrisë', 'Luftimi i
ekstremizmit të dhunshëm në Bal-
lkan', Konferenca shkencore për
reformat gjyqësore dhe praktikat
kundër korrupsionit'. Këtë vit, në
UEJL, 23 për qind e studentëve janë
regjistruar në studimet në gjuhë
angleze. Vlera e universitetit vazh-
doi të njihet edhe këtë vit nga
Buxheti i shtetit. Pra, qëndrue-
shmëria financiare vazhdoi të si-
gurohet edhe me përkrahjen e
buxhetit të shtetit me 10% fiann-
cim të aktiviteteve të përbashkë-
ta. Universiteti ynë vazhdon të jetë
më produktivi në bashkëpunim
me komunitetin e biznesit. Përveç
Programit të specializimeve që
realizohet drejtpërdrejtë me kom-
panitë e rajonit, të cilët sigurojnë
bursën e studentëve, nëpërmjet
Qendrës për zhvillim të biznesit po
realizojmë projekte për ngritjen e
performancës së bizneseve”, dekla-
roi para gazetarëve rektori Dika.
Sipas tij, këtë vit, kompanitë në
kuadër të Parkut teknologjik ar-
ritën të krijojnë qarkullim vjetor
prej 1.2 milion eurosh dhe u
krijuan 118 vende të reja pune. "Sa
i takon përgjegjësisë shoqërore, në
kuadër të realizimit të Planit kli-

materik të veprimit dhe ambicies
që në vitin 2030 të shëndrohemi
në Eco Kampus me 0 emisione të
gazrave të dëmshëm, me impian-
tin fotovoltaik, ngrohjen me bio-
masë, ndriçimit të mençur dhe
ngritjen e vetëdijes ekologjike, ar-
ritëm të redukojmë emitimin e
gazrave të dëmshëm me 34% - që
përbënte objektivin e 2020-ës.
Këtë vit, Bordi i Unviersitetit mira-
toi Strategjinë e zhvillimit të pagë-
zuar me 4.0. Ky plan strategjik
përbën edhe një konfirmim të
aspiratës për të vazdhuar të jemi li-
der të trendeve të avansuara të ar-
simit të lartë dhe prodhues të dijes
dhe kompetencave të krahasuesh-
me me universitetet euro-perën-
dimore. Konfirmimi më i madh
erdhi nga vlerësimi i jashtëm
ndërkombëtar i universitetit, i rea-
lizuar nga Asociacioni i universite-
teve evropiane, të cilët në raportin
oral konkluduan se 'Universiteti i
Evropës Juglindore është një brend
i suksesshëm që duhet kultivuar'.
Pra, le të jetë ky mesazhi për Vitin
e Ri, se do të vazhdojmë me kontri-
butin e këtij modeli të veçantë për
progresin e shoqërisë”, përfundoi
fjalimin rektori Dika.

Shkup, 26 dhjetor - Dhuna seksuale
është një prej formave më të për-
ditshme të dhunës në Maqedoni,
por në të njëjtën kohë edhe një
prej më pak të denoncuar. Kjo
theksohet në "Studimin e shtrirjes
për forma të ndryshme të dhunës
seksuale në Republikën e Maqe-
donisë", i cili të martën është pre-
zantuar nga Rrejti nacional
kundër dhunës ndaj grave dhe
dhunës familjare. Elena Dimu-

shevska nga Rrjeti nacional, tha
se studimin e kanë përpiluar me
qëllim që të merret pasqyrë e
përgjithshme për atë sa dhuna
seksuale dhe shqetësimi seksual
njihet në vend dhe të bëhet kon-
troll në rregullativën ligjore me
qëllim që të ketë mbikëqyrje çka
saktë është rregulluar dhe në cilën
mënyrë. Lupka Trajanova nga kjo
organizatë tha se për hulumtimin
është bërë një anketë online, për

qëndrimet dhe përvojat e qyte-
tarëve në sferën e dhunës seksua-
le, që është përgjigjur nga gjithsej
5.136 të anketuar nga të cilët 745
burra dhe 4.391 gra. Forma më e
njohur e dhunës seksuale është
sulmi gjinor, ndërsa përdhunimi
në lidhje intime partnere është i
njohur si formë e dhunës seksuale,
treguan rezultatet nga anketa on-
line. Edhe shqetësimi seksual në
vendin e punës është më pak i de-

noncuar, edhe pse gratë dhe vaj-
zat shpesh përballen me këtë
formë të dhunës gjinore. Sipas re-
zultateve, shqetësimi seksual
është më pak i njohur nga opinio-
ni më i gjerë, si dhe se qasja e në-
punësve policorë është dekurajues
dhe i pengon viktimat nga denon-
cimi. Nga studim është nxjerrë
konkluzioni edhe se në MPPS nuk
ekzistojnë protokolle për të ve-
pruar me viktimat e dhunës sek-

suale, punonjësit seksual nuk janë
mjaft të edukuar dhe të informuar
për protokolle ekzistuese për të ve-
pruar me këto viktima. Dhuna sek-
suale dhe shqetësimi seksual janë
lloje të dhunës së bazuar gjinore të
cilët më së paku njihen në vend
dhe me të cilët gratë dhe vajzat
çdo ditë përballen, theksuan përfa-
qësuesit e Rrjetit nacional kundër
dhunës ndaj grave dhe dhunës fa-
miljare.

Ajri më i ndotur
në Shkup
Shkup, 26 dhjetor - Ajri në një-
zetë e katër orët e kaluara në
Shkup më i ndotur ka qenë në
Lisiçe dhe tek Rektorati. Stacio-
net për matje koncentrimet më
të mëdha i kanë regjistruar në
Lisiçe në orën 21 prej 577 mikro-
gramë në një metër kub, ndër-
sa tek Rektorati janë regjistruar
532 mikrogramë në orën 22. Si-
pas matjeve të stacioneve të
Ministrisë së Mjedisit Jetësor
dhe Planifikimit Hapësinor
koncentrimet më të larta në Li-
siçe janë regjistruar gjatë natës
kur lëviznin mbi 500 tre orë
radhazi, ndërsa më pas kanë
rënë nën 500 në katër orët e
ardhshme, por mbeten në nivel
të larë mbi 400. Sot në mëngjes
niveli i grimcave PM10 ishte 178
mikrogramë në një metër kub.
Në pikën matëse tek Rektorati
koncentrimet më të larta janë
matur në orën 22, me ç'rast
zvogëlohen dhe arrijnë deri në
130 sot në mëngjes, por në
matjen e fundit përsëri janë rri-
tur dhe janë 309 mikrogramë.
Në Karposh ajri më i ndotur ka
qenë në orën 22 kur janë matur
313 mikrogramë, ndërsa sot në
mëngjes është 142 mikrogramë,
në Gazi Babë kanë lëvizur prej
149 deri në 358, ndërsa sot në
mëngjes në orën 9 janë 112 mik-
rogramë në një metër kub.

Shabani në
vend të Doçit
Shkup, 26 dhjetor - Abdusamed
Shabani prej dje është drejtori i
ri i NP " Higjiena Komunale" -
Shkup. Funksionin e drejtorit
Shabanit ia dorëzoi ish-drejtori
aktual i kompanisë, Raki Doçi.
Nga NP "Higjiena Komunale"
informojnë se Shabani dhe Doçi
kanë biseduar për sfidat dhe
trendet e tyre në zbatimin e
mbeturinave komunale në qy-
tetin e Shkupit dhe drejtimet në
drejtorinë e një prej ndër-
marrjeve më të mëdha publike
që është me rëndësi vitale për
funksionimin e kryeqytetit dhe
banorët e tij.

STUDIMI I RRJETIT NACIONAL KUNDËR DHUNËS NDAJ GRAVE

Dhuna seksuale shumë pak denoncohet
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

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

FJALIMI VJETOR I REKTORIT ZAMIR DIKA

UEJL, brend i suksesshëm 
që duhet kultivuar

Dika nënvizoi gjithashtu se këtë vit janë ofruar 14 programe të ciklit të parë, 24 programe të ciklit të
dytë dhe dy programe te specializimit, ndërsa ky vit është shënuar me 12000 të diplomuar dhe mbi
3500 studentë që mësojnë në UEJL

Koha
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Themelues: Arben Ratkoceri dhe Lirim Dullovi
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Ç
farë është për Tiranën mali i
Dajtit, për Vjenën është
Kahlenbergu. Nga Kahlen-
bergu vizitorët kanë një

pamje mahnitëse mbi qytetin e
Vjenës. Kjo kodër ka histori. Në vitin
1683 një ushtri nën komandën e
Mbretit polak, Jan Sobieski u vërsul
kundër ushtrisë osmane dhe e shpë-
toi Vjenën nga pushtimi. Më 3 maj
1683 Sulltan Mehmeti ia kishte dhu-
ruar kryevezirit flamurin jeshil të
profetit mysliman dhe i kishte
dhënë urdhër të niset në një betejë
që në histori njihet si rrethimi i dytë
i Vjenës. Nga Edrena (Adrianopoli)
marshuan drejt Beogradit dhe pa-
staj drejt Vjenës 160 mijë ushtarë
osmanë të pajisur me 200 topa.
Kara Mustafë Pasha synonte të ar-
rinte atë që nuk e kishin arritur
osmanët e mëhershëm: pushtimin e
Vjenës, qendrës kristiane të Perëndi-
mit. 

Përpjekja e parë e vitit 1529 kish-
te dështuar. Rastësi apo jo: të sh-
tunën kancelari i ri austriak, Seba-
stian Kurz dhe nënkancelari,
Heinz-Christian Strache, e zgjodhën
pikërisht Kahlenbergun për të pre-
zantuar programin e tyre qeverisës
për katër vjetët e ardhshëm. Kurz i
takon Partisë Popullore (ÖVP), Stra-
che është shef i FPÖ-së, një trupe
nacionaliste, e cila shquhet për fu-
shata të egra kundër të huajve.
Ndonëse Kurz tha se kabineti i tij do
të ketë orientim të qartë proevro-
pian, në të ardhmen Austria më
shumë do të gjendet në klubin e sh-
teteve skeptike ndaj BE-së – dhe
këtu nuk përjashtohet një aleancë
me shtetet e Vishegradit, shumica
prej të cilave drejtohen nga poli-
tikanë populistë.

Kurz dhe Strache një pjesë të
madhe të suksesit të tyre në
zgjedhje e kanë arritur me retorikë
të ashpër kundër të huajve, para së
gjithash azilkërkuesve. Qeveria e re
synon që azilkërkuesve të ardhshëm
t’ua konfiskojë paratë dhe telefonat
mobilë sapo të arrijnë në Austri. Ata,
po ashtu, nuk do të marrin para nga
shteti, por artikuj ushqimorë dhe
rroba. 

Për të stopuar ardhjen e të huaj-
ve FPÖ-ja kërkon që një refugjat të
mos marrë më shumë përkrahje se
365 euro në muaj. Po ashtu, para-
shihet dëbimi më efikas i azilantëve
me kërkesa të refuzuara. Populistët
e FPÖ-së do të kontrollojnë tre re-
sorë të rëndësishëm: policinë, ush-
trinë dhe diplomacinë (përfshirë
edhe shërbimet sekrete). Ministër i

Brendshëm do të jetë Herbert Kickl,
deri më tani sekretar i përgjithshëm
i FPÖ-së. Kickl dikur ia ka shkruar
fjalimet populistit Jörg Haider, ndër-
sa viteve të fundit ka prodhuar slo-
gane e parulla raciste kundër të
huajve si "Mehr Mut für unser Wie-
ner Blut - zu viel Fremdes tut nie-
mandem gut" ("Më shumë guxim
për gjakun tonë vjenez – kur ka
shumë të huaj askujt s’i bën mirë"),
"Daham statt Islam" ("Vatra në vend
të islamit"), "Abendland in Chri-
stenhand" (Oksidenti në duar të të
krishterëve").

Mario Kunasek, deri më tani
zëdhënës i FPÖ-së për çështje të
mbrojtjes, do të jetë ministër i
Mbrojtjes. Ministre e re e Jashtme
do të jetë Karin Kneisel, ish-diplo-
mate dhe eksperte e Lindjes së Afërt,
e cila nuk është anëtare e asnjë par-
tie, por është kandiduar nga FPÖ-ja.
Ministër i infrastrukturës do të jetë
Norbert Hofer, i cili për pak e humbi
garën për president kundër kandi-
datit të gjelbër, Alexander Van der
Bellen. Viteve të fundit shumë poli-
tikanë të FPÖ-së në mënyrë demon-
strative kanë treguar afërsi ndaj na-
cionalistëve serbë, si Milorad

Dodiku, shef i të ashtuquajturës Re-
publika Srpska në Bosnjë, dhe ndaj
kryetarit të Serbisë Aleksandar
Vuçiq dhe paraardhësit të tij, Tomi-
slav Nikoliq. 

Norbert Hofer e ka quajtur ve-
ten "mik të Serbisë", ndërsa shefi i
partisë së tij FPÖ, Heinz Christian
Strache, pas shpalljes së pavarësisë
së Kosovës ka marrë pjesë në një mi-
ting të Partisë Përparimtare Serbe
(SNS) të Tomislav Nikoliqit dhe
Aleksandar Vuçiqit, dhe me atë rast
e ka quajtur Kosovën "zemër të Ser-
bisë". 

Në fushatat elektorale FPÖ-ja
është prezantuar si avokate e të
drejtave të serbëve në Austri. Në
këtë vend jetojnë rreth 300 mijë
serbë, prej tyre gati 100 mijë në
Vjenë. Kësisoj kryeqyteti austriak
është qendra më e madhe urbane e
serbëve jashtë Ballkanit. Pas një
takimi me presidentin Nikoliq vitin
e kaluar në Beograd Hofer u dërgoi
këtë mesazh dashurie serbëve që je-
tojnë në Austri: "Këta janë njerëz që
mendojnë si ne, ndajnë vlerat e njëj-
ta, kanë të njëjtën kulturë si ne.
Kemi vetëm gjuhë tjetër".

Në një editorial të botuar në ga-

zetën "Der Standard" në maj të vitit
2016 ish-diplomati Wolfgang Petrit-
sch dhe politologu nga Universiteti
i Vjenës, Vedran Xhihiq, e akuzuan
FPÖ-në për politikë të papërgjegj-
shme partiake në Ballkan, e cila
është në kundërshtim skandaloz me
interesat e Austrisë. Norbert Hofer
pothuaj hapur ka përkrahur shkë-
putjen e Republika Srpska nga Bo-
snjë-Hercegovina. 

Po ashtu, FPÖ-ja ka nënshkruar
një kontratë miqësie me partinë e
Vladimir Putinit. Petritsch dhe
Xhihiq atëbotë patën akuzuar edhe
ministrin e Jashtëm, Sebastian Kurz,
për heshtjen e tij ndaj veprimeve të
FPÖ-së. Me gjasë Kurz nuk dëshi-
ronte ta ngacmonte partnerin e
ardhshëm. Vetë Kurz është përzier
në zgjedhjet elektorale në Maqedo-
ni, duke përkrahur regjimin e Niko-
la Gruevskit, i cili përbuzej nga Wa-
shingtoni, Berlini dhe kryeqytetet e
tjera të rëndësishme të BE-së. Tani
detyrë e Kurzit do të jetë t’i frenojë
provokatorët e FPÖ-së. Për të sh-
mangur dëmet eventuale Kurz ia ka
marrë kompetencat Ministrisë së Ja-
shtme në politikën evropiane. 

(koha.net)

Në Austri
populistët e
djathtë të FPÖ-
së tani do të
kontrollojnë tri
ministri të
rëndësishme:
policinë,
ushtrinë dhe
diplomacinë. Në
Ballkan krerët e
FPÖ-së shpesh
kanë përkrahur
nacionalistët
serbë. A do të
mundë t’i
kontrollojë këta
provokatorë
kancelari i ri,
Sebastian Kurz? 

KOHA PËR KARIKATURËN E DITËS

Sundimtarët e rinj të Vjenës 
Nga Enver ROBELLI 



Rubrika "Forum" është krijuar si hapësirë  për të botuar letrat, opinionet, reflektimet dhe reagimet e lexuesve dhe qytetarëve. 

