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E PËRDITSHME INFORMATIVE

Koha

Shkup, 4 korrik - Mesi i sezonit të verës, në këtë
rast muajt korrik dhe gusht paraqesin pe-
riudhën më të rrezikshme ku ndodhin aksiden-
te komunikacioni me pasoja fatale. Të dhënat
e vazhdueshme që i publikon Këshilli Repu-
blikan për Siguri në Komunikacion (KRSK),
thonë se shpejtësia e madhe, e pakontrolluar
mbetet njëra prej shkaqeve kryesor se pse
ndodhin aksidente tragjike në komunikacion.

Ngasja e veturës deri në orët e para të mëngje-
sit, po ashtu është njëri prej problemeve që ha-
set te shoferët e rinj, me çka ata paraqesin rre-
zik potencial për tu ballafaquar me drejtim e
veturës. Analizat dhe hulumtimet e KRSK-së,
kanë konstatuar se të rinjtë pas lirimit nga obli-
gimet e shkollave dhe fakulteteve, lëshohet në
aventura të ndryshme verore të cilat shpe-
shherë janë dëshmuar si të...

A po hyjmë në sezonin e fatkeqësive?
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MEMO

Qava. Pashë një video-material
të përhapur në rrjetet sociale nga
Ema Andrea, aktroja e njohur e
skenës dhe mu mbushën sytë me
lot. Ishte e shkurtër, e thjeshtë,
bardh e zi. Ishte aktori Viktor
Zhusti, i cili tregonte një histori e
cila më rrëqethi. E rëndë ishte hi-
storia dhe drithërues ishte inter-
pretimi. Nuk bëhej fjalë as për
film, as për skenë teatri, por ish-
te një ngjarje e vërtetë. E jona,
shqiptare, por...
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Edhe një herë
për diasporën
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Analizat tregojnë se nevojitet të ndryshohet qasja ndaj vlerësimit të pronës , me qëllim që në
mënyrë reale të përcaktohet vlera e saj. Një gjë e tillë do të ulen edhe ankesat e qytetarëve se në
mënyrë joreale ju tregohet vlera e pronës. 
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Gashi është zonë gjeografike në skajin më
verilindor të rrethit të Tropojës, pjesë e
Alpeve Shqiptare. Shtrihet midis pellgut të
Çeremit në veriperëndim, luginës së lumit të
Gashit në jugperëndim, pellgut të Tropojës në
juglindje dhe malësisë së Gjakovës në
verilindje. Ka reliev alpin me kontraste të
theksuara. Majat më të larta të Gashit janë

Koritat e Dobërdolit (2400 m), Shkëlzeni,
Gusani (2451 m) dhe ajo e Rupës (2268 m).
Relievi dallohet për gjurmë të akullimeve
kuaternare, në trajtë luginash e cirqesh
akullnajore. Spikasin në veçanti lugjet e
Dobërdolit-Sulbicës, ku gjenden edhe 15
liqene akullnajore. Gashi dallohet për shtrirje
të gjerë të kullotave alpine shumë të pasura.

ZHANRI I PRANUAR KAQ FITIMPRURËS, 
LAJMI I RREMË 
“Burimi kryesor i shtrirjes dhe konsumit masiv,
ndihmuar nga teknologjitë komunikuese, të lajmeve
të rreme, është në vetë prirjet e njerëzve për të
bashkëjetuar me më pak të vërteta. Teknologjitë
komunikuese veç sa kanë mundësuar të tregohet
pastër sa shumë është dashur gjithmonë dhe duhet
ende e pavërteta, ndryshe thënë, tashmë zhanri i
pranuar kaq fitimprurës- lajmi i rremë”, shkruan në
profilin e tij në Facebook, sociologu i mediave
Ibrahim Berisha.

PSE “ZHDUKEN” NJERËZIT
“Në Britani të Madhe çdo vit ‘zhduken’ 275 000
njerëz. Këta njerëz fillimisht regjistrohen si njerëz që
mungojnë (missing person). Sipas definicionit këta
njerëz pastaj ‘zhduken’ por nuk llogariten për të
vdekur pasi që trupat e tyre nuk gjenden nga policia
apo dikush tjetër. Pra, statusi i tyre, të vdekur apo të
gjallë, apo vendbanimi i tyre, nuk mund të
konfirmohet. Natyrisht, pothuajse asnjë nga këta
nuk janë të vdekur. Shumica dërmuese e këtyre
njerëzve zhduken vullnetarisht.
Pse zhduken dhe pse nuk ka mundësi të gjenden këta
njerëz? Zhduken për shkak se dëshirojnë të largohen
nga jeta në të cilën kanë probleme siç janë problemet
në familje, borxhet dhe dështimet e ndryshme të
natyrës ekonomike, etj. Dhe, shumica dërmuese e
tyre nuk gjinden kurrë. Megjithatë, ka raste kur
njerëzit zhduken si rezultat i veprimeve kriminale siç
janë rastet e kidnapimeve, rrëmbimeve, aksidenteve
në komunikacion, etj. Por, këto janë raste të rralla.
Një problem i veçantë në Evropë është ‘zhdukja’ e
fëmijëve që bëhet nëpërmes veprimit kriminal të
rrëmbimit. Disa mijëra fëmijë ‘zhduken’ në Evropë në
këtë mënyrë.
Por, një lajm që para disa ditësh tregonte për vdekjen
e një fëmije nga uria në Turqi, hodhi në shesh shumë
probleme me të cilat ballafaqohet ky vend kur është
në pyetja ‘zhdukja’ e njerëzve, sidomos fëmijëve. Siç
shihet në këtë artikull, në Turqi, gjatë 8 viteve të
fundit, janë ‘zhdukur’ 104 000 fëmijë. Artikulli
shpjegon edhe arsyet a ‘zhdukjeve’”, ka shkruar në
Facebook, Daut Dauti.

“NUK DUAM
MË LUFTË!”

Kryeministrja e Serbisë, Ana
Bërnabiq i deklaroi gazetës së
Beogradit “V. Novosti” se nuk
ka një afat për arritjen e
marrëveshjes me kompromis
me shqiptarët e Kosovës, e as
për nënshkrimin e
marrëveshjes juridikisht të
detyrueshme.
Ajo po ashtu ka thënë se nuk
e di nëse kjo është faza finale
e negociatave midis
Beogradit e Prishtinës, por ka
shtuar se “punë e politikës së
përgjegjshme është të gjejë
kompromis që të gjitha
gjeneratave që vijnë u
garanton siguri e stabilitet”.
“Nuk duam më luftë” është
shprehur ajo.
Pasi ka thënë se dialogu
midis Beogradit e Prishtinës
po zhvillohet nën
përkujdesjen e BE-së, kurse
qëllim strategjik i Serbisë
është anëtarësimi në BE,
Bërnabiq ka shtuar se “nuk
shoh arsye pse duhet dikush
tjetër të përfshihet në të”,
transmeton Koha.net. “Por,
nëse përfshihet SHBA, gjë që
po kërkon Prishtina, atëherë
gjithsesi në tryezë duhet të
jenë edhe ato fuqi të mëdha
që nuk e kanë njohur
pavarësinë e Kosovës dhe që
mbrojnë të drejtën dhe
drejtësinë ndërkombëtare,
siç janë Rusia ose Kina”
E pyetur nëse mund ta marrë
me mend situatën në të cilën
populli hedh poshtë
marrëveshjen juridikisht të
detyrueshme me Prishtinën,
Bërnabiq tha se kjo mund të
ndodhë në çdo kohë, por
mendon se populli duhet të
marrë përgjegjësinë për të
ardhmen e vet dhe për të
ardhmen e fëmijëve të vet.