Redaksia mban të drejtën për të redaktuar e shkurtuar, si dhe mos botuar ato shkrime që nuk i përmbahen etikës.
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Nga Artan FUGA

N
e themi se jemi popull i varfër??? Ju
gënjejnë budallenj! Hapim sytë
mos bëhemi debila! Ne shpërdo-
rojmë të gjitha pasuritë tona si të

ishim ostrogotët që rrafshuan perandorinë
romake, si të ishim karakaleca që rrënojmë
drithërat në fusha, si të ishim të dehur që
kthehemi në shtëpi dhe thyejmë televizorin,
lavatriçen, frigoriferin… Kush paguan qin-
dra miliona euro gjoja për arsimim dhe
nxjerr të papunë që sipas të gjitha eksperi-
menteve i harrojnë brenda shtatë ose tetë
vjetësh gjithçka kanë mësuar? Apo nuk lenë
lubitë private që kanë kapur për fyti poli-
tikën, edhe shumicën edhe opozitën? Kush
paguan miliarda për t’u ngrohur me elektrik
individual dhe folur vetëm në telefona celu-
larë kur fare mirë mund të bëhet të ngrohe-
mi me naftë a gaz dhe të flasim 70 për qind
të kohës me telefoni fikse si kombet e përpa-
ruar? Apo nuk na lënë kompanitë e celularë-
ve? Kush humbet qindra milionë në vit për
frekuenca televizive që transmetojnë intoks
politik dhe reklama me seks në vend t’ua
japi me qira telekomunikacioneve të huaja
për të grirë parà? Kush e le ujin e maleve të
derdhet kot dhe diellin të shkojë kot në vend
të prodhojë ngrohje dhe pastaj harxhojmë
miliona kilovatorë për ta sjellë ujin me mo-
topompa? Kush i le arat pa punuar sepse
nuk ka mbështetje nga shteti, kush i lë kul-
lotat pa bagëti, kush e le detin pa kapur pe-
shk që mendon shyqyr sa budallenj janë sh-
qiptarët? Kush bën investime milona
euroshëshe për të rregulluar zyra, korridore
dikasteresh pa asnjë transparencë a thua se
nuk janë zyra shërbimesh, por kabare? Kush
harxhon miliarda për karburante me çmime
stratosferike sepse e ka lënë transportin
hekurudhor dhe detar në pikë të hallit? Kush
harxhon miliona euro për fushata elektora-
le në media dhe në rrugë dhe ndërkohë ra-
diotelevizioni publik qendron kot duke
marrë rroga e paguar ne taksa për televizio-
ne që nuk i shohim? Pa fund.

Dhe nuk kemi medikamente për njerëzit
me tumore duke i lënë të vdesin ! Këtij i tho-
ni administrim ju mo? Ose ne shqiptarët
jemi budallenj!  Ose në vend të kemi admi-
nistratorë në krye ne kemi mitingashë dhe
oratorë grekë të lashtë që bëjnë sillogjizma
idiote me njeri tjetrin? Ose ka interesa priva-
te që na shtrydhin dhe na kanë kthyer në
skllevër!  Ose jemi në Luftën e Tretë Botëro-
re apo në kohën e Tanzimatit dhe fuqi të
huaja na kanë sulmuar dhe ne nuk e kup-
tojmë!  Ose jemi psikopata mazokistë!

Kush i
shpërdoron në
mënyrë
kriminale
pasuritë tona? I

përmenduni filozof i Greqis
s’vjetër Aristoteli e la të shk-
ruese, se jeta asht në punë,
si me thanë, se për me njoftë

a ka a s’ka jetë ndoj send, duhet
me vrojto pale a punon a s’pu-
non aj gjësend; pse jetë pa punë
s’ka. Për në kjoftë, pra, se kjo fjalë
nuk asht rrenë, sikurse edhe
rrenë nuk asht, duhet me thanë
se komi shqyptar nuk ka ma jetë;
ase, mos shqyptarët s’lozin kund
për s’gjallit, e për kom të vet s’e
qesin një gur n’uj, por rrijn duj u
përhapë e tuj njehë mizat nëpër
tryeza të mejhaneve e të hijeve të
hoteleve, a thue se po janë tuj
pritë barkët me grun e tallamoq.

Por barkët nuk janë e kallam-
boqi, pa punue, nuk del, kshtu qi
do të jesin me gojë that. Në kto
katër vjet shëmtimit na kemi
pasë rasë me pa e me ndi shumë
të kqija e të liga, pse ra lufta e ja
qiti njerzimit të zezat për fushë.
Kemi pa e ndi si egoizmi i ndyet
mundet me lanë burrnin mas do-
ret; kemi pa e ndisi njerz t’kale-
mit e dijet munden me shkelë
besën e fen e dhanme me dorë
m’be, e ndi e pa kemi si interesat
e veçanta mundem me i dhanë
krah gjas s’shtetit, qi asht lodhja
e gjaku i popullit.

Po prap kemi pa e ndi edhe
punë të mira fort. Kshtu, fjala
vjen, në kët luftë kemi mujtë me
vu n’oroe nji atdhedashni të pa-
skajshme ndër kome të gjytet-
nueme, e nji abnegacion ase nji
mohim çdo intereset t’veçantë,
të cillit s’i gjindet shoqi në histo-
ri. 

Njikta burra, qi sod rreziku i
ka kapërthye në luftë me shoqi-
shojnë nuk kjenë rritë malit e
krepit, pa kmishë m’shtat e të di-
shruem per hae e per pije, por
paten le ndër saraje, kjen rritë
m’pupla e mbajtun me miradija
ku kjenë ma të mira. E pra kta
njerz, që tash katër vjet, m’pishë
të diellit tuj djegë si sarova, m’r-
ribë të murranit, nër rreshme bo-
ret e akullit, të zhytun der m’brez
ndër ballanxha të llogoreve, pa
buk në bark, me nji breshen të
trishtueshëm gjylesh e plumbe-
sh mi krye e tuj e dijtë se grat e
tyne, se fmija e tyne u rreshken
prej ujet e prej mallit te shpija,
kurr pa pasë pushim as natë as
ditë, rrijn tuj luftue si luaj për liri
e përparim të komeve të veta, e
as s’e bajn kund mall se tokët u
kanë metë pa punue, se shpijat u
janë rrenue, dhent e dhit pre, e
hupë me miljuj e miljuj gjaja e
vet a e trashigueme prej të parve
zotni ase e ftueme me djers të

ballit të vet; me u zhdukë, të
thuesh, para atdhedashnis s’tyne
vetë atdhedashnija e Leonidhes.

Punojnë si diva, si vigaj per
kom e atdhe të vet, e komi e
atdheu i tyne, sido qit ë marrin
fund lufta, ka me jetue i lumnue-
shëm, pse në punë asht jeta e
lumnija. 

E po na shqyptarët shka kemi
punue e vjeftë per koma e atdhe
tonin, në kta katër vjet t’orvatu-
nit të njerzimit? Kurrgja! Sene-
galezt, zezakët e ndoshta edhe
Otentott në ket kohë shëmtimi
po, por historjak, kan lujtë për
s’gjallit e s’kan ndejë me duer
m’n’ije e pa punë, veç shqyptari
s’asht kenë i zoti me xjerrë nji
marimangë prej birucet per kom
e atdhe të vet, e asht diftue se
s’ka kund vorr në shpatull.

Me e pasë për të pvetë ndonji
shqyptar, se ç’punë ka punue, se
ç’të mirë i ka reshë kujë, ka me
të thanë, po, se ja ka shitë serbit
kokrrën e petllës dhetë grosh e se
për nji rrotull buket të mykët ja
ka hjekë der kmishen prej shta-
tit: se maxharit i ka dhanë esen-
ce ufllet, të shartuese me uj e me
shpirto e me sheqer të djegun
per ruhum Jamajka e se tedeskut
i ka shitë kastraveca per bastan;
por s’ke me gjetë, drue, nji qi, me
dorë m’zemër, mund të thotë, se
kshtu punova, se shtu psova per
atdhe tem m’ekonomi, a në lite-
ratyrë, a në nji çdo send sado të
vogël qi të kishte të perpjekun
me jetë komtare tonën. M’kurrnji
gjësend nuk e kemi diftue veten,
se jemi të gjallë si shqyptarë e si
nji kom, qi ka ndërgjegjen e indi-
vidualitetit të vet mi shekull.

Me hi me e analizue punën
edhe me nji optimizëm të
shtyem ase tuj ja ba qefin vedit,
drue se kishim me u vertetue qi,
pose me ksula te thimta m’krye,
m’kurrnji gjësend tjetër s’e kemi
dishmue vedin para shekullit për
shtyptarë. Kshtu qi, pose se prej
veshet e gjuhët m’veti, sa per
vepër tonë, të huejve as ndër-
mend s’kishte me u ra, se ka mi
botë nji kom shqyptar m’vedi e
qi ky ka kund ndoj qellim a ndoj
aspiracjon si kom. E jo veçse të
huajt s’e dijn se shka mundena
me dashtë na si shqyptarë qi
jena, por asht halli qi as vetë in-
teligjencja shqiptare, s’ka, drue,
parasysh nji ide të kjarrtë mi kto
aspiracjone e asnjë program per-
mi mnyrë, me të cillen me i
mbledhë tok e me i shti në punë
fuqit e komit.

E pra, pa pasë nji qëllim kom-
tar të përgjithtë parasysh e pa i

mledhë m’nja fuqit e komit, komi
s’mund të jetojë. Njana nder ar-
sye ma të parat, per të cillen nie-
ri jeton në shoqni, asht kjo, qi
nieri s’kishte për të mujtë me
jetu mi shekull si nieri, po s’pat
nimin e t’tjervet. Kur, pra, per me
u mbajtë në jetë vetja e nji nierit
të veçantë, lypet qi nieri t’i ba-
shkojë fuqit e veta shpirtnore e
fizike me fuqi të t’tjerve, sa ma
fortnuk ka me u dashtë bashkimi
i ktyne fuqive, per me u mbajtë
vetja e nji komit mkamë?

E po ku janë fuqit tona? Kush
asht qi rregullon me to? Shpesh
na vjen me ndi ke ndoj atdhetar
shqyptar thotë, se skhtu u
mblodhem, se kshtu shkuem, se
ashtu punuem e se neper veper
tonën ju suell komit kjo e mirë
ase ajo tjetra. Na kandet me ndi
kso fjalësh, pse kshtu disi na
njallet shpresa në zemër, se ka
nisë me hi në popull njifarë ndi-
sijet për detyrë komtare; por e
vërteta asht qi, me hi na e me i
përshkrue nëpër mend kto kohët
e mramae, ndër të cillat në Sh-
qypni u vërtetuen shndërrime të
mdha, gjejmë se kurrnji ase gati
kurrnji kso punish e shndërrime-
sh, qi mujten në ndojfarë mnyret
me kenë dobija e komit, nuk
ndodhi pse na dojshim qit ë
ndodhte kshtu në vend tonë. E
pra nji komi të meçëm, t’organi-
zuem e qi asht i zoti i punës rral-
lë se i ndodhë gja pahiri. Aty nji-
fet, se nji popull asht i dejë me
jetue si kom, kur aj vetë me
mendë e me fuqi t’vet i
krijonmndorjet e jetës e nuk pret
qi t’i reshen prej t’tjerve, pse asht
e vërtetë fjala qi thotë, se kali i
huej të len m’baltë.

Per n’e daçim pra nji Shqypni
tamam Shqypni - nji Shqypni, pa
bishta e pa gjalma nëpër kamë -
duhet ma s’parit qi inteligjencja
e Shqypnis t’organizohet, të
studjojë aspiracjonet e komit, të
mundohet nëpër mjete të ligjsh-
me me bashkue fuqit komtare e
atherë të ndërtojë nji program
se si me i qitë në punë kto fuqi
komtare, qi janë gjithmonë e
gjithkund të rrebta, e tuj perke
vepren me gjeje të kohve, të pu-
nojë me shpresë të gjallë për nji
kohë qi do të vijë. 

Nji pjesë e inteligjencës kom-
tare, per me sugurue ekzistencën
e vet të veçantë në kto kohë të
vshtira, asht organizue e
mbledhë tok në nji “Konsumve-
rein”, kshtu t’organ-izohet e të
mlidhet tok per mjete të gjallri-
mit të komit të Shqypnis.

(Botuar më 1918)

Me hi me e
analizue punën
edhe me nji
optimizëm të
shtyem ase tuj
ja ba qefin vedit,
drue se kishim
me u vertetue qi,
pose me ksula te
thimta m’krye,
m’kurrnji
gjësend tjetër
s’e kemi
dishmue vedin
para shekullit
për shtyptarë

NË SHIRITIN E KOHËS

A jemi kund gjallë? Nga Gjergj FISHTA
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Yakutsk është kryeqyteti i Republikës së Sajas, në Si-
berinë lindore dhe është qyteti  më i ftohtë i botës. Tem-
peraturat mesatare në dimër
shkojnë -40 dhe vetëm 5
muaj i kalojnë zero
gradët, nga maji në
shtator. Ndodhet
450 km në
rrethin polar ark-
tik dhe është një
qendër e rëndësi-
shme kulturore,
shkencore dhe eko-
nomike për rajonin, si
dhe është porti kryesor në
lumin Lena dhe  furnizues diamantësh. Qyteti u theme-
lua në vitin 1642 dhe ka 269 500 banorë dhe jeta e tyre
ditore pasqyrohet në kartolinat e mëposhtme.

Kartolina nga Yakutsk-u,
qyteti më i ftohtë i botës
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Sipas rezultateve të studimit të kryer
nga hulumtuesit në Universitetin e Ne-
braskës në Omaha, të publikuar në revi-
stën mjekësore “Chest”, supa e pulës ka
efekte antiinflamatore dhe mund të
ndihmojë në luftën kundër ftohjeve. Hu-
lumtuesit e studiuan në mënyrë speci-
fike lëvizjen e neutrofileve për të parë
nëse në kombinim me supën e pulës do
të bllokohej apo reduktohej, transme-
ton Koha.net. Ata zbuluan se lëvizja e
neutrofileve u reduktua në kombinim
me supën, gjë që sugjeron për një meka-

nizëm të mundshëm antiinflamator që
do t’i lehtësonte të paktën teorikisht
ftohjet. “Ekzistojnë substanca në supën e
pulës që mund të ndikojë në qelizat në
trup të cilat mund të kenë efekt mjekë-
sor”, tha dr. Stephen Rennard. Duke pasur
parasysh se studimi është kryer në labo-
rator dhe jo në njerëz, Rennard para-
lajmëron se ende duhet të hulumtohet
absorbimi i substancave të cilat kishin
efekte të dobishme në laborator. “Supa e
pulës mund të ndihmojë shumë... por
duhet të hulumtojmë më shumë”, tha ai.

Sipas rezultateve të hulum-
timit të kryer katër dekada
më parë, aroma, erëzat dhe
ngrohtësia e supës së pulës
i pastrojnë sinuset dhe
rrugët e frymëmarrjes.
Shkencëtarët pajtohen se
supa e pulës, sidomos ajo
shtëpiake, ndihmon shumë
në rastet e sëmundjeve, sepse
e ka një vlerë të lartë ushqyese
dhe është plot me vitamina dhe mi-
nerale.

ÇAJI I ZI,
përfitimet
shëndetësore
dhe rreziqet
Çaji është pija e dytë më e
konsumuar në botë, pas
ujit. I gjithë çaji vjen nga
bima e Camellia sinensis,
por mënyra të ndryshme
të korrjes dhe përpunimit
prodhojnë çarja të ndry-
shëm. Për të bërë çaj të zi,
gjethet janë të zbehura, të
plasaritua, të mbështjella,
dhe të oksidohen plotësi-
sht. Çaji i zi përbën 75 për
qind të çajit të konsumuar
në botë.
PËRFITIMET E MUNDSH-
ME SHËNDETËSORE TË
ÇAJIT. Shumica e studime-
ve mbi përfitimet poten-
ciale shëndetësore të çajit
janë fokusuar në çajin e
gjelbër. Megjithatë, duke
marrë parasysh procesin e
oksidimit të përfshirë në
bërjen e çajit të zi, disa stu-
dime kanë hulumtuar për-
fitimet unike që mund të
ofrojë kjo. Disa nga përfiti-
met e tij janë, ulja e rre-
zikut të prekjes nga kance-
ri, ul tensionin e lartë të
gjakut, vepron si antioksi-
dant, ndihmon në funksio-
nimin e duhur të zemrës,
etj.
RREZIQET E MUNDSHME.
Për shkak të përmbajtjes
së lëndëve toksike siç janë
disa lloje të mineraleve,
çaji i zi në raste të caktuara
di të jetë helmues. Gjitha-
shtu, për shkak të përm-
bajtjes së kafeinës, ajo
mund të shkaktojë proble-
me te disa persona të cilët
janë të ndjeshëm ndaj ka-
feinës. Në raste më të rral-
la, çaji i zi mund të shkak-
tojë edhe anemi.