(Koha DITORE, 4 korrik)
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Tani kur kurbetçarët kthehen në vendlindje, ndryshon imazhi dhe
disponimi i njerëzve dhe si çdo verë, edhe si vjet pritet të përsëri-
tet shumëçka: dasma të zhurmshme, kolona dhe tollovi nëpër
rrugë, vajtje ardhje nëpër kufij, e kështu me radhë. Në fakt, vetëm
verës ndjehet fuqia dhe prezenca e njerëzve të munguar dhe një
mallëngjim i shtuar i pleqve e të sëmurëve. Nënat plaka vazh-
dojnë ritualin e pritjes dhe përcjelljes së bijve e bijave të tyre,
ndërkohë që baballarët me rrudhat e shtuara të ballit, shkojnë për-
tej kufijve të imagjinatës, atje ku vetëm prindi mendon për gëzi-
met dhe vuajtjet e fëmijës. Por, gjithsesi, kënaqësi që sjell takimi
pas disa muajve, sikur shpejt zbehet me rëndomtësinë e gjerave
që humbin në përditshmërinë tone që nuk menaxhohet nga asku-
sh. Mërgimtarët vijnë e shkojnë, mirëpo për ta askush nuk orga-
nizon një manifestim publik, një pritje pak me dinjitoze nga ana
e komunave tona. Përtej kësaj, praninë e mërgimtarëve ne e sh-
frytëzojmë vetëm për efekte afatshkurtëra që sjell xhepi i tyre,
mirëpo askujt s’i kujtohet të organizojë një si tip shkolle verore ku
do të shfaqeshin disa nga njohuritë praktike e teorike të mërgim-
tarëve. Sepse, jo pak prej tyre janë menaxherë kompanish dhe
drejtues institucionesh nëpër shtetet e Perëndimit dhe është e pa-
falshme që këto resurse të mos i shfrytëzojmë, të paktën gjatë ditë-
ve të verës.

Me fjalë të tjera, praninë e mërgimtarëve ne e kemi kuptuar vetëm
si çështje private të individëve me ambicie që përfundojnë bren-
da oborreve të shtëpive. Por askush s’po mendon që këto çështje
të marrin edhe një dimension pak a shumë shoqëror e publik. E
pakta që mund të bëhet në këtë drejtim, do të ishte formimi i një
shoqate që do të evidentonte të gjitha prirjet dhe resurset e mër-
gimtarëve. Sikur të ekzistonte një shoqatë e tillë në rang kombë-
tar, problemet do të detektohehin më lehtë dhe ardhjen e mërgim-
tarëve nuk do ta kuptonim vetëm si çështje personale të
individëve, por edhe si preokupim shoqëror. 

Një shoqëri e organizuar mbi baza të prioriteteve dhe agjendave,
nuk ka nevojë për qasje parciale. Shqiptarët në Maqedoni aktua-
lisht janë të “specializuar” për parcializim dhe fragmentim të pro-
blemeve, ndërkohë që bota po globalizohet, kurse komunikimi
gjithnjë e më shumë po digjitalizohet. Për rrjedhojë, edhe përfi-
timet që mund t’i kemi nga diaspora, dhe anasjelltas, ende po
trajtohen sipas një dioptrie parcializuese dhe për pasojë kemi një
listë të gjatë rastesh të dështuara, kur individë vullnetmirë nga dia-
spora kanë ardhur të startojnë ndonjë biznes këtu, por kanë për-
funduar të zhgënjyer. Jo vetëm për shkak të qasjeve grabitçare të
ndërmjetësuesve të caktuar të cilët si cuba të uritur kanë dëbu
shumë mërgimtarë, por edhe për shkak të mungesës së një stra-
tegjie institucionale që do të ishte në funksion të aktivizimit të ka-
paciteteve dhe resurseve të diasporës, situata është kjo që është. 

Por, për asgjë nuk është vonë, nëse punët e lëna pasdore një ditë
kthehen në obligime dhe plane konkrete, siç mund të jetë, bie
fjala, edhe formimi i një Shoqate apo Instituti, përmes të cilit do
të kanalizoheshin idetë dhe projektet e caktuara.

EDITORIAL |||||||||||||||||||||||

Emin AZEMI

KU NDODHET GASHI?

PO KRIJOJMË NJË SHTET PA KUJTESË 
“Më 1 korrik 1966 është mbajtur Plenumi i Brioneve,
(mbledhja e katërt plenare e Komitetit Qendror të
Lidhjes së Komunistëve të Jugosllavisë) i cili pati
ndikim direkt mbi fatin dhe ekzistencën e shqiptarëve
në Kosovë. Rënia e vrasësit të shqiptarëve, Aleksandër
Rankoviqit, e stopoi përkohësisht projektin serb për
zhdukjen fizike të shqiptarëve. Prandaj, ngjarjet e
këtyre përmasave do të duhej të evokoheshin e të
analizoheshin në mesin tonë nga historianët,
sociologët, politologët dhe ekspertët e disiplinave të
tjera. Ato janë ngjarje të ndodhura dhe me ndikim mbi
fatet tona, ndaj nuk bën të harrohen. Fatkeqësisht, ne
po krijojmë një shtet pa kujtesë dhe një shoqëri
harrestare, prandaj gjeneratat e reja bën vaki as që
dinë gjë për Plenumin e Brioneve, pa të cilin gjyshërit e
tyre dhe prindërit e tyre mbase nuk do të ishin fare në
këto troje”, ka shkruar në profilin e tij në Facebook,
shkrimtari dhe pedagogu, Milazim Krasniqi.