Gjumi është pjesë e rëndësi-
shme e jetës, këtë gjë e dimë ta-
shmë, por studiuesit dhe mjekët
janë ata që po e theksojnë më sh-
pesh për shkak se interneti dhe
qasja në botën virtuale po ndikon
negativisht tek shëndeti. Reko-
mandohet të flesh së paku 8 orë.
Ka disa arsye se përse duhet të
flemë gjumë mjaftueshëm dhe
këto janë disa nga ndryshimet që

mund të na ndodhin nëse nuk
marrim në konsideratë këshillat.
Së pari, mungesa e gjumit pasqy-
rohet në fizikun tonë, në fytyrë,
kur nuk kemi fjetur mirë një natë
më parë të gjithë na pyesin pse
jemi të ënjtur dhe të lodhur, kjo
ndodh për shkak të mungesës së
gjumit. Gjithashtu poshtë syve
krijohen rrathë të nxirë që nuk
mund të zhduken kaq kollaj. Së

dyti, je më i prirur të prekesh nga
sëmundjet. Nëse fle shumë
gjumë ose nëse ke mungesë të
theksuar të gjumit je më i prek-
shëm nga problemet në zemër
dhe presionin e lartë të gjakut. Së
treti, ka rrezik të shtosh peshë.
Nëse fle shumë gjumë, do të ulet
niveli i Leptinës duke stimuluar
kështu hormonin e quajtur Ghre-
lin që rrit oreksin për ushqim. Së

katërti, mund të dëmtojë trurin.
Nëse fle shumë gjumë ka lidhje
me një shkallë depresioni e cila
mund të shoqërohet me ndjenja
ankthi dhe stresi. Kjo gjë mund të
përparojë deri në të përjetuarit e
çrregullimeve të personalitetit
dhe një sëmundje që quhet bipo-
lar disorder. Së pesti, gjumi i rre-
gullt ndikon në përmirësimin e
memories.

Edhe pse studimet tregojnë se
femrat në dekadën e katërt të mo-
shës së tyre janë më të përgatitura
financiarisht, psikikisht dhe në
aspekt shoqëror për t’u bërë nënë,
megjithatë me kalimin e moshës
mundësia për të mbetur shtatzënë
zvogëlohet. Shtatzënia pas moshës
35-vjeçare arrihet shumë më vësh-
tirë për shkak të ovulacionit të pasi-
gurt, mirëpo pasi të ndodh shtatzë-
nia gjithçka shkon mirë. Femrat më
të moshuara kanë komplikime më
të shpeshta, siç është shtypja e lartë
e gjakut, sëmundja e sheqerit e
lidhur me shtatzëninë, rrezik më të
lartë për abort, si edhe përqindje
më të lartë që lindja të ndodhë me
prerje cezariane. Nga studimet
është vënë re se ka një rritje të
rëndësishme të shpeshtësisë së së-
mundjeve gjenetike tek foshnjat e
lindura nga nënat mbi 35 vjeç.

Kjo shifër e bazuar në të dhëna
statistikore, mbështetet edhe në
fakte mjekësore. Këto të fundit aku-
zojnë si shkaktarë të anomalive të
lindura çrregullimet në procesin e
ndarjes qelizore të vezës. Nga
ndarja normale qelizore prej një
qelize vezë paraardhëse (qeliza
mëmë) burojnë dy qeliza pasardhë-
se të reja (dy qeliza bija), të cilat
kanë numër të barabartë kromozo-
mesh (janë struktura të përbëra
nga materiali gjenetik   ADN dhe
proteinat. Ato gjenden në të gjitha

qelizat me bërthamë të trupit të
njeriut). Nëse nuk ndodh një ndarje
korrekte qelizore, këto qeliza bija
nuk trashëgojnë më secila nga një
numër të barabartë dhe të duhur
të kromozomeve. Ato do të karakte-
rizohen nga tepria ose mangësia e
këtyre strukturave gjenetike. Nëse
një qelizë e tillë fekondohet (ba-
shkohet me spermatozoidin) për të
dhënë një individ të ri atëherë edhe
foshnja do të trashëgojë të njëjtat
anomali të numrit të kromozomeve
si të qelizave seksuale prindërore,
qofshin të nënës apo të babait. Sin-
droma Down përbën anomalinë
kromozomike më të shpeshtë ndër
defektet e lindura. Fëmijët e prekur

nga ky sindromë vuajnë vonesë
mendore të shkallëve të ndryshme
dhe defekte fizike në lindje. Një
tjetër problem është edhe ai i abor-
tit spontan (dështim i rastësishëm),
humbja e fëmijës (fetusit) përpara
javës së 20 të shtatzënisë.

Për këtë arsye të gjitha gratë sh-
tatzëna duhet të tregojnë kujdes
maksimal veçanërisht në tremujo-
rin e parë të barrës së tyre. Prezenca
e anomalive gjenetike (kromozo-
male) kontribuon në shtimin e rre-
zikut për aborte spontane te gratë
në moshë të madhe. Sëmundje kro-
nike si diabeti, presioni i lartë i
gjakut (hipertensioni), sëmundje të
veshkave apo të zemrës janë më të

zakonshme në gratë e moshës 30
apo 40 vjeçare. Të tilla gjendje shën-
detësore shfaqin ndërlikime të cilat
dëmtojnë si nënën ashtu edhe fë-
mijën. Ndër këto përmendim: abort
spontan dhe defekte të lindjes nga
diabeti ose ngadalësim i zhvillimit
të fetusit nga hipertensioni.

Supa e pulës ka efekte antiinflamatore dhe mund të ndihmojë tek ftohjet

Çfarë ndodh kur nuk flemë gjumë mjaftueshëm?

Kur është femra 
tepër e moshuar për lindje?

Femrat më të
moshuara kanë
komplikime më të
shpeshta, siç është
shtypja e lartë e
gjakut, sëmundja e
sheqerit e lidhur me
shtatzëninë, rrezik më
të lartë për abort, si
edhe përqindje më të
lartë që lindja të
ndodhë me prerje
cezariane. Nga
studimet është vënë re
se ka një rritje të
rëndësishme të
shpeshtësisë së
sëmundjeve gjenetike
tek foshnjat e lindura
nga nënat mbi 35 vjeç



14 RAJON
Koha, e mërkurë 27 dhjetor, 2017 

Ata i kanë cilësuar si të kota
dhe naive, siç thonë ata,
përpjekjet e subjekteve politike
në pushtet, të cilat ditën e premte,
kanë tentuar dy herë që ta dër-
gojnë para deputetëve të Kuven-
dit propozimin për shfuqizimin e
Ligjit për Dhomat e Specializuara
dhe Zyrën e Prokurorit të Specia-
lizuar. Por, marrë parasysh që ky
ligj ishte miratuar nga Kuvendi i
Kosovës, madje me mjaft pole-
mika dhe kundërshtime, sidomos
të partive opozitare, cili është mo-
tivi për shfuqizimin e këtij ligji?
Politologu Belul Beqa, profesor i
Shkencave Politike, duke folur për
Radion Evropa e Lirë, e vlerëson
krejtësisht të gabueshëm tenti-
min e partive në pushtet për të sh-
fuqizuar Ligjin për Gjykatën Spe-
ciale.

“Ata kanë menduar që në këtë
mënyrë të bëjnë presione, shan-
tazhe. I kanë përdorur veteranët,
për të qenë instrument për desta-
bilizimin e situatës, për të treguar
se janë faktorë, të cilët ende mund
ta kontrollojnë situatën, e kështu
me radhë, para bashkësisë
ndërkombëtare. Kjo, për të pasur
mundësi të negocimit, që dikush
të mund të shpëtojë më lehtë apo
ta prolongojë, por më vonë. Filo-
zofia e tyre ka qenë naive dhe be-
soj që naiviteti duhet të përfun-
doj, sepse edhe pas 18 vjetësh
gjykata jonë nuk ka bërë asgjë”,
thotë Beqa. Artan Muhaxhiri, ana-
list i çështjeve politike, thotë për
Radion Evropa e Lirë se liderët po-
litik nuk është dashur të lëshohen
në, siç i quan ai, aventura që e
dëmtojnë vendin, në rast se vet
ata do të kishin njohuri elementa-
re për atë se si shkojnë proceset e
gjykatave ndërkombëtare. “Është
dashur ta dinë se nuk mund të
ketë asnjë lloj shmangie nga kjo

drejtësi, posaçërisht në këtë stad,
pra, në këtë nivel, kur shihen edhe
konturat e qarta të procesit të
Gjykatës Speciale - pra, me
gjykatës, me punë në terren për
mbledhjen e dëshmive dhe me fil-
limin e caktimit të datave për atë
se kur do të ngrihen aktakuzat e
para. Pra, ka qenë një akt krejtësi-
sht naiv”. Politologu Beqa, shpreh
mendimin që tentimi për shfuqizi-
min e Ligjit për Gjykatën Speciale,
nënkupton tentimin për fuqizimin
e atyre subjekteve dhe faktorëve,
të cilët, siç thotë ai, e kanë sjellë
Kosovën para dështimit.

“Shteti i Kosovës do të përsh-
pejtojë rrugën drejt dështimit në
qoftë se në këtë rast ia mbyllë
derën drejtësisë ndërkombëtare.
Mendoj që është papjekuri nacio-
nale në qoftë se qytetarët i nënsh-
trohen diktatit të individëve dhe
grupeve që po bëjnë përpjekje për
ta dështuar shtetin, për shkak se e
kanë parë veten potencialisht si
të dyshuar nga Gjykata Speciale.
Së fundi, mendoj që, realisht, de-
risa janë në liri kryerësit potencial
të krimeve të supozuara, nuk ka
sovranitet dhe liri të veprimit të
mirëfilltë në Kosovë”. Ndërkaq,
analisti Muhaxhiri, e konsideron
absurd mendimin për mundësinë
e shmangies nga drejtësia

ndërkombëtare. “Në mënyrën më
të sinqertë, nuk e kuptoj se cili ka
qenë motivi, sepse është krejtësi-
sht e pakuptueshme që edhe nëse
ka qenë plani që të iket nga drejtë-
sia ndërkombëtare, që kjo të
bëhet në këtë mënyrë. Deri më
tani bashkësia ndërkombëtare ka
dhënë dëshmi të qarta se projek-
ti i Gjykatës Speciale është një
projekt, të cilin ajo do të investoj
para, kuadro dhe kohë. Pra, është
absurde të mendohet se me një
votim të thjeshtë të Kuvendit të
Kosovës të anulohet i gjithë ky
projekt i madh ndërkombëtar”.

Sidoqoftë, tentimi për ta dër-
guar para deputetëve të Kuvendit
të Kosovës propozimin për shfuqi-
zimin e Ligjit për Gjykatën Spe-
ciale ka ngjallur reagime të shum-
ta të ambasadorëve të vendeve
perëndimore në Kosovë, por edhe
të shoqërisë civile. Së fundmi, të
hënën ka reaguar edhe Instituti i
Kosovës për Drejtësi (IKD), i cili ka
vlerësuar se iniciativa për
zhbërjen e Gjykatës Speciale ce-
non rëndë detyrimet ndërkombë-
tare të Kosovës, bie ndesh me vle-
rat dhe parimet ndërkombëtare
lidhur me sundimin e ligjit për të
cilat është zotuar Kosova. Siç
thuhet në një komunikatë për opi-
nion, të IKD-së , kjo nismë “konte-

ston rëndë subjektivitetin juri-
diko-ndërkombëtar të shtetit të
Kosovës”. “Ky hap, po u realizua,
përfundimisht tregon se Kosova
ka mungesë të pasjes së zotësisë
për të hyrë në marrëdhënie kon-
traktuale me shtete dhe organi-
zata ndërkombëtare, si pasojë e
moszbatimit të të njëjtave marrë-
veshje ndërkombëtare për të ci-
lat është zotuar se do t’i zbatojë
në mënyrë solemne dhe me shk-
rim. Ky hap, po u realizua, paraqet
edhe cenim të rëndë të ligjit
ndërkombëtar, diçka që Kosova
nuk guxon dhe nuk duhet t’ia lejoi
vetes nëse merret parasysh statu-
si i pa konsoliduar i shtetësisë së
Kosovës”, ka thënë IKD-ja.
Megjithatë, kryeministri i Ko-
sovës, Ramush Haradinaj, të sh-
tunën, sërish e ka cilësuar
Gjykatën Speciale si “të padrejtë”
për Kosovën, ndërkohë që kryeta-
ri i Kuvendit të Kosovës, Kadri Ve-
seli, ka vlerësuar se ajo që ka
ndodhur ditën e premte, ka qenë
“proces që është zhvilluar
konform ligjeve të vendit dhe
qëndrimeve politike të secilit
subjekt”. Megjithatë, ai ka bërë të
ditur se Kuvendi i Kosovës që nga
dita e shtunë është futur në pu-
shim dimëror, deri në javën e tretë
të muajit janar.

Dialogu në
Bruksel do të
vazhdojë siç do
Serbia!
Presidenti i Serbisë, Aleksandar
Vuçiq, në ka thënë se shqiptarët
e Kosovës nuk bëjnë asgjë në
mënyrë të pavarur për veten e
tyre, dhe ka porositur se vazhdi-
mi i dialogut, për sa i përket pje-
sëmarrësve, do të jetë i atillë siç
thotë Serbia. Vuçiq, në një inter-
vistë për televizionin serb “Pink”,
ka thënë se dialogu do të vazh-
dojë ashtu siç do Serbia për fak-
tin se ofron kompromis. “E vazh-
dojmë dialogun, por jo siç ju e
dëshironi, sepse pyetet edhe Ser-
bia. Do të jetë i atillë siç thotë
Serbia. Jo pse dëshiron kështu,
por sepse ofron kompromis”, ka
thënë Vuçiq. Në pyetjen në lidhje
me kërkesat e shqiptarëve për
përfshirjen e SHBA-së, por edhe
për kundërshtimin që po i bëhet
Gjykatës Speciale, Vuçiq ka thënë
se “shqiptarët nuk bëjnë asgjë në
mënyrë të pavarur, të tjerët ven-
dosin, jo ata”. “Dëshironi të fusni
një lojtar shtesë? Nëse dëshironi
dikë që e ka njohur Kosovën, Ser-
bia kërkon dikë që nuk e ka bërë
këtë, e kjo është Rusia”, ka thënë
ai, dhe ka shtuar se për çështje ka
biseduar edhe me presidentin e
Rusisë, Vladimir Putin, dhe ka
marrë përkrahjen e tij.

Mbi 200 
kravata për
kryeministrin 
e Kosovës

Sot mbahet një aksion simbolik
‘humanitar’ me moton “Kryemi-
nistër na po vim met ndihmu”, ku
njerëz ‘të vullnetit të mirë’ do të
shkojnë t’i dërgojnë kravatat
kryeministrit Ramush Haradinaj,
i cili ia ka rritur pagën vetes 100
për qind, e që tani e merr 2950
euro. Në një emision televiziv
Haradinaj ka thënë se duhet të
blejë këmisha dhe kravata dhe si
kryeministër nuk mund të dal
gjithqysh. Aksioni simbolik ‘hu-
manitar’ fillon në ora 12:00 dhe
mbahet para Qeverisë së Ko-
sovës, ku do t’i dërgohen kryemi-
nistrit më shumë se 200 kravata.

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

Dhomat e Specializuara dhe Zyra e Prokurorit të Specializuar, të njohura si Gjykata Speciale për
krime të luftës në Kosovë, janë të paevitueshme, qoftë në formën, e cila ka marrë miratimin e
Kuvendit të Kosovës në vitin 2015, qoftë në formën alternative, që do ta merrte pëlqimin e Këshillit të
Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë

HASANI NUK HEQ DORË NGA SHFUQIZIMI I SPECIALES 

Deputeti i PDK-së Nait Hasani thotë se nuk kanë
hequr dorë nga kërkesa për mbajtjen e seancës
së Kuvendit për shfuqizimin e Ligjit për Gjykatën
Speciale. Shfuqizimi i Speciales kishte dështuar
të realizohej të premten mbrëma, meqë Kryesia
nuk kishte pasur kuorum të mbante mbledhje
për ta caktuar seancën e jashtëzakonshme, ani
pse një gjë të tillë e tentoi dy herë radhazi. Nga
ana tjetër, meqë po ofrohet koha e
funksionalizimit të Speciales disa emra tashmë

kanë nisur të dalin në medie si emra potencialë
ndaj të cilëve do të ngrihen aktakuzat e para nga
Gjykata Speciale. Mirëpo, të kontaktuar nga
“Zëri” ata i kanë cilësuar spekulime këto
raportime. Ndërkaq, përderisa përfaqësuesit e
LVV-së thonë se do ta kenë qëndrimin e njëjtë siç
kishin gjatë vitit 2015 lidhur me Gjykatën
Speciale, ata të LDK-së thonë se kërkesa për ta
shfuqizuar atë është bërë kryekëput për interesa
të ngushta personale. 