“Punë e politikës së
përgjegjshme është të
gjejë kompromis që të
gjitha gjeneratave që
vijnë u garanton siguri
e stabilitet. Nuk duam
më luftë”, është
shprehur ajo

Një shoqëri e organizuar mbi baza të
prioriteteve dhe agjendave, nuk ka nevojë
për qasje parciale. Shqiptarët në Maqedoni
aktualisht janë të “specializuar” për
parcializim dhe fragmentim të problemeve,
ndërkohë që bota po globalizohet, kurse
komunikimi gjithnjë e më shumë po
digjitalizohet

Edhe një herë
për diasporën



Fatos RUSHITI

Shkup, 4 korrik - Kryeministri Zo-
ran Zaev deklaroi të mërkurën në
Prilep se ende nuk është vendosur
nëse referendumi do të jetë kon-
sultativ apo i obligueshëm, duke
shtuar se në të dyja rastet - çdo re-
zultat do të merret parasysh në
mënyrë të detyruar. “Bashkërisht
me të gjithë aktorët politik dhe me
shoqërinë civile, do të vendosim se
a do të jetë referendumi këshillues
apo i obligueshëm, por ajo që
duhet që duhet të dimë është se
rezultati do të jetë i detyrueshëm.
Kjo do të thotë se, nëse kalon refe-
rendumi, do të duhet të përkulemi
para qytetarëve, të votojmë në Par-
lament dhe të punojmë, posaçëri-
sht në reformat dhe në proceset
në vijim”, tha Zoran Zaev. 

BE DHE NATO NË PYETJEN 
E REFERENDUMIT

Ai konfirmoi informatën që ditë
më parë e publikoi gazeta KOHA se
në pyetjen e referendumit, do të
përfshihet marrëveshja me Gre-
qinë, si dhe Bashkimi Evropian dhe
NATO. “Në votim, të gjitha opsio-
net janë të hapura, dhe gjithçka va-
ret se si aktorët politik të shtetit do
të merren vesh që qytetarët të mar-
rin mundësi të qartësojnë ashtu siç
ato mendojnë se është më mirë për
ardhmërinë e tyre. Ju bëj thirrje qy-
tetarëve të votojnë për të ardhmen
e Maqedonisë”, deklaroi kryemini-
stri Zaev. Paraprakisht, ai foli dhe
për datën e mbajtjes së referendu-
mit, në fund të shtatorit ose në fil-
lim të tetorit. 

“Për këtë çështje nuk kemi bise-
duar. Me siguri, presim të mbarojnë
integrimet, përkatësisht 11 dhe 12
korriku ku presim ftesën për anë-
tarësim në NATO. Menjëherë shte-
ti do të hap debat, me siguri do ta
tregojmë edhe kohën e mbajtjes së
referendumit, çështjen e referen-
dumit dhe stilin e referendumit. Me
siguri se afatet do të mbesin, në
fund të shtatorit apo në fillim të

muajit tetor për referendum dhe në
këtë do të ndihmojnë Komision Sh-
tetëror Zgjedhor dhe ekspertët e
Parlamentit”, deklaroi kryeministri
Zaev. 