Askush s'mund ta shmang
drejtësinë ndërkombëtare
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Populli i Indonezisë sot shë-
non 13 vjetorin e tërmetit shkatër-
rues 9.1 ballësh sipas shkallës së
Rihterit, i cili goditi brigjet perën-
dimore të Indonezisë, duke shkak-
tuar një cunami vdekjeprurës në
Oqeanin Indian. Më 26 dhjetor
2004, më shumë se 230 mijë
njerëz humbën jetën në disa ven-
de, shumica prej tyre në Indonezi.
Kjo ishte një nga katastrofat më
të rënda të përjetuara ndonjëherë
në historinë moderne të njerëzi-

mit e cila goditi disa vende. Cuna-
mi shkatërroi bregdetin, duke
shkaktuar dëme të mëdha nga In-
donezia, përmes Tajlandës, Sri
Lankës dhe Indisë deri në Somali
në Afrikë. Anëtarët e familjeve
dhe miqtë të martën vizituan ven-
din i cili llogaritet si varreza e për-
bashkët e viktimave të cunamit në
Banda Aceh, në provincën Aceh,
duke u lutur për shpirtrat e tyre.
Në rajonin e dendur të Aceh, në
veri të ishullit, u shkatërrua

gjithçka që doli para valëve të
mëdha. Vetëm në Indonezi, jetën
e humbën midis 130 dhe 160 mijë
njerëz, nga të cilët një e treta ishin
fëmijë, ndërsa 500 mijë mbetën
pa kulm mbi kokë. Vdekja e 190
mijë njerëzve u konfirmua, ndër-
sa dhjetëra mijëra u shpallën të
zhdukur. Indonezia ndodhet në të
ashtuquajturën "Unaza e Zjarrtë
e Paqësorit" e cila karakterizohet
me tërmete dhe vullkane të shpe-
shta.

Irani ka rritur nivelet e përpjekjes për
censurë kulturore, duke i bërë presion
producentit të filmit, Abdolreza Kahani, të
anulojë shfaqjen e një prej filmave të tij
në Kanada. Filmi, Delighted, ishte plan-
fikuar të shfaqej gjatë muajit të kaluar
në një teatër të Torontos. Mirëpo Kahani
ka vendosur të anulojë shfaqjen, pas pa-
ralajmërimeve të Ministrisë së Kulturës.
Një burim i afërt me Kahanin, që nuk ka
dashur të identifikohet, i ka thënë Radios
Evropa e Lirë, se ministra e ka “këshilluar”
producentin se nëse do të vazhdonte
tutje, filmi tjetër i tij, We Love You Mrs.
Yaya, që është xhiruar në Tajlandë, nuk do
të prezantohej para publikut në Iran. “Kur
jemi njoftuar se filmi do të shfaqet në Ka-
nada dhe tiketat janë shitur, ne kemi pra-
nuar një kërkesë për anulim të shfaqjes.
Në mesazh thuhej se nëse nuk anulohej
shfaqja, atëherë filmi tjetër i Kahanit, që
ishte xhiruar në Tajlandë dhe ishte i kush-
tueshëm, nuk do të fitonte leje për pre-
zantim”, ka thënë burimi. Sipas po këtij
burimi, autoritetet kanë kontaktuar me
producentët, duke përfshirë edhe ata që
kanë qenë të përfshirë në filmin, We Love
You Mrs. Yaya, ta bindin Kahanin që të
anulojë shfaqjen e filmit në Toronto.
Kahani ka thënë në një intervistë për Ra-
dion Kanada, se filmi Delighted është një
rrëfim për tri gra, të cilat duan të kalojnë

kohë të mirë në Iran dhe synojnë të
takojnë burra të pasur në mënyrë që t’i ar-
rijnë qëllimet e tyre. Një zyrtar i ministri-
së së Kulturës ka thënë më 2016 se ky film
është “i pamoralshëm”. Vitin e kaluar, një
anëtar i komitetet që lëshon lejet për sh-
faqje të filmave ka thënë se filmi Deligh-
ted ishte problematik “nga fillimi deri në
fund”. Kritiku i filmit, Khosro Dehghan,
ka thënë se vendimi i ministrisë së Kul-
turës për të ndaluar shfaqjen e filmit De-
lighted në Kanadë është i pashembullt.
“Ministria e Kulturës nuk do të deklarohet
për këtë çështje, pasi do të tregonte se ky
institucion nuk e kufizon veten vetëm në
kufijtë e shtetit, çdo film që është i nda-
luar këtu, nuk do të lejohet të shfaqet në
asnjë vend të botës”, ka thënë Deghan
në një intervistë për të përditshmen, Ja-
mee Farda. “Ministria e ka zgjeruar rrje-
tin përtej kufijve”, ka thënë ai. Autoritetet
vazhdimisht kanë ndaluar shfaqjen e fil-
mave iranianë që janë shpërblyer jashtë
vendit. Mirëpo deri më tash nuk është
njoftuar për ndonjë përpjekje të ndalimit
të shfaqjes së ndonjë filmi jashtë Iranit.
Producenti i filmit, Jafar Panahi, i cili
është dënuar me 6 vite burg dhe 20 vite
ndalim të prodhimit të filmave më 2010,
ka fituar çmimin Ariu i Artë, në Festivalin
Ndërkombëtar të Filmit në Berlin për fil-
min e tij të fundit Taxi. Pahani i ka thënë

Jamee Farda, se Irani nuk duhet të
ndërhyjë në shfaqjen e filmave në shtetet
e tjera. “Rregullat e brendshme nuk
duhet të vlejnë kur është puna tek shfa-
qja e filmave jashtë shtetit”, ka thënë ai.
“Nëse do të ishte ashtu, kinemaja e Iranit
nuk do të kishte kurrë mundësi që të rri-
tej apo të prezantohej para botës”, ka sh-
tuar Pahahi. “Autoritetet ose duhet të
ndalojnë industrinë e filmit apo të gjejnë
një zgjidhje”, ka thënë ai. Producentët e
filmit duhet të ndjekin një varg rregulla-
sh të cilat ndalojnë shfaqjen e femrës së
pambuluar, kontaktin fizik në mes të
gruas dhe burrit si dhe ndonjë kritikë
eventuale për parimet e Islamit. Këto ku-
fizime më pas ndikojnë edhe në temën
që mund të diskutohet në filma. Sido-
qoftë, producentët iranianë kanë arritur
të prodhojnë filma që janë njohur
ndërkombëtarisht dhe kanë fituar çmi-
me. Filmat që janë të ndaluar brenda
shtetit janë të qasshëm në markete ile-
gale dhe online. Kahani ka shkruar më
parë një koment të publikuar në të për-
ditshmen Sharq, se “producentët nuk
kanë të drejtë të shfaqin realitetin ose
jetën në Iran”. “Nga çka frikësohemi? Nga
realiteti aktual?! Njerëzit e din shumë
mirë se çfarë po bëhet dhe janë shumë
më përpara se filmat apo menaxherët”,
ka shkruar ai. (REL)

Ngjarja e rëndë që
fshihet pas kësaj fotoje

Një i ri u fotografua duke qeshur dhe me gjak
në fytyrë, vetëm pak kohë pasi u arrestua për vra-

sjen me thikë të nënës
së tij. 22-vjeçari Justin
Jay Paul akuzohet për
vrasje të gradës së parë,
pasi dyshohet se vrau
nënën e tij Jeannette
Lee paul, duke e godi-
tur me thikë në fyt në
shtëpinë e tyre në We-
stland, Michigan. Trupi
i pajetë u gjet nga fa-
miljar, i cili njoftoi poli-
cinë. Paul u largua nga

vendngjarja dhe u qëllua në këmbë nga oficerët e
policisë, gjatë arrestimit. Autoritetet i gjetën atij të
fshehur në xhepat e pantallonave një thikë. Sipas
asaj që shkruan e përditshmja britanike “The Inde-
pendent”, i ati tha se 22-vjeçari vuante nga çrregul-
lime mendore, por mes tij dhe nënës 50-vjeçare
nuk kishte pasur kurrë konflikte. Vetë i riu më-
sohet se e ka mohuar vrasjen e së ëmës, megjithatë
ai pritet të dalë para gjykatës më 11 Janar.

“Vajza jote 14 vjeçe ka
kryer marrëdhënie
seksuale me dëshirë”,
nëna godet gjyqtarin
Një nënë ka goditur gjyqtarin gjatë një seancë
në Liverpul të Anglisë, pasi ai i tha se vajza e saj
14 vjeçe ka kryer marrëdhënie seksuale me dë-
shirë dhe dy personat që ishin të akuzuar për
abuzim seksual janë liruar nga burgu. Lee Pol-
lard dhe Mark Allen, të cilët ishin 24 vjeç në atë
kohë, pasi ngjarja ka ndodhur para dy vitesh i
dhanë dy vajzave pije alkoolike dhe substanca
narkotik, përpara se të kryenin marrëdhënie
seksuale. Pollard dhe Allen, kanë vuajtur vetëm
shumë pak nga dënimi dhe tani janë lënë të lirë.
Gjykatësi Graham Cottle tha se vajzat kanë
kryer marrëdhënie seksuale me dëshirë. Por
mamaja e njërit prej vajzave ka godituri
gjykatësin duke thënë se vajza e saj ishte e mi-
tur dhe nuk mund të quhet normale ky vendim
që është marrë nga gjykatësi.

13 vjet nga cunami që vrau mbi 230 mijë njerëz

Iranit i del punë
edhe me filmat

Autoritetet vazhdimisht
kanë ndaluar shfaqjen e
filmave iranianë që janë
shpërblyer jashtë
vendit. Mirëpo deri më
tash nuk është njoftuar
për ndonjë përpjekje të
ndalimit të shfaqjes së
ndonjë filmi jashtë
Iranit
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Jeta e një gruaje nuk do të ish-
te e plotë pa historitë e dashurisë.
Sofia Loren, ikona e kinematografi-
së italiane pati në jetë vetëm një
dashuri të madhe, dhe pse para se

ai të shfaqej në jetën e saj, pati
dridhërima të tjera zemre.

Cary Grant, aktori i njohur ame-
rikan është një prej tyre, ndoshta i
pari, i cili mësoi se rruga e të da-

shurit nuk do të ishte asnjëherë e
lehtë. Ata u takuan bashkë më vitin
1958, teksa do të interpretonin të
dy në filmin “Houseboat”. Bashkë-
shortja e Grant, Betsy ishte skenari-

stja e filmit, do të kuptonte
menjëherë se mes tyre kishte lin-
dur diçka. Një vit më vonë ata ishin
të përfshirë nga pasioni, dhe Grant
i duhej të zgjidhte: në duhet të

vazhdonte me bukuroshen italia-
ne, apo të udhëtonte larg saj.

Është Carlo Ponti, producent
italian, i cili futet në ato vite në
jetën e Loren, për t’ia bërë më të

E di se sipas traditës këtë
mëngjes unë duhet të vendos kar-
tolina të tipit "Gëzuar Përvjetorin!",
në tabakanë ku ndodhet mëngje-
si yt. Por gjërat janë disi të ndër-
likuara. Unë i zëvendësova ato me
një dhuratë të cilën e dorëzova disa
javë më parë. Sidoqoftë kjo mbetet
dita që shënon 31 vite lumturie, të
tillë që rrallë burrave u ndodh. Të
kam thënë njëherë që kjo ka qenë
njësoj siç e ëndërron një adole-
shent martesën. E akoma mendoj

njësoj. Ti e di se unë e dua fermën,
por këto dy ditët e fundit ma kanë
bërë më se të qartë se unë e dua
atë vetëm kur ti je aty. E kjo është e
vërtetë për çdo vend, në çdo kohë.
Kur ti nuk je aty, unë nuk jam
askund, vetëm një i humbur në
kohë e hapësirë. Unë ndjej më
shumë se dashuri për ty, unë nuk
jam i plotë pa ty. Ti je jeta në mua.
Kur ti nuk je pranë meje, unë pres
kthimin tënd që të filloj të jetoj së-
rish….".

Ronald Regan, ish presidenti i
40-të i Shteteve të Bashkuara të
Amerikës do t’i shkruante këtë
letër të ndjerë së shoqes, Nancy në
4 mars 1983. Gjithë jeta e tij pranë
kësaj gruaje kishte qenë në këtë
gjendje. Ai nuk pati asnjëherë turp
nga dashuria, edhe kur jeta e tij
ishte në Shtëpinë e Bardhë. Kjo,
pasi duket se universi e kishte
thënë që ata duhet të ishin bashkë.
Djaloshi që atëherë nuk ishte përf-
shirë ende në politikë dhe që kish-

te pasur lidhje dashurie, do ta
takonte për herë të parë Nancy më
1949. Aktorja e re do të ishte në
vendin e gabuar, por që do ti ndry-
shonte përgjithmonë jetën.

Regan u takua me aktoren
Nancy Davis (lindur më 1921) në
vitin 1949, kur ajo e kontaktoi kur
ishte kryetar i Sindikatës së Aktorë-
ve të Ekranit për ta ndihmuar në
lidhje me shfaqjen e emrit të saj në
një listë të zezë të komunistëve në
Hollywood. Ajo ishte ngatërruar

me një tjetër Nancy Davis. Ajo e
përshkroi takimin e tyre duke
thënë: "Unë nuk e di nëse kjo ishte
dashuri në shikim të parë, por ish-
te pothuajse ashtu". Ata u fejuan
në restorantin "Chasen’s" në Los
Anxhelos dhe u martuan më 4
mars 1952, në Kishën "Little Brown"
në San Fernando Valley.Nga kjo
martesë do të kenë dy fëmijë: Pat-
ti (lindur 21 tetor 1952) dhe Ron
(lindur 20 maj 1958). Vëzhguesit i
përshkojnë marrëdhëniet e Regan-

RONALD REGAN
Presidenti që nuk pati turp nga dashuria

SOFIA LOREN 
Nuk mund të dashuroj më kurrë!

Ai nuk pati asnjëherë turp nga dashuria, edhe kur jeta e tij ishte në Shtëpinë e Bardhë. Kjo, pasi duket se universi e kishte thënë që
ata duhet të ishin bashkë. Djaloshi që atëherë nuk ishte përfshirë ende në politikë dhe që kishte pasur lidhje dashurie, do ta
takonte për herë të parë Nancy më 1949. Aktorja e re do të ishte në vendin e gabuar, por që do ti ndryshonte përgjithmonë jetën

“Dashuria, sigurisht që ekziston… Dhe gjithmonë fiton. Dashuria është thelbësore! Për vetveten, për një njeri, për gjithçka
çfarë ai bën! Si mund të jetosh pa dashuri?”, thotë ajo

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Më 25 dhjetor 1977 ka vdekur në
Zvicër aktori, skenaristi, regjisori
dhe producenti anglez Charlie Cha-
plin, një nga pionierët e kinemasë
dhe një ndër artistët më të
mëdhenj në historinë e filmit. "Ai
nuk ishte një yll Hollywood-i", thotë
ekspertja amerikane Lisa Stein Ha-
ven, "sepse kur ai ishte një yll, Hol-
lywood-i nuk ekzsitonte". Mustaqe
të zeza, kapelja, bastuni dhe të ecu-
rit si rosak me këpucët e mëdha -
karakteristika të Charlie Chaplin
këto që nuk i harron askush. Ashtu
si edhe në filmin e tij të parë, me të
cilin korri sukses të madh "Fëmija"
(1921) "endacaku" ndërthurte në fi-
gurën e tij, humorin e shakanë me
dëshpërimin e melankolinë. Lindur
në vitin me 16 prill 1889 në Londër,
ai ndërroi jetë në Zvicër në vitin 1977
- gjatë jetës ai përjetoi shumë suk-
sese në kinematografi, por edhe
shumë skandale. Charles Spencer
Chaplin rridhte nga një familje e
varfër dhe arriti të fitojë miliona në
Hollywood. Filmi i tij "Etja për
ar”(1925) tematizon pikërisht këtë
kontradiktë: realiteti i trishtuar dhe
ëndrra për ar e pasuri.

Shumica e veprave të Chaplin u
krijuan në kohën e filmit pa zë. Për
"Dritat e qytetit" ai punoi në fazën e
kalimit nga filmi pa zë në atë me
zë. Por Chaplin nuk i preferonte fil-
mat me zë. Ai e përdorte zërin me
kursim dhe në mënyrë eksperimen-
tuese. Filmat e tij dëshmojnë se ai
ka pasur të drejtë: Mimika, panto-
mimat, gjestet dhe shprehja - të
gjitha funksionojnë edhe sot tek fil-
mat e Chaplin. Charlie Chaplin ish-
te i dhënë pas grave dhe është mar-
tuar gjithsej katër herë. Yllin e ri të
kinematografisë e tërhiqnin gjith-
monë vajzat e reja. Kjo shpesh herë
i ka krijuar telashe. Në SHBA dhe
në atdheun e tij në Angli, apostujt e
moralit e kanë kritikuar ashpër atë.
Vetëm në filmat e tij të vjetër Cha-
plin luante karaktere të pakënd-
shëm. Shumë shpejt ai iu përkush-
tua roleve, që karakterizuan më pas
filmat e tij: ky ishte njeriu i thjeshtë,
që mbrohet ndaj padrejtësive të
jetës. Në veprat e më vonshme si
"Kohët moderne" (1936) ai ushtron

edhe një kritikë të thellë shoqërore
- njeriu në ingranazhet e industria-
lizimit. Një vepër mjeshtërore e
Chaplin është filmi "Diktatori i
madh" (1940). Përpjekjes, që konsi-
derohej thuajse e pamundur për të
satirizuar Hitlerin dhe nazistët -
Chaplin ia doli me sukses. Më vonë
Chaplin është shprehur, se po të ki-
shte pasur dijeninë për kampet e
përqendrimit ai nuk do ta kishte
xhiruar filmin. E pavarësisht kësaj
"Diktatori i madh" edhe sot është
një film që ia vlen të shihet.

Në veprën e mëvonshme
"Projektorët" Chaplin ka përpunuar
edhe shumë prej përjetimeve të tij.
Në të tematizohen ulje - ngjitjet e
artistit. Premiera e filmit u shfaq
në vitin 1952, në një kohë, kur Cha-
plin përçmohej në SHBA. Atë e
akuzonin atje, se ishte i afërt me
komunizmin. Chaplin, i cili ishte
atë kohë në Angli, nuk u lejua të
kthehej në SHBA. Pas dhjetë vjetë-
ve ndërprerjeje, Charlie Chaplin ri-
vuri në skenë në Evropë në 1967 fil-
min: "Kontesha e Hong-Kongut".
Ndonëse filmi me dy yjet e kine-
matografisë Sophia Loren dhe
Marlon Brando pati aktorë të ni-
velit të lartë, ai nuk solli asnjë suk-
ses komercial. Vitet e fundit të
jetës Chaplin i kaloi në Zvicër.
Vetëm një herë ai u kthye shkurt
në SHBA. As sot e kësaj dite nuk ka
figurë tjetër në historinë e kine-
matografisë, që të jetë kaq e prani-
shme sa Charlie Chaplin. Qoftë në
reklama, në qendra tregtare, në pl-
lakata, në fotografi apo në inter-
net - figura e endacakut me tiparet
tipike të aktorit Charlie Chaplin ha-
set kudo dhe në çdo kohë. Chaplin
u ka mbijetuar kohërave - ndonëse
periudha e tij si regjisor i përket
një të shkuare të largët. Edhe ata
që nuk janë rritur me Charlie Cha-
plin dhe filmat e tij, e njohin enda-
cakun. "Ai nuk ishte një yll Hol-
lywood-i", thotë ekspertja
amerikane e Chaplin-it, Lisa Stein
Haven, "sepse kur ai ishte një yll,
Hollywood-i nuk ekzsitonte". Edhe
sot mund të thuash që: Charlie
Chaplin është shumë më tepër se
sa një aktor. Ai është një legjendë.

lehtë ndarjen nga Grant, edhe pse edhe ky ishte i martuar.
Për herë të parë ata u takuan në vitin 1950 kur ajo ishte 16
vjeç ndërsa ai 37. Ponti vazhdonte të ishte i martuar me
gruan e tij Xhuliana ndërsa nisi marrëdhënien me Loren.
Pas divorcit me të, ata do të martoheshin në 9 prill të vitit
1966, për të jetuar ndoshta një ndër martesat më të gjata
në historinë e kinemasë deri në vdekjen e tij më 10 janar
të vitit 2007. Kur pas vdekjes një gazetar e pyeti Loren në
do të martohej sërish ajo iu përgjigj: “Jo, asnjëherë më,
është e pamundur të dashuroj dikë tjetër”. Dhe pse ata ki-
shin një diferencë prej 22 vitesh, kjo gjë e forcoi më shumë
raportin mes tyre. “Në jetën time kishte munguar gjithnjë
figura e babait. Ponti nuk ishte vetëm burri i ëndrrave të
mia, por dhe babai im”, do të shprehej Loren, në një inter-
vistë për “Vanity fair”. Ajo kujton takimet e para me të,
duke treguar se në fillim kishte dalë thjesht se e kishte
tërhequr, pasi ai ishte i martuar, por më vonë do të binte në
dashuri me të. “Isha e lumtur që më në fund kisha dikë
pranë meje, i cili dinte të fliste me mua, dikush që mund
të më jepte këshilla, duke më mbështetur në pjesët që
mu besuan për tu ngjitur në skenë. Kjo është thelbësore
për një aktor në fillim të karrierës, dhe unë isha me fat”,
thotë ajo. Ai do ti jepte asaj siguri, teksa interpretimi e
zhyste në emocione që shpesh nuk mund ti përballonte.
Ata do të lidhnin martesë në Francë, për të nisur më pas
aventurën e gjatë që i ngjasonte një filmi të një jete pranë
njëri tjetrit. Në vitin 1973 lindi djali i tyre i parë Edoardo.
Ndarja e tij nga jeta do të përjetohej shumë nga aktorja,
e cila shprehet se “ai vazhdon ende të më frymëzojë me pa-
sionet e tij, dhe na mban të bashkuar me kujtesën që ka
lënë pas”. Ndoshta ajo është shembulli i besimit tek dashu-
ria: “Dashuria, sigurisht që ekziston… Dhe gjithmonë fiton.
Dashuria është thelbësore! Për vetveten, për një njeri, për
gjithçka çfarë ai bën! Si mund të jetosh pa dashuri?”, thotë
ajo.

ve "si të ngushta, autentike dhe intime". Gjatë presidencës
së tij ata shiheshin ta shfaqnin shpesh dashurinë e tyre
për njëri-tjetrin. Ai shpesh e thërriste atë "Mami" dhe ajo
e thërriste atë "Roni". Njëherë ai i shkroi asaj "Çfarëdo që
unë fitoj dhe gëzoj … do të ishte pa kuptim në qoftë se nuk
do kisha ty." Kur ai ishte në spital në vitin 1981, ajo e fjeti
me një nga këmishët e tij për tu qetësuar e shlodhur me
aromën e tij. Në një letër drejtuar qytetarëve amerikanë
të shkruar në vitin 1994, Regan shkruante: "Më kanë thënë
kohët e fundit se unë jam një nga miliona amerikanë, që
do të preket nga sëmundja alzhaimer ….

Do të dëshiroja që të kishte
ndonjë mënyrë që të ruante
Nancy-n nga kjo përvojë e
dhimbshme". Në vitin 1998, kur
Reagan u prek nga alzhaimer,
Nancy i tha Revistës Vanity Fair:
"Marrëdhënia jonë është shumë
e veçantë. Ne ishim shumë të da-
shuruar dhe ende jemi. Kur them
jeta ime filloi me Ronin, kjo është
e vërtetë. Ajo filloi me të. Unë nuk
mund ta imagjinojë jetën pa të.".
Para se të njihej me Nancy-n Re-
gan do të jetonte një histori da-
shurie me aktoren Jane Wyman,
me të cilën do të interpretonte
gjatë kohës që ishte aktor më fil-
min Brother Rat. Ata u fejuan në
Teatrin Çikago, dhe u martuan
më 26 janar 1940 në kishën "Wee
Kirk O’ the Heather" në Glendale,
Kaliforni. Bashkë ata kishin dy fë-
mijë biologjikë, Maureen (1941-
2001) dhe Christine (e cila lindi
në vitin 1947, por jetoi vetëm një
ditë), dhe adoptuan një të tretë,
Michael (lindur 1945). Pas mo-

smarrëveshjeve rreth ambicieve politike të Reganit, Wy-
man paraqiti kërkesë për divorc në vitin 1948. Divorci u fi-
nalizua në vitin 1949. Regan është presidenti i vetëm
amerikan që ka qenë i divorcuar. Regan dhe Wyman vazh-
duan të jenë miq deri në vdekjen e tij. Wyman votoi për
Regan në dy kandidimet e tij për president dhe, pas
vdekjes së tij, tha se "Amerika ka humbur një president të
madh dhe një njeri të madh, të sjellshëm, dhe të butë".

Regan u takua
me aktoren
Nancy Davis
(lindur më 1921)
në vitin 1949,
kur ajo e
kontaktoi kur
ishte kryetar i
Sindikatës së
Aktorëve të
Ekranit për ta
ndihmuar në
lidhje me
shfaqjen e emrit
të saj në një listë
të zezë të
komunistëve në
Hollywood

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

40 vjet nga
vdekja e Charlie
Chaplinit
Chaplin nuk i preferonte filmat me zë. Ai e
përdorte zërin me kursim dhe në mënyrë
eksperimentuese. Filmat e tij dëshmojnë se ai
ka pasur të drejtë: Mimika, pantomimat,
gjestet dhe shprehja - të gjitha funksionojnë
edhe sot tek filmat e Chaplin
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"Luftërat" me kafshë dhe sh-
pendë gjithnjë kanë tërhequr vë-
mendjen e opinionit mbarëbotëror,
megjithatë, luftës së gjelave vë-
mendja më e madhe i kushtohet në
Madagaskar. Banorët e këtij ishulli
afrikan, nuk marrin parasysh apelin

e organizatave për mbrojtjen e kaf-
shëve, dhe me shekuj të tërë argë-
tohen në "luftërat" e përgjakshme
të gjelave. Një nga arenat në të cilat
për çdo fundjavë mblidhen qindra
të pasionuar të luftës së gjelave,
ndodhet në kryeqytetin e Madaga-

skarit, Antananarivo. Në fillim të
shekullit të 18-të, lufta e gjelave ish-
te organizuar për të argëtuar fa-
miljen mbretërore, ndërsa reporte-
ri i Anadolu Agency, vizitoi këtë
fundjavë një arenë të tillë dhe u vër-
tetua pasioni i këtij argëtimi. "Për-

ballja" pasurohet me vendosjen e
basteve, ndërkohë që ka edhe rre-
gulla të caktuara dhe ndarje në kate-
gori, varësisht nga pesha e gjelit. Luf-
ta zgjat deri në momentin kur njëri
nga gjelat tërhiqet, dhe mesatarja e
përballjes sillet mes 60 dhe 90 mi-

nuta. Në Antananarivo dhe në para-
lagjet e tij, për çdo javë mbahen nga
së paku 100 "ndeshje me gjela",
ndërsa disa nga pronarët janë aq
shumë të bindur në aftësitë e gjela-
ve të tyre saqë për bast vendosin
shtëpitë dhe makinat e tyre.

Historiania dhe dizajnerja e
modës nga Travniku i Bosnjë dhe
Hercegovinës, Esma Imsirpashiç,
ka ripopullarizuar me dizajn mo-
dern për gra fesin, i cili sot përdoret
vetëm nga ansamblet e valleve po-
pullore. Fesi, i cili në Bosnjë dhe
Hercegovinë filloi të përhapet në
vitet 1800, sado që të përdoret nga
ana e meshkujve, përdorej edhe
në mesin e femrave si aksesuar. Im-
sirpashiç, e cila ka ndjekur gjurmët
e historisë së modës, ka sjellë këtë
traditë të harruar në ditët e sotme,
duke e interpretuar atë në mënyrë
moderne. Në krahasim me
pëlhurën e kuqe klasike të fesit, ajo
ka përdorur pëlhura me ngjyra të
ndryshme, duke i shtuar edhe kar-
fica zbukurimi modeleve të ndry-
shme dhe rruaza, kështu, duke i
ofruar një pamje moderne. Imsir-
pashiç punon si arsimtare e histo-
risë në Medresenë e Elçi Ibrahim
Pashës në Travnik, ndërsa në
kohën e lirë ajo përgatit fesë "të
modifikuar", siç thotë ajo, në pu-
nishten e saj të vogël që ka krijuar
në një qoshe të shtëpisë së saj. Ajo
ka hedhur në shitje fesët me
markën që ka krijuar, "Feslook",
kurse porosi merr nga segmente
të ndryshme të shoqërisë.

"ÇDO GJË ËSHTË PUNË DORE"
Imsirpashiç punon tetë orë

për ta përfunduar një fes të

vetëm. Për Anadolu Agency (AA)
ajo thotë se nuk përdor asnjë
makinë në përgatitjen e tyre dhe

se çdo gjë bëhet me punë dore.
Ajo thekson se në fillim ka pasur
pak vështirësi të gjejë materialet

e nevojshme për bërjen e fesit. Si
historiane, Imsirpashiç thotë se e
konsideron të rëndësishme të
mbart një objekt tradicional të së
kaluarës në ditët e sotme, duke
shtuar se fesi gjithnjë është për-
dorur nga gratë në Bosnjë dhe
Hercegovinë. Ajo shprehet se në
të kaluarën, fesi ka qenë "modë
qytetare e grave boshnjake" dhe
se aktualisht merr komente
shumë të mira për fesët e "modi-
fikuar" që i ka krijuar. "Shpresoj
që fesi të jetë një trashëgimi që
do t'i vendosin nënat dhe do t'ua
lënë vajzave të tyre. Fesi është kë-
sulë që nuk ka kohë dhe që është
nevojë e sotme", tha Imsirpashiç,
duke theksuar se ajo ka larguar
atë nga të qenët një pjesë e an-
sambleve të valleve popullore dhe
e ka transferuar në rrugë.

"PËRPIQEM QË DASHURINË
PËR TRADITAT TA ZGJOJ TE

BREZAT E RINJ"
Imsirpashiç thotë se është i

vetmi person në Bosnjë dhe Her-
cegovinë që bën këtë punë dhe se
nuk ka në shitje produkte të ngja-
shme me fesët e saj, duke shtuar
se çdo produkt e dizajnon në
mënyrë të veçantë sipas kërkesave
të klientëve. Sipas saj, fesi sot për-
doret në organizime të ndryshme
të modës në New York. Siç thek-
son ajo, sado që fesi të përdoret
nga femrat që veshin veshje tradi-
cionale, ai mund t'i interesojë seci-
lit që kujdeset për veshjen. Duke
theksuar se përmes orëve dhe fe-
sëve që prodhon përpiqet që te
brezat e rinj të zgjojë dashurinë
për të kaluarën dhe traditat, Imsir-
pashiç shprehet: "Nxënësit i sensi-
bilizoj rreth asaj se gjërat e mira të
së kaluarës sonë mund të përdo-
ren edhe sot duke i rigjallëruar".