Por nga ana tjetër, opozita sëri-
sh ka kritikuar Kryeministrin Zoran
Zaev dhe partinë e tij për kapitulli-
min e Maqedonisë me nënshkrimin
e Marrëveshjes me Greqinë. “Zoran
Zaevi dhe LSDM hoqën dorë nga
emri, kombi, identiteti dhe pakica
maqedonase pa iu trembur syri.
Fqinjët tanë, duke iu falënderuar
Zoran Zaevit, tanimë na quajnë Ma-
qedonia e Veriut me çka Zaevi dhe
LSDM i dhanë goditjen popullit të
vet që doli të protestojë kundër
marrëveshjes së turpshme dhe ka-
pitulluese. Me këtë marrëveshje
shkelet Kushtetuta, pasi askund
nuk figuron emri i vendit tonë, Re-
publika e Maqedonisë”, ka thënë në
paraqitjen para gazetarëve,
nënkryetari i VMRO-së, Vllado Mi-
sajllovski. 

Ndryshe nga VMRO që ka kri-
tika negative për Qeverinë e Zoran
Zaevit, kjo e fundit të mërkurën ka
marrë lajme të mira sa i përket in-
deksit të transparencës në nivel
rajonal. Organizata joqeveritare
Metamorfozis publikoi të mërkurën
rezultatet projektit “Action See”, ku
Qeveria e Maqedonisë doli të jetë
më lartë e ranguar sa i takon indek-
sit të transparencës. Ministri pa re-
sor që mbulon komunikimin me
mediat, transparencë dhe lloga-
ridhënien në Qeveri, Robert Popov-
ski, i shoqëruar nga udhëheqësja e
projektit, Liljana Pecova Ilieska, pre-
zantuan rezultatet bashkërisht në
konferencë për media të mbajtur
në Qeverinë e Maqedonisë.

QEVERIA E MAQEDONISË, 
MË TRANSPARENTJA NË RAJON

Rezultatet që u publikuan tre-
guan se Qeveria e RM-së, në kraha-
sim me Qeverinë e Kosovës, Sh-
qipërisë, Bosnje e Hercegovinës,
Kosovës, Serbisë dhe Malit të Zi,
shënon rritje në indikatorin për
ndërgjegjësim, që vlerësohet për-
mes dokumenteve strategjike,
ndjekjes, misioneve, vizioneve dhe
raportet vjetore. Hulumtimi i parë
i “Action See” është bërë në pe-
riudhën kohore dhjetor 2016-
shkurt 2017, kurse hulumtimi i
dytë në periudhën kohore dhjetor
2017-shkurt 2018. Në lidhje me re-
zultatet e hulumtimit në fjalë, mi-
nistri Robert Popovski deklaroi se
rezultatet e projektit “Action See”
dëshmon edhe parimet në të cilat
thirret Qeveria e Maqedonisë, tran-
sparencë dhe llogaridhënie.
Megjithatë, ai refuzoi të përgjigjet
në pyetjet se çfarë ndodh, dhe
çfarë do të ndërmerret ndaj mini-
strive dhe kabineteve qeveritare,
të cilat vazhdojnë të jenë jo tran-
sparente, respektivisht të paka-
pshëm për gazetarët. “Nga vendi i
6 që kemi qenë vitin e kaluar, sa i
takon indeksit të transparencës së
ministrive të Qeverisë së Maqedo-

nisë, këtë vit, ne jemi ranguar në
vendin e tretë. Duhet të kuptojmë,
se Qeveria këtë e bën në interes të
qytetarëve”, tha Popovski. Nga ana
tjetër, pjesëtarja e Fondacionit
“Metamorfozis”, Liljana Pecova Ilie-
ska deklaroi se rritje në indeks të
transparencës ka në Ministrinë e
Kulturës, kurse ulje në Ministrinë e
Drejtësisë.

“Në krahasim me hulumtimin
e parë, Ministria e Kulturës ka rritje
në indeks të transparencës, kurse
rënie ka Ministria e Drejtësisë”, tha
Pecova. Pecova gjithashtu njoftoi
se të dhënat për indeksin e tran-
sparencës në vazhdimësi do të për-
ditësohen, dhe bëri thirrje që në
këtë proces rol aktiv të luajnë edhe
qytetarët dhe gazetarët. Indeksi i
institucioneve të hapura është një
tregues i përbërë, i cili e përcakton
nivelin e asaj se sa janë te hapura
institucionet me qytetarët në qe-
veritë e Ballkanit Perëndimor dhe
është i krijuar me qëllim që të de-
finojë se në cilën shkallë qytetarët
nga Ballkani Perëndimor arrijnë
deri tek informacionet e duhura
nga ana e institucioneve. Hulum-
timi është realizuar në kuadër të
projektit ACTION SEE- përgjegjë-
si, teknologji dhe rrjeti I përgjegjë-

sisë institucionale në Evropën Ju-
glindore, me përkrahje nga Ba-
shkimi Evropian, të ciline realizon
Fondacioni “Metamorfozis” së ba-
shku me partnerë të tjerë nga
rajoni.