Lufta e gjelave, tradita
treshekullore në Madagaskar

Banorët e këtij
ishulli afrikan, nuk
marrin parasysh
apelin e
organizatave për
mbrojtjen e
kafshëve, dhe me
shekuj të tërë
argëtohen në
"luftërat" e
përgjakshme të
gjelave

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

Dizajnerja boshnjake
ripopullarizon fesin 
duke e modifikuar

Esma Imsirpashiç, e
cila ka ndjekur
gjurmët e historisë
së modës, ka sjellë
këtë traditë të
harruar në ditët e
sotme, duke e
interpretuar atë në
mënyrë moderne
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Shkup, 26 dhjetor - Sportistja më e
famshme e Xhudos në vendin
tonë, Arbresha Rexhepi, më në
fund u shpërblye nga Komiteti
Olimpik i Maqedonisë, për punën e
saj të palodhshme dhe rezultatet e
arritura në garat kombëtare dhe
ndërkombëtare gjatë dy viteve të
fundit. Andaj, të martën Arbresha
nënshkroi bursën olimpike me Ko-
mitetin Olimpik të udhëhequr nga
Kryetari i KOM Vasil Tupurkovski,
kështu që, tani e tutje dyert për në
Olimpiadën 2020 janë të hapura
për të.  Përndryshe, Arbresha
Rexhepi është një sportiste e re,
anëtare e sport klubit të Xhudos
“Ipon” nga Shkupi, dhe kohën e
fundit po mbledh medaljet e
shumta nëpër garat kombëtare
dhe ato ndërkombëtare, gjë që
premtojnë shumë se ajo do të arin
të përmbushe normën për pjesë-

marrje olimpike në olimpiadën e
ardhshme që duhet të mbahet në
Tokio të Japonisë më 2020. Pas
nënshkrimit të dokumentit për
marrjen e bursës olimpike, Arbre-
sha u shpreh mjaft optimiste. "Këtë
bursë unë e përjetoj më shumë si
një obligim, sesa si shpërblim. Do
të përpiqem dhe do të jap maksi-
mumin që me rezultat të mirë dhe
medalje t'ia kthej vendit tim", dek-
laroi Rexhepi. Ndryshe, sukseset e
Arbëreshës për vitin e fundit rendi-
ten si rruazat e çmuara në fanë fa-
qen e saj në “Facebook”, e cila
mban emrin e saj Arbresha Rexhe-
pi, ku ato nisin nga medalja e
bronztë në Pllovdiv të Bullgarisë,
duke vazhduar me garat
ndërkombëtare në qytetin Koro-
shka të Sllovenisë ku gjithashtu u
kurorëzua me medaljen e bronztë
duke vazhduar kështu me garat

ndërkombëtare në Kluj Napoka të
Rumanisë, ku mori medaljen e
parë për Maqedoninë në katego-
rinë deri në 48 kg për femra. Më
pas gjithçka ndryshoi me garat në
qytetin Kaunas të Lituanisë, e si-
domos në Kryeqytetin Slloven,
Lubjanë ku ajo u kurorëzua më
medaljen e artë. 

Në anën tjetër, KOM ndau
edhe 12-të bursa tjera olimpike, ku
pos Arbresha Rexhepit janë edhe
dy sportistët tjerë shqiptar,
mundësi i KM “Liria”Elmedin Sej-

fullahu dhe karateisti Berat Jakupi.
Ndërkohë, Arbresha dhe Sejful-
lahu do të marrin nga 625 dollarë,
ndërsa Jakupi i cili është në të ash-
tuquajturën kategori e parë do të
merr nga 800 dollarë në muaj.
Nëntë sportistët tjerë janë, Emill
Pavllov (karate), Poliksenija Stefa-
novska (karate), Mogamedgaxhi
Nurov (mundje), Dejan Georgiev-
ski (tekvondo), Lina Gjorçevska (te-
nis), Nina Ballaban (qitje), Evgenij
Pop Acev (not maratonik) dhe Da-
rio Ivanovski. (B.K.)

Shkup, 26 dhjetor - Ezgjan Alioski,
ka zhvilluar ndoshta gjysmëse-
zonin e tij më të mirë gjatë kar-
rierës së tij, pasi me paraqitjet e
tij të shkëlqyera ka udhëhequr
skuadrën e Lids Junajted deri te
numri i madh i fitoreve në Çam-
pionship. Si rezultat i kësaj, ai ka
marr disa mirënjohje, ndërsa së

fundmi ai është shpall përforcimi
i dytë më i mirë i Lidsit këtë se-
zon. “Edhe pse starti i tij ishte i
ngadalshëm, ai në momentet
vendimtare inspironte Lidsin të
ndërpres serinë e dobët në
muajin nëntor dhe përsëri ta
rikthen te fitoret. Ai doli si përfor-
cim fantastik për këtë skuadër,

atë e dëshmoi me katër golat e
shënuar në pesë përballje në
muajin nëntor”, shkruan media
britanike “HITC”. Ndërkohë, në
përzgjedhjen e 12-të futbollistë-
ve të cilët këtë verë iu bashkuan
Lidsin, para futbollistit shqiptar
doli vetëm i shkëlqyeri Samu
Saic. (B.K.)

Igli Tare është padyshim Drejto-
ri Sportiv më i mirë në Itali për vitin
2017. Jo më kot e mori këtë vlerësim
nga mediat italiane, të cilat kanë
vlerësuar ish-kapitenin e Kombëta-
res Shqiptare për sukseset e tij në
afrimin e lojtarëve cilësorë te Lacio
me çmim shumë të ulët e më pas
shitjen e tyre me vlera marra-
mendëse. Një sukses i padiskutuar
është dhe Thomas Strakosha. Në

një artikull me titullin “Mrekullia
Tare”, sajti italian “Laziosiamonoi”,
rendit disa nga lojtarët aktualë te
Lacio, që janë afruar nga Drejtori
Sportiv në vite të ndryshme për vle-
ra të ulëta financiare, ndërsa sot kar-
toni i tyre vlen miliona euro. Mes
tyre ndodhet dhe Thomas Strako-
sha. Portieri i Lacios dhe Kombëta-
res Shqiptare u afrua në vitin 2012
për vlerën 75 mijë eurove te Lazio.

Ndërsa për pak vite ai arriti të tre-
gonte potencialin e tij duke u bërë
lojtari numër një i ekipit
bardhekaltër. Strakosha shkëlqeu
duke i zënë vendin Marketit, dhe
prej gati një viti ai është lojtari më i
pa zëvendësueshëm për ekipin e
Lacios. Sot vlera e kartonit të tij, si-
pas Observatorit Virtual të Futbollit
në Evropë shkon në 18.6 milionë
euro. Shifra marramendëse këto për

futbollistin e Kombëtares Shqipta-
re, që në Itali tashmë është futur
edhe në formacionin e vitit. Investi-
mi i Lacios për Strakoshën me
shokë, të zbuluar pikërisht nga Igli
Tare, tashmë po shpërblehet. Disa
yje të Lacios janë afruar në ekip për
vlera deri në 10 milionë euro, ndër-
sa sot, Milinkviç Saviç, Luis Alberto,
Imobile etj, kushtojnë nga 70 deri
në 170 milionë euro.

Zendeli,
më i miri
sipas
tifozëve
Shkup, 26 dhjetor - Suad Zen-
deli është shpallur lojtari më i
mirë i gjysmësezonit vjeshtor
për skuadrën e FC Shkupi nga
ana e tifozëve. Me 3734 vota,
kapiteni i bardhekaltërve ka
zënë vendin e parë, ndërsa
pas tij është radhitur Kristijan
Stojkoski me 3645 vota, deri-
sa në pozitën e tretë është
ndalur sulmuesi Alen Jasha-
rovski. Numri një i skuadrës
në disa ndeshje ka qenë ven-
dimtar për Shkupin dhe me
plot meritë ka fituar pozitën e
parë, derisa Stojkoski i cili
erdh si përforcim nga Make-
donija Gj.P., ka lënë gjurmë
këtë gjysmësezon duke qenë
lider i pakontestueshëm në
organizimin e lojës së “pël-
lumbave”, ndërsa Jasharovski
i cili gjithashtu erdh nga
radhët e Makedonija Gj.P.,
është golashënuesi më i mirë
i ekipit. Në pesëshen e parë
janë gjetur edhe Muharem
Bajrami me 3512 vota dhe i riu
Omar Imeri me 3095 vota.
Kujtojmë se FC Shkupi sezo-
nin vjeshtor e mbylli me 23
pikë, duke ndarë pozitën e
pestë me Rabotniçkin, ndërsa
në garat e Kupës së Maqedo-
nisë, u ndal në 1/8-tën e fina-
les nga ekipi i Vardarit. 

Strakosha kushton 18.6 milionë euro

Alioski, përforcimi i dytë më i mirë i Lidsit

KOMITETI OLIMPIK I MAQEDONISË NDAN 12-TË BURSA OLIMPIKE PËR LO 2020

Rexhepi, Jakupi e Sejfullahu
fitojnë bursa olimpike

Komiteti Olimpik i
Maqedonisë dje ka ndau
bursat olimpike për
sportistët të cilët janë
kandidat potencial për të
marr pjesë në Lojërat
Olimpike. Sipas
marrëveshjes, sportistët
do të jenë të stimuluar
në periudhën deri në
fillimin e LO në Tokio të
cilat do të mbahen  në
vitin 2020. Jakupi do të
merr 800 dollarë, ndërsa
Rexhepi dhe Sejfullahu
do të marrin nga 625
dollarë në muaj

Këtë bursë unë e përjetoj më shumë si një obligim, sesa si
shpërblim. Do të përpiqem dhe do të jap maksimumin që me
rezultat të mirë dhe medalje t'ia kthej vendit tim 

Arbresha Rexhepi 
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Harri Kin ka shënuar tre gola
në fitoren 5-2 që Totenhemi e arri-
ti ndaj Sautemptonit duke u bërë
golashënuesi më i mirë në Evropë
në harkun e vitit kalendarik 2017
dhe njëkohësisht futbollisti që
shënon më shumë në historinë e
Premier Ligës brenda një viti. Kin
ka shënuar 56 gola në të gjitha
ndeshjet zyrtare të 2017-s, dy më

shumë se Lionel Messi që e mbylli
vitin me 54 gola. Ndërkohë,
qendërsulmuesi ka shënuar 39

gola në Premier Ligë, që nga 1 jana-
ri deri më sot, kur Totenhemi luaj-
ti ndeshjen e fundit. Rekordi

mbahej me Alan Shirer me 36 gola.
Në këtë mënyrë, Kin e mbyll vitin
me dy rekorde, si pasojë e dy triple-

tave radhazi në dy ndeshjet e fun-
dit. Kin shënoi dy golat e parë, që i
dhanë mundësinë londinezëve të
shkonin të qetë në pushim. Sapo
nisi pjesa e dytë, skuadra Poketi-
no shënoi edhe dy gola të tjerë,
këtë herë me anë të mesfushorëve,
Dele Alli dhe Heung-Min Son. Ma-
rokeni Sofiane Boufal shënoi go-
lin e parë për Sautemptonin, kur u
mbush një orë lojë, por pas tre mi-
nuta Kin i çoi shifrat në 5-1, duke
realizuar golin e tre personal. Sfida
spektakolare në “Wembley” u
mbyll, 5-2 pasi Tadiç shënoi një gol
“të zgjuar” duke përfituar nga dalja
e Lloris. Në pritje të ndeshjeve të
tjera në “ditën e dhuratave”, To-
tenhemi ngjitet në vendin e katërt
me 37 pikë. 

Kampioni i Botës në Formula 1, Luis Ha-
milton e ka cilësuar njëvendëshen e Mer-
cedesit si makinën më të vështirë për t’u
kuptuar në të gjithë karrierën e tij si pilot
i garave të shpejtësisë. Hamilton, i cili
gjithashtu vendosi edhe rekordin e radhës
personal, duke barazuar numrin e “pol po-

sition” të fituar nga legjenda Mihael Shu-
maher, sërish e pati të vështirë ta
zbërthente në mënyrë të vazhdueshme të
gjithë potencialin e kësaj njëvendësheje.
“Gjatë pjesës së parë të sezonit e kisha të
vështirë të menaxhoja gomat e saj. Pa di-
skutim mund të them se “Mercedes W08”

është makina më komplekse dhe më e vë-
shtirë që kam ngarë gjatë gjithë karrierës.
Edhe sezoni i 2008-ës me MekLaren ishte
i vështirë, por jo si ky. Si pilotë e kishim të
vështirë të bënim të mundur që manuali i
kësaj makine të zbatohej praktikisht në
pistë. Kishim frikë mos e mbingarkonim
këtë makinë për të nxjerrë maksimumin e
saj. U fol se këtë vit ne kishim makinën më
të mirë në dispozicion dhe pa dyshim ajo
ishte e tillë, por kam hasur disa vështirësi
të cilat po përpiqem t’i kaloj. Mendoj se
mund të kisha bërë më shumë më atë çka
kisha në dispozicion”. Hamilton mori kon-
trollin e kampionatit të 2017-ës duke fi-
tuar 6 nga tetë garat e para, nga ndalesa e
Silverston në atë të Austin, fazë në të cilën
për me tepër ai kujton se ishte ende duke
u përpjekur për t’u familjarizuar me këtë
makinë. Kjo vërteton edhe më shumë se ti-
tulli i tij është tërësisht i merituar.

Tashmë është kthyer në një yll. Rusi Mak-
sim Pastukhov, një prift ortodoks, ka një pa-
sion të veçantë nga të gjithë ata që pre-
dikojnë, të ushtruarit bodybuilding. Trupi
është gjithë muskuj dhe të gjithë habiten
kur mësojnë se ai është prift, teksa femrat po
çmenden pas formave të fizikut të tij. Pa-
stukhov ka 6 vjet që drejton një kishë në
rajonin e Belgorod në Rusi. Por njëkohësisht,
ai ka marrë pjesë në garat e zhvilluara
për bodybuilding, duke regjistruar
rezultate fantastike. Pastukhov
ka marrë famë jo vetëm në
vendin e tij, por tashmë i ka
kaluar kufijtë. Prifti Maksim,
në kampionatin e fundit rajo-
nal të bodybuilding, zuri ven-
din e tretë, por natyrisht që
tifozët më të shumtë i kishte ai,
ku për shumë të rinj ai është kthyer
në një idhull. Prifti ka hapur një palestër
për të rinjtë në vendin e tij, ku djemtë mund
të stërviten rregullisht dhe falas, nën mbikë-

qyrjen e tij, teksa edhe pre-
dikon ndonjëherë. Për të blerë pale-

strën dhe për të organizuar seancat e fitne-
sit, prifti Maksim Pastukhov ka shitur

shtëpinë e tij. Të rinjtë tani janë shkruar aq
shumë në palestër, saqë duhet të bëjnë me
turne. Por gjithashtu, edhe në kishë vijnë
më shumë njerëz kur predikon ai.

Kin, golashënuesi më i mirë në Evropë për vitin 2017
Kin ka shënuar 56 gola në të gjitha
ndeshjet zyrtare të 2017-s, dy më
shumë se Lionel Messi që e mbylli
vitin me 54 gola. Ndërkohë,
qendërsulmuesi ka shënuar 39 gola
në Premier Ligë, që nga 1 janari deri
më sot, kur Totenhemi luajti
ndeshjen e fundit

Uilliams në
fushë më 
30 dhjetor
Tenistja amerikane Serena Uilliams,
ka konfirmuar se do të marrë pjesë në
turneun e Abu Dhabit që nis më 30
dhjetor, turne ku do të luajë 4 muaj
pasi lindi vajzën e saj Aleksis Olimpia
Ohanian. 36-vjeçarja do të luajë në
një ndeshje “show” ndaj numrit 7 në
botë Jelena Ostapenko, takim që zh-
villohet 24 orë para natës së ndërrimit
të viteve. Kjo do të jetë ndeshja e parë
për Serenën që prej finales së grand
slemit të Australian Open të zhvilluar
në janar të këtij viti, ku mundi motrën
e saj Venus. Fitorja e 23 grand slemeve
ka deklaruar se mezi pret të luajë sëri-
sh tenis. “Jam e lumtur që do të
rikthehem në fushë”, tha Serena Uil-
liams, që aktualisht renditet në ven-
din e 22-të në botë. Duket se tenistja
amerikane do të testojë veten para se
të marrë pjesë në grand slemin e Au-
stralian Open, që nis më 15 janar, në
Melburn. Ajo do të përpiqet të jetë në
atë turne, ku do të mbrojë trofeun e fi-
tuar në janar të këtij viti.

Mecedesi i këtij sezoni, më i vështiri që kam pilotuar

Prifti i fortë, bëhet i famshëm me bodybuilding
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Mediat franceze raportojnë se
Paris Sen Zhermen po mendon
për merkaton në dalje, të futbol-
listëve, në muajin janar. Klubi
kryeqytetas ka një organikë të
tejmbushur me yje, shumica e të
cilëve ngrohin stolin dhe nga ana
tjetër ka nevojë për para, për të
rregulluar bilancin e rënduar nga
afrimi i Nejmarit. Kështu, drejtue-

sit e klubit kanë vendosur të lar-
gojnë 4 nga futbollistët aktualë,
për të përfituar sa më shumë eko-
nomikisht, por edhe për t’u
shkarkuar nga pagat e tyre marra-
mendëse. Me valixhe në duar janë
Angel Di Maria, Havier Pastore,
Hattem Ben Arfa dhe Lukas Mou-
ra. Për Di Marian ka një interes
konkret nga Barcelona, që kërkon

ta marrë në “Cam Nou”, për të
zënë vendin bosh të lënë nga Nej-
mar, duke pasur parasysh që
argjentinasi është i aftë të luajë
në të 2 krahët e sulmit. Edhe Pa-
store ka shumë kërkesa, ku më in-
teresantja dhe e gjithë-pranuara,
është ajo e Interit në Serinë A,
ndërsa Lukas Moura pritet të
rikthehet në Brazil.

Murinjo
ofron 40 mln
sterlina për
Malkom
Mançester Junajtedi është i
gatshëm të bëjë një ofertë të
hapur prej rreth 40 milionë
sterlinash për Malkom, sul-
muesin e Bordos. Trajneri i
Hoze Murinjo, e konsideron
brazilianin si perspektivën
më të mirë në Evropë dhe do
të nxisë Ed Voodvard,
nënkryetarin ekzekutiv të
klubit, që të ndërmjetësojë
një marrëveshje në janar.
Kuptohet që Bordo po
kërkon më shumë se 55 mi-
lionë sterlina dhe me presi-
dentin Stefane Martin duke
këmbëngulur se 20-vjeçari
nuk do të lejohet të largohet
këtë dimër.  “Djajtë e Kuq”
janë të gatshëm ta lënë atë
të qëndrojë në stadiumin
“Matmut Atlantique” deri në
verë. Malkom e ka mbyllur
sezonin e kaluar me shtatë
gola në Ligue 1, por pavarësi-
sht nga disa performanca
tërheqëse këtë sezon, klubi
francez po lëngon në vendin
e 15-të. Derisa Mançesteri
nuk ofron shumat e sugje-
ruara nga Bordo, por Mu-
rinjo do të kërkojë që Vood-
vard të jetë fleksibil me
buxhetin e tij, pasi ai refuzoi
të dëgjojë vlerësimin e Inte-
rit për Ivan Perishiç gjatë
verës. Besohet se Arsenali,
gjithashtu, ka mbajtur në
fokus Malkom, edhe pse nuk
ka pasur ende ndonjë kon-
takt me Bordo.

PSZH largon katër futbollist 

Arsenalit po i soset durimi me “rebelin”
Aleksis Sançez dhe është gati të konsiderojë
ofertat rreth 40 mln euro për të. Kiliani ishte
pranë Mançester Sitit gjatë verës së kaluar,
por Topçinjtë refuzuan 50 milion euro për të
pasi nuk gjenin dot një zëvendësues në kohë.
Gjithsesi tani klubi londinez mund të jetë
gati të dëgjojë oferta të reja kur të hapet

merkato në janar, për një çmim më të ulët.
Raportohet se Sançez kishte rënë dakord për
një kontratë të re – përpara se të ndryshonte
mendje pas disfatës ndaj Bajernit. Tani i
mbetet Arsenali të vendosë nëse do ta mbajë
lojtarin e pakënaqur deri në fund të sezonit
apo do ta shesë te rivalët e Premier Ligës që
në janar.

Arsenali gati ti dëgjojë 
ofertat për Sançezin

Mbappe vlen atë që kushton,
ose do t’i kushtojë PSZH-së. Lojta-
ri ka rivlerësuar 36.62 për qind deri
tani, këtë sezon, dhe tashmë ka
një çmim tregu prej 182.8 milionë
euro. Ai është futbollisti U-21 më
i mirë në çmim nga pesë ligat
më të mëdha në Evropë, sipas
raportit të fundit të publikuar
nga Observatori i Futbollit
(CIES), teksa merr në shqyrtim
100 lojtarët e rinj me vlera më të
larta në treg, referuar atyre që
luajnë në Spanjë, Gjermani, An-
gli, Italia dhe Francë. Kështu,
ndërkombëtari francez e tejka-
lon Dele Allin, i cili zhvlerësohet
paksa (1.31 për qind) dhe e sheh
uljen e vlerës së tij në 180.2 mi-
lionë euro. I treti është Sane, i cili
rivlerësohet me 41.16 për qind
dhe arrin 124.5 milionë euro. Pas
këtyre të treve paraqiten përfa-
qësuesit e parë të Ligës Spanjol-
le: Ousmane Dembele. Nënshk-
rimi i madh i Barcelonës,

gjithashtu, vuan nga dëmtimi i tij
në seksionin ekonomik dhe është
zhvlerësuar nga 12.75 për qind në
120.4 milionë euro. Anësori fran-
cez është i vetmi përfaqësues i La

Liga në “Top-10”, e cila dominohet
nga Premier Liga me gjashtë për-
faqësues, në sajë të kombinimit
të fuqisë ekonomike të kampio-
natit anglez.  Për të gjetur një për-

faqësues të ri të La Ligas në këtë
renditje ju duhet të zbrisni në ven-
din e 15-të, ku pozicionohet Marko
Asensio në rritje. Performanca e
tij e mirë në fillim të sezonit e ka

rivlerësuar me 27.39 për qind,
në 50.7 milionë euro. Rritja më
spektakolare është regjistruar
nga partneri dhe shoku i tij,
Dani Keballos (19 vjeç), i cili në
muajt e parë si lojtar i Real Ma-
dridit ka rivlerësuar 130.53 për
qind dhe tashmë ka një vlerë-
sim prej 43.8 milionë euro.
Mbyllja e “Top-20” ka një tjetër
“madridista”: Theo, i rivlerësuar
pothuajse me 17 për qind, duke
pasur si çmim 42.8 milionë
euro. Lojtarë të tjerë të shquar
nga pjesa tjetër e ligave kryeso-
re Evropiane janë Donnarum-
ma (12, 55.7 milionë euro), i cili
është zhvlerësuar me 19 për
qind; Tielemans (Monako, 46.2
milionë euro), apo Isak (Dort-
mund, 11.1 milionë euro).

NR LOJTARI EKIPI VL. AKTUALE   VL. MË PARË NDRYSHIMI
1 MBAPPÉ PSG 182,8 133,8 36,62%
2 DELE ALLI TOTTENHAM 180,2 182,6 -1,31%
3 SANÉ MANCHESTER CITY 124,5 88,2 41,16%
4 DEMBÉLÉ BARCELONA 120,4 138,0 -12,75%
5 RASHFORD MANCHESTER UNITED 116,7 91,4 27,68%
6 GABRIEL JESÚS MANCHESTER CITY 108,4 52,8 105,30%
7 ËERNER RB LEIPZIG 92,5 79,0 17,09%
8 MARTIAL MANCHESTER UNITED 85,6 78,5 9,04%
9 PULISIC DORTMUND 75,2 75,8 -0,79%
10 DAVINSON SÁNCHEZ TOTTENHAM 66,3 35,4 87,29%
11 NDIDI LEICESTER 64,8 48,7 33,06%
12 DONNARUMMA MILÁN 55,7 68,7 -18,92%
13 CHIESA FIORENTINA 52,6 31,5 66,98%
14 PELLEGRINI ROMA 50,7 35,2 44,03%
15 ASENSIO REAL MADRID 50,7 39,8 27,39%
16 CHRISTENSEN CHELSEA 47,6 37,5 26,93%
17 KESSIÉ MILÁN 47,6 44,0 8,18%
18 TIELEMANS MÓNACO 46,2 34,2 35,09%
19 CEBALLOS REAL MADRID 43,8 19,0 130,53%
20 THEO REAL MADRID 42,8 36,6 16,94%

Futbollistët U-21, me më shumë vlerë në merkato

Burimi: Observatori i Futbollit CIES (Universiteti i Neuchatel). Të dhënat në miliona euro, më
1 dhjetor 2017, krahasuar me vlerat e tyre më 1 shtator të të njëjtit vit.

Ai është futbollisti U-21 më i mirë në çmim nga pesë
ligat më të mëdha në Evropë, sipas raportit të fundit të
publikuar nga Observatori i Futbollit (CIES), teksa merr
në shqyrtim 100 lojtarët e rinj
me vlera më të larta në treg,
referuar atyre që luajnë në
Spanjë, Gjermani, Angli,
Italia dhe Francë

Mbape 
më i shtrenjti



Të dhënat janë shumë të favorshme për Real
Madridin kur “Arroyo de la Miel” është titullar.

Nga 155 ndeshjet, në të cilat Isko është
shfaqur që në fillim, pavarësisht nëse luajti
ndeshjet e plota (57), apo jo (98), të bardhët
fituan 116 ndeshje (75 për qind), barazuan
23 ndeshje (15 për qind) dhe humbën

vetëm 13 ndeshje (8 për qind)
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Ishte një nga imazhet
unike të “El Classico”-s së
fundit, ajo e Iskos, i ulur në
stolin e zëvendësuesve. Ai
rrinte i heshtur aty “prapa
perdes”, teksa vendimi i Zi-
danit më shumë diskutohej
me kalimin e minutave, duke
parë paraqitjen e Kovaçiç. Një
zëvendësim që do të mbetet
si pikëpyetje kryesore në hi-

storinë e fundit të përpla-
sjes Real Madrid-Barcelo-
na, të luajtur të shtunën
në “Bernabeu” (ai, gjitha-

shtu, nuk luajti në 2-3 vitet e fun-
dit, ishte zëvendësues në rezul-
tatin 0-4, dy vjet më parë). 

Duke parë nëpër statistika,
nuk duhet të jetë rastësi që në
atë histori të trefishtë në “Berna-
beu”, Isko nuk ishte titullar. Sepse
të dhënat janë shumë të favor-
shme për Real Madridin kur “Ar-
royo de la Miel” është titullar. Nga
155 ndeshjet, në të cilat Isko është

shfaqur që në fillim, pa-
varësisht nëse luajti nde-

shjet e plota (57), apo jo
(98), të bardhët fituan 116
ndeshje (75 për qind), ba-
razuan 23 ndeshje (15 për

qind) dhe humbën vetëm 13
ndeshje (8 për qind). Pra, shifra e
humbjeve me të titullar është
shumë e ulët. Kur numri 22 nuk
figuron në formacionin fillestar,
Real Madridi humb gati pothuaj-
se dyfishin e numrit të ndeshjeve.
Ai ka qenë zëvendësues (duke
qëndruar në stol 90 minuta, si
kundër Barçës) 93 herë (60 herë
erdhi nga stoli, 33 herë të tjera
nuk djersiti fare, nuk luajti asnjë

minutë). Prej tyre, 65 ishin fitore
(70 për qind, pesë pikë më pak ),
15 barazime (16 për qind) dhe 13
humbje (14 për qind). Kjo për-
qindje rritet në 15 për qind, kur
Isko nuk shfaqet në formacio-
nin fillestar të Real Madridit.
Nëse bashkohemi me për-
qindjet e ndeshjeve që nuk
fitohen nga Real Madridi,
me Iskon si startues,
duhet të flasim për 22 për
qind të ndeshjeve. Pa të në
formacion, kjo përqindje
shkon në 30. Statistikat nuk
mashtrojnë. Real Madridi me
Iskon në formacion nga fillimi
fiton më shumë.

Hjus, lojtari që
ka luajtur me
Uellsin dhe
Bajernin në të
njëjtën ditë
Harrojeni Mark Hjus e kohëve të
sotme për një moment. Trajneri
në pamje të parë i mërzitshëm i
Stok Siti i cili duket gjithmonë
sikur i ka alergjitë dhënies e
dorës nuk ka asgjë të përbashkët
me Hjus kur ishte akoma një fut-
bollist. Jo shumë lojtarë mund të
thonë se kanë luajtur te Mançe-
ster Junajted, Çellsi, Bajern Mu-
nih dhe Barcelona. Dy herë lojtari
i vitit shënonte gola në kohën kur
futbollistët ishin burra të vërtetë
dhe jo yje të përkëdhelur. Por
asgjë nuk tregon më mirë perso-
nalitetin e Hjus se sa ngjarja e 11
nëntorit të 1987. Gjatë asaj dite,
Sparki, ashtu siç thirrej atëherë,
ka luajtur për Uellsin në pasdite,
dhe me Bajern Munih në
mbrëmje. Kjo ndodhi pasi dy
ndeshjet përplaseshin me njëra-
tjetrën pasi Uellsi duhet të luante
me Çekosllovakinë ndërsa Bajer-
ni kishte një ndeshje kthimi në
kupë ndaj Menhengladbah. Uell-
si duhet të fitonte në Prague për
të pasur shanse për t’u kuali-
fikuar për Euro 1988. Në atë pikë
Dragonjtë nuk ishin kualifikuar
prej 30 vitesh në një turne
madhor dhe ajo ndeshje nuk
mund të luhej pa Hjus, një nga
lojtarët kryesorë. Por edhe bava-
rezët kishin nevojë për të në
kupë, një turne që merrej seriozi-
sht në atë kohë. Hjus ishte i hua-
zuar te Bajerni (nga Barcelona)
dhe klubi gjerman donte të sh-
frytëzonte në maksimum blerjen
e përkohshme. Legjenda e Bajer-
nit Uli Hoeness u takua me Hjus
një javë përpara ndeshjes, pasi u
mor vesh që ndeshja do të për-
fundonte në orën 6:16 të pasdites,
duke i sugjeruar të marrë avionin
për të shkuar në Munih dhe të
luante në të njëjtën ditë, vetëm
disa orë më pas. Ai është sh-
prehur se e humbi pjesën e parë,
por u fut në pjesën e dytë si zë-
vendësues. Bajerni përmbysi një
rezultat të dyfishtë në pjesën e
dytë por Hjus thotë se nuk kishte
lidhje me përmbysjen, duke sh-
tuar se ishte i dërrmuar atë
mbrëmje nga mbingarkimi. Tek-
sa trajnerët ankohen për kalen-
darin e ngjeshur, le të vlerësojmë
vendosmërinë dhe shpirtin e
Sparki.

Majorka ka privilegjin të
thotë se është një nga skuadrat e
pamposhtura në këtë fazë të se-
zonit. Nëse konsiderojmë tre ka-
tegoritë e pesë kampionateve
madhore të Evropës, Mançester
Siti, Barcelona dhe Majorka janë
të vetmet skuadra që nuk kanë
përjetuar shijen e hidhur të
humbjes. Pas fitores në “Berna-
beu”, skuadra e Valverdes ka ta-
shmë 14 fitore she tre barazime
në 17 ndeshjet e para të kampio-
natit, me një rekord tjetër që
janë 45 golat e shënuar dhe

vetëm 7 të pësuar. Ndërkohë Siti
i Guardiolas ka 17 fitore dhe një

barazim në 18 ndeshjet e para të
sezonit dhe ka një avantazh të

madh prej 14 pikësh ndaj
ndjekësve më të afërt Mançester
Junajted. Por në kategorinë e
dytë, Majorka është pjesë e tre-
shes së pamposhtur në Evropë.
në 19 ndeshjet e para të kampio-
natit, klubi ishullor ka regjistruar
12 fitore dhe shtatë barazime,
katër prej të cilave radhazi. Të be-
suarit e Vinsent Moreno janë
drejt rrugës së rikthimit në La
Liga me 43 golat e shënuar kun-
drejt vetëm tetë të pësuarave,
janë kandidatët kryesorë për t’u
rikthyer.

Majorka në një nivel me Barcelonën dhe Sitin

Reali humb 
dy herë më shumë
pa magjinë e Iskos 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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ZGJIDHJET: S, LIMA, URIM, ISKO, PARA, ALO, S, BS, TAIP, G, TETOR, KOLATERALE, I MATUR, ROJ, 
MISI, ELEGJI, IST, ITO, I, START, TRAK, TËRBIMIT, A.

Shumë i lehtë: 834257196, 196834725, 275196843, 789615432, 523749618, 641328579, 
918462357, 362571984, 457983261. Mesatar: 867523194, 251947836, 943681527, 
396758412, 514236978, 728419653, 435162789, 189374265, 672895341.