ENDE NUK ËSHTË DAKORDUAR AGJENDA E CIPRASIT PËR SAMITIN NË LONDËR  

Ende nuk ka përfunduar programi me takimet
konkrete të kryeministrit grek gjatë takimit të
vendeve nga Ballkani Perëndimor që më 10 korrik
do të mbahet në Londër, thotë zëdhënësi i Qeverisë
greke dhe ministër pa dikaster Dimitris
Xanakopulos, lidhur me mundësinë për takim
eventual të Zoran Zaevit dhe Aleksis Ciprasit, duke
u përgjigjur në pyetjen e korrespondentes së MIA-s
nga Athina. "Bëhet fjalë për Procesin e Berlinit,

proces i bashkëpunimit të vendeve nga Ballkani
Perëndimor me nismë të Gjermanisë, në të cilën
Greqia është ftuar të marrë pjesë. Takimet konkrete
dhe programi konkret për momentin nuk kanë
përfunduar", tha Xanakopluos në brifingun e
rregullt të sotëm me gazetarët. Greqia këtë vit për
herë të parë do të marrë pjesë në Samitin e
Ballkanit Perëndimor në suaza të Procesit të
Berlinit. 

Zoran Zaevi dhe LSDM
hoqën dorë nga emri, kombi,
identiteti dhe pakica
maqedonase pa iu trembur
syri. Fqinjët tanë, duke iu
falënderuar Zoran Zaevit,
tanimë na quajnë
Maqedonia e Veriut me çka
Zaevi dhe LSDM i dhanë
goditjen popullit të vet që
doli të protestojë kundër
marrëveshjes së turpshme
dhe kapitulluese. Me këtë
marrëveshje shkelet
Kushtetuta, pasi askund nuk
figuron emri i vendit tonë,
Republika e Maqedonisë

VLLADO MISAJLLOVSKI 

DILEMA: REFERENDUM KONSULTATIV APO OBLIGATIV

BE dhe NATO në pyetjen 
e referendumit

Zaevi konfirmoi
informatën që ditë më
parë e publikoi gazeta
KOHA se në pyetjen e
referendumit, do të
përfshihet marrëveshja
me Greqinë, si dhe
Bashkimi Evropian dhe
NATO. “Në votim, të
gjitha opsionet janë të
hapura, dhe gjithçka
varet se si aktorët politik
të shtetit do të merren
vesh që qytetarët të
marrin mundësi të
qartësojnë ashtu siç ato
mendojnë se është më
mirë për ardhmërinë e
tyre. Ju bëj thirrje
qytetarëve të votojnë për
të ardhmen e
Maqedonisë”, deklaroi
Zaevi

Koha
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Shkup, 4 korrik - Biznesmenët kërkojnë
shkatërrim të ekonomisë gri si problem më
i madh me të cilin po përballen sepse ana-
lizat e bëra nga ana e tyre tregojnë se në vi-
tin 2018 ka riregjistrim masiv të ndër-
marrjeve dhe anim të tyre të punojnë në
mënyrë të paregjistruar.

"Bëhet fjalë për trend i cili filloi në
mënyrë rapide të rritet në vitin 2018. Ajo
që po shohim është se kompani të cilat
kanë qenë aktive në treg, tani përnjëherë i
ulin aktivitetet afariste dhe i reduktojnë në
20 apo 30 për qind. Kjo do të thotë se nuk
punojnë, por zhvendosen në pjesën e eko-
nomisë gri. Njerëzit ndërrojnë lokacione,
punojnë punë të njëjtë që kanë punuar, por
punojnë në mënyrë të paregjistruar sepse
shohin se ata të cilët aspak nuk regji-
strohen, kalojnë më lehtë", theksoi Danela
Arsovska në konferencë për shtyp pas taki-
mit me ministrin e angazhuar për rregulla-
tivën për përmirësim të klimës afariste për
ndërmarrjet vendore, Zoran Shapuriq. Si-
pas analizave të LOE-së, ekonomia gri është
më e përfaqësuar në transport, ndërtimta-