Mensur
Mamuti

SHKENCËTARI 
FRËNG 

NË FOTO

SEKRETARI 
I PËRGJITHSHËM 

I MYFTINISË, 
JAKUPI

 SHTET NE 
OQEANIN E QETË
----------------------------
FUSHA E STUDIMIT 
E SHKENCËTARIT 

NË FOTO
S

KRYEQYTETI
I PERUSË

PËRGËZIM

FUTBOLLISTI 
SPANJOLL,

 FRANCISCO 
ROMÁN 

ALARCÓN 
SUÁREZ

TË
HOLLA

THIRRJE
TELEFONIKE DEODORANTI

SUEDIA

BLERTA 
SYLA

------------------------------
PRONA 

KOMUNALE

KRYETARI TURK, 
ERDOGAN

---------------------------
THAHET

KOHA
PUNËTORË 

NË GOMISTERI
---------------------------
SHKENCA, ME TË 
CILËN MERREJ 

SHKENC. NË FOTO
G FILIZ KALI

I SHALËS

NJË MUAJ VITI
----------------------------

DY
(ANG.)

SEKONDAR,
ANËSOR
(HUAJ.)

I PJEKUR,
QË KA MATURI

TUFA E BLETËS 
KUR ROIT

----------------------------
LËNGU
I SYRIT

BUKUROSHJA

LLOJ POEZIE 
LIRIKE

-----------------------------
FILM 

I SPILBERGUT 
(E.T.)

UJDHESË
NË KROACI

REVOLUCIONARI 
JAPONEZ, 
HIROBUMI

---------------------------
RUBIDIUMI

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

ROLAND 
TREBICKA

POSEDON

FILLIM
BANOR 

I TRAKISË
---------------------------

METRI

SHKENCËTARI 
NË FOTO 
E ZBULOI 

IVAKSINËN
KUNDËR ...

ANGSTREMI

 3     1 9  

1     4   5

    9 6 8   

7   6 1    2

 2      1  

  1  2 8 5   

9  8  6 2    

3     1   4

 5      6  

 6      9  

  1  4  8   

  3  8 1 5   

 9    8  1  

5 1      7 8

 2 8 4   6 5  

  5 1 6  7   

  9  7  2   

 7      4  

 27 dhjetor 1822
 28 shtator 1895
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DASHI 21. mars - 20. prill
Dita e sotme do jete paksa e ndërlikuar për çiftet. Nuk iu

pëlqen aspak kur partneri iu jep urdhra dhe sot kjo do sjelle debate
pa fund. Disa mund te marrin edhe vendime te prera. Beqaret do
kenë një dite tërësisht ndryshe dhe do e gjejnë personin qe aq shu-
me kane kërkuar. Ne planin financiar do jeni te detyruar te ulni sh-
penzimet ne mënyrë qe situata te stabilizohet.

DEMI 21. prill - 21. maj
Nuk do jeni te qëndrueshëm ne lidhjen qe keni sot dhe

do shihni sa andej këndej për ndonjë person interesant. Kujdes, nëse
partneri kuptoni diçka do shkatërroni gjithë atë qe keni ndërtuar deri
me sot. Dite delikate kjo edhe për beqaret. Me mire qëndroni edhe
sot vetëm. Problemet financiare qe keni pasur do fillojnë te zgjidhen
një nga një. Do jeni me te qete ne këtë sektor.

BINJAKET 22. maj - 21. qershor
Debatet me partnerin do jete te paketa gjate kësaj dite

dhe do flisni me qetësisht me te. Disa mund te bien ne kompromis
për diçka dhe te sigurojnë edhe një te ardhme te ndritur se bashku.
Beqaret do ndihen te dashuruar pas dikujt, por do e kenë te vështirë
t’ia shprehin atij këtë. Nëse doni qe financat te jene te mira, mos sh-
penzoni pa u menduar.

GAFORRJA 22. qershor - 22. korrik
Do e rigjeni entuziazmin dhe ngrohtësinë qe keni

kërkuar gjithë kësaj kohe ne jetën tuaj ne çift dhe do ndiheni te
plotësuar me ne fund. Partneri do mundohet ne çdo çast t’ua
beje qejfin. Beqaret do ndihmohen nga Saturni dhe nga Marsi. Ata
do i ndihmojnë te gjejnë personin e duhur. Ne planin financiar do
jete dite me fat dhe përmirësime te ndjeshme.

LUANI 23. korrik - 22. gusht
Dite e mire kjo për te dashuruarit. Do ndani gjithçka me

atë qe keni ne krah dhe do kaloni edhe momente entuziazmuese.
Ata qe janë me pushime do qëndrojnë me shume kohe pranë nje-
ri-tjetrit. Beqaret do jene ende ne kërkim te princit te kaltër, por
mundësitë për ta gjetur sot atë janë te pakta. Ne planin financiar
nuk do ketë probleme sepse do e dini mire sa te shpenzoni.

VIRGJERESHA                  23. gusht - 23. shtator
Marrëdhënia ne çift do jete shume e qëndrueshme gjate

kësaj dite dhe nuk ka për te ndodhur asgjë qe ju nuk e dëshironi. Ata
qe ka me shume se dy vite se bashku do mendojnë te krijojnë një fa-
milje te re. Beqaret do joshin shume persona dhe njeri do jete ai qe
do iu përshtatet me shume. Ne planin financiar do jeni te organizuar
dhe nuk pritet asnjë problem.

PESHORJA 24. shtator - 23. tetor
Jeta sentimentale e çifteve do vije duke u përmirësuar

gjate kësaj dite. Komunikimi dhe bashkëpunimi me partnerin do
shtohet edhe me tepër. Edhe për beqaret priten surpriza shume te
këndshme. Përfitoni nga te gjitha ftesat qe do iu bëhen. Ne planin
financiar nuk duhet te ndërmerrni rreziqe te mëdha edhe nëse si-
tuata do jete tërësisht e qëndrueshme.

AKREPI 24. tetor - 22. nëntor
Dite mjaft e animuar kjo e sotmja për te dashuruarit.

Partneri do mendoje gjate gjithë kohës i t’iu beje te ndiheni te
vlerësuar dhe do ua shprehe çdo gjë qe mendoni. Beqaret do kenë
një takim te rëndësishëm te cilin nuk duhet ta humbin për asnjë lloj
arsyeje. Ekuilibri financiar do jete i garantuar, kështu qe ne këtë plan
nuk do keni asgjë për çfarë te qaheni.

SHIGJETARI 23. nëntor - 21. dhjetor
Mos u shqetësoni aspak sot për mbarëvajtjen e jetës

suaj ne çift sepse do jene yjet qe do kujdesin për ju. Gjithçka do
shkoje me se miri dhe do dashuroheni ne pafundësi. Beqaret do
tërhiqen mjaft nga një person qe do takojnë rastësisht ne zyrën e
një mikeshe. Njihuni me te. Financat do jene me te mira sesa e ki-
shit parashikuar prandaj ne këtë plan do jeni te qete.

BRICJAPI 22. dhjetor - 20. janar
Dite me ulje dhe ngritje kjo e sotmja për ata qe janë ne

një lidhje. Do debatoni shpesh me partnerin dhe nuk do bini dakord
për shume gjera. Beqaret do ngurrojnë te fillojnë një lidhje me
personin qe ka kohe qe i josh sepse do kenë frike nga zhgënjimet.
Qe financat mos jene problematike duhet te bëni një riorganizim te
buxhetit dhe te ulni paksa shpenzimet.

UJORI 21. janar - 19. shkurt
Do diskutoni gjere e gjate sot me partnerin tuaj për te

gjitha mosmarrëveshjet qe keni pasur kohet e fundit. Me qetësi
dhe mirëkuptim do zgjidhni gjithçka. Nëse jeni ende vetëm , pri-
tet te vijnë mundësi te jashtëzakonshme për te filluar një lidhje
pasionante. Tregohuni sa me te hapur! Klima yjore do favorizoje
edhe financat. Ato do jene mjaft te qëndrueshme.

PESHQIT 20. shkurt - 20. mars
Dite plot ngjyra kjo e sotmja për jetën sentimentale te

çifteve. Për disa do rizgjohet edhe pasioni i zjarrte. E rëndësishme
është qe nuk do ketë aspak probleme dhe vështirësi. Beqaret do
kenë shume mundësi për njohje te reja, por do hezitojnë. Ne pla-
nin financiar do jeni te mbrojtur nga Merkuri. Edhe pse do shpen-
zoni pak me tepër sesa duhet situata nuk do jete problematike.
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537 - Kompletohet ndërtimi i
objektit Aja Sofia.

1437 - Albrecht II von Habsburg
emërohet Mbret i Bohemisë.

1741 - Forcat e Prusisë marrin Ol-
mutzin në Çekosllovaki.

1884 - Holanda njeh shtetin e lirë
të Kongos me Mbretin Leopoldi II.

1934 - Shahu i Persisë e quan Per-
sinë Iran.

1945 - Themelohet Fondi Monetar
Ndërkombëtar dhe Banka Botërore. 

1949 - Indonezia fiton pavarësinë
nga Holanda.

1976 - Hyn në fuqi Kushtetuta e Sh-
qipërisë.

1983 - Papa Xhon Pali II fal njeriun
i cili e plagosi (Mehmet Ali Agxha).

1997 - Udhëheqësi i protestantëve
paramilitar Billy Wright vritet në Ir-
landën Veriore.

2007 - Vritet ish Kryeministrja e
Pakistanit Benazir Bhutto nga një
vetëvrasës me bombë.

PASQYRA
Duke ecur rrugës, dy bionde gjejnë
një pasqyrë.
Njëra e merr, e shikon dhe thotë: 
- Sa e njohur më duket kjo vajzë.
E merr tjetra dhe shikon: 
- Budallaçke, a s’e sheh se jam unë!

Ai që ngjitet në malet më të larta,
qesh me të gjithë tragjeditë, të vër-

teta dhe të pavërteta. 
(Friedrich Nietschze)

Nëse ai do të  jetonte në  kohën e
Twitterit, Napoleon
Bonaparte mund
të kishte
zgjedhur Nabu-
lio si pseudoni-
min e tij, Emri
me të cilin e thërri-
snin prindërit kur ishte i vogël.

Napoleoni e donte shumë shtypin,
por edhe aq shumë

ia kishte frikën
atij. Në një sh-
prehje lapidare
ai ka thënë: “Më

shumë frikë kam
nëse më vihen tre

gazeta kundër, sesa
njëmijë bajoneta”.

Kundër Napoleonit, shtetet evropia-
ne kanë ngritur, jo
pak, por plot gja-
shtë koalicione.
Duke parë edhe
kohën e
shkurtër të
mbretërimit të tij,
ky numër koalicione-
sh është konsideruar mjaft i madh.
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Uji për shpëlarjen e dhëmbëve dhe
gojës pas pastrimit të dhëmbëve mund
të shkaktojë diabet. Zbulimi është bërë
nga shkencëtarët e Universitetit Harvard,
të cilët në studimin e fundit thonë se me
këtë rast shkatërrohen mikrobet e mira
që jetojnë në gjuhë dhe të cilat na
mbrojnë nga diabeti. Uji për shpëlarjen e
dhëmbëve dhe gojës është i dedikuar për
mbytjen e baktereve, të cilat shkaktojnë
prishjen e dhëmbëve dhe largimin e erës
së keqe, por sipas rezultateve të studimit
ato vrasin edhe bakteret e dobishme.
Shkencëtarët zbuluan se njerëzit që për-
dorin ujin për shpëlarjen e gojës dy herë
në ditë mund të preken nga diabeti ose
ngritja e sheqerit në gjak për 55 për qind
brenda një periudhe trevjeçare. Në stu-
dim morën pjesë 1206 persona të moshës
ndërmjet 45 deri 60-vjeç, te të cilët ekzi-

stonte rreziku i lartë i paraqitjes së diabe-
tit. Gjatë studimit te 17 për qind e të anke-
tuarve është lajmëruar diabeti. Njëzet për
qind e të anketuarve që përdorën ujin për
shpëlarje një herë në ditë po ashtu janë
prekur nga diabeti, ndërsa ky numër është
rritur për 30 për qind te personat që për-
dorën ujin për shpëlarje dy herë në ditë.
Bakteret e mira në gojë na mbrojnë nga
diabeti dhe mikrobet ndihmojnë trupin
të prodhojë dyoksid të azotit që rregullon
nivelet e insulinës dhe metabolizmin. Ajo
mban ekuilibrin e energjisë në trup dhe
rregullon nivelin e sheqerit në gjak. Meqë
uji për shpëlarje të dhëmbëve përmbajnë
përbërës të fuqishëm antibakterialë, si tri-
closan, chlorhexidine, alkool, vajra esen-
ciale ose peroksid, shkencëtarët këshil-
lojnë përdorimin e ujit për shpëlarje të
dhëmbëve vetëm një herë në ditë.

Një dyqan i vogël në zemër të qytetit
të vjetër të Jerusalemit u ofron pelegrinë-
ve që kujtimet e tyre nga vizita e qytetit
të shenjtë t’i mbajnë mend përgjithmonë
me tatuazhet me dizajn fetar, që u kanë
rezistuar shekujve. Përzierjen e tekno-
logjisë moderne me traditën, familja
Razzouk e përdor internetin për të tërhe-
qur klientët te vendi, që është i shenjtë
për të krishterët, hebrenjtë dhe mysli-
manët. Noel Heavey 54-vjeçar, nga Irlan-
da, asnjëherë nuk kishte menduar nëse
donte tatuazh. Por i intriguar nga uebfa-

qja e Razzouks “ishte tërhequr nga ato”.
Për rrugëtimin e tij të parë në Jerusalem,
derisa të krishterët kanë filluar të përga-
titen për Krishtlindjet, Heavey zgjodhi
një model të pastër dhe vargje të thjesh-
ta. Ishte një kryq kuqezi i Jerusalemit, i
përbërë me një kryq kryesor dhe katër të
tjerë më të vegjël. Këto kryqe janë të
rrethuara me një pemë dhe me numrin
2017, për të kujtuar pelegrinazhin dhe
vitin e vdekjes së nënës. Razzouks filloi
punën në Egjipt. Atje koptët tradiciona-
lisht kanë bërë në krahun e tyre një kryq.

Pronari Wassim Razzouk, 44-vjeçar, i re-
zistoi punësimit në biznesin familjar për
shumë vjet. Por tani pronari i një mo-
toçiklete është duke ia mësuar artin e ta-
tuazheve djalit të tij 14-vjeçar. Disa prej
dizajnëve datojnë prej kohës së kryqë-
zatave, por Razzouk mund t’i ndryshojë
ato në bazë të preferencave të klientëve.
“Është diçka që nuk mund të pendoheni,
sepse jeni krenar për atë, por është diçka
tradicionale”, ka thënë Razzouk, që ko-
leksioni i tij i tatuazheve dëshmon këtë
bindje.

Sa mesazhe dërgohen brenda shtëpisë?!
Sipas një studimi të publikuar nga

“Broadbandchoices” (shërbimi kraha-
sues i sipërmarrësve të internetit në
Angli), një britanik i dërgon rreth
10.296 mesazhe në vit një prej anë-
tarëve të familjes brenda shtëpisë.
Kjo sepse e ka më komode sesa të

shkojë në dhomën tjetër dhe të ko-
munikojë përballë. Disa nga me-
sazhet janë: “A mund ta fikësh televi-
zorin?”, “Çfarë ka për darkë?”, “Do vish
të flesh?”, “Të dua!”, “Darka është gati!”
ose “Mund të më japësh një filxhan
çaji?”. Sondazhi është realizuar në

muajin dhjetor të këtij viti, me 2000 familje bri-
tanike. Sipas të dhënave, mamatë janë më të
përgjegjshmet për këto komunikime nëpërmjet
mesazheve brenda shtëpisë duke iu dërguar rre-
gullisht kërkesa fëmijëve të tipit: si ‘fike dritën!’,
‘fike televizorin!’ ose thjesht “fli gjumë!”. Për rreth
16 % nga 2 000 familjet e pyetura, dërgimi i një
mesazhi është e vetmja mënyrë për t’u dëgjuar
nga fëmijët e tyre dhe nëse ata fillojnë një bisedë
ballë për ballë, do të përfundojë me mosmarrëve-
shje. Një në katër familje konfirmon se të komu-
nikosh nëpërmjet mesazheve me tekst apo për-
mes mesazheve të menjëhershme është shumë
argëtuese. Mes këtyre mesazheve, britanikët
shkëmbejnë të paktën 96 mesazhe duke përf-
shirë një foto dhe 100 emoji çdo muaj me njerë-
zit që ndodhen në të njëjtën shtëpi.

Tatuazhet e shenjta si kujtim nga Jerusalemi

Uji për shpëlarje të dhëmbëve shkakton diabet
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