ri, turizëm, hotelieri, veprimtaritë shërbye-
se dhe bujqësi. Nga Qeveria paralajmë-
rojnë se do të bëjnë kontrolle dhe analiza
për këtë dukuri dhe për atë se cilat janë
shkaqet për të. "Nevojiten analiza më
gjithpërfshirëse. Nëse bëhet fjalë për atë se
ata kanë kaluar në ekonominë gri apo kanë
qenë të bllokuar, do të shohim. Do të

shohim edhe cilat janë arsyet për atë", thek-
soi ministri Shapuriq. Sipas vlerësimeve të
Organizatës për bashkëpunim dhe zhvil-
lim ekonomik (OECD), përfaqësimi i ekono-
misë gri është 25 për qind në ekonominë e
përgjithshme në Maqedoni, ndërsa sipas
analizave të Lidhjes së Odave Ekonomike ky
numër është rreth 30 për qind.

Dënim me
kusht për dy të
punësuar që
fotografuan
Çavkovin në
Shutkë
Shkup, 4 korrik - Pas veprimeve
hetuese të zbatuara, prokurori
publik i Prokurorisë Publike The-
melore Shkup në Gjykatën Pena-
le dorëzoi propozim për lëshimin
e urdhëresës ndëshkuese kundër
dy personave zyrtarë nga IPN
Burgu "Shkup" në Shkup. Perso-
nat, siç kumtoi Prokuroria,
ngarkohen se e kanë kryer ve-
prën penale "incizim të paautori-
zuar" nga neni 152 paragrafi 2
dhe paragrafi 1 i Kodit Penal. Nga
Prokuroria theksohet se më 30
nëntor të vitit të kaluar i akuzuari
i parë si person zyrtar që ka qenë
gardian në kullën e gardianëve e
ka vërejtur të dëmtuarin - ish-
funksionar në MPB, e ka shfrytë-
zuar momentin e volitshëm dhe
përmes dritares pa pëlqimin e tij
e ka fotografuar, me këtë rast
duke e shkelur privatësinë. Foto-
grafitë në një mesazh privat, për-
mes rrjeteve sociale ua ka
përcjellë tre kolegëve, në mesin e
të cilëve edhe të akuzuarit të
dytë i cili më tej fotografinë ia ka
ndarë edhe dy nëpunësve poli-
corë.  Në propozimin për lëshi-
min e urdhrit ndëshkues është
propozuar Gjykata të akuzuarve
t'u shqiptojë dënim me kusht
dhe t'u përcaktojë dënim me
burg në kohëzgjatje prej tre
muajsh, që nuk do të kryhet nëse
të akuzuarit nuk kryejnë vepër të
re penale në kohëzgjatje prej dy
vitesh.

Tani për tani 
nuk ka plane për
hapjen e kampeve 
të emigrantëve
Shkup, 4 korrik - Tani për tani nuk ka plane
për hapjen e kampeve për emigrantë në Ma-
qedoni, tha dje Nikolla Bertolini nga Dele-
gacioni i BE-së në Shkup, duke u përgjigjur
në pyetjen e gazetarëve pas ngjarjes së për-
funduar nga projekti i Agjencisë për Ushqim
dhe Veterinari për siguri më të madhe të
ushqimit, që u zbatua 18 muajt e fundit me
ndihmën italiane. Bertolini theksoi se tani
për tani projekte dhe plane të këtilla nuk ka,
por nuk përjashtohet asgjë duke marrë pa-
rasysh se bëhet fjalë për politikë. "Duhet të
jem i sinqertë dhe të them se di po aq sa ju
dini. Tani për tani nuk ka plane, as projekte
për hapjen e kampeve të emigrantëve në
këtë vend. Sipas meje, përgjigjja është jo,
por edhe gjithçka tjetër në politikë, gjithçka
është lëndë e ndryshimit. Pra, të shohim.
Tani për tani, nuk ka një plan të tillë", dekla-
roi Bertolini.

Laura PAPRANIKU

Shkup, 4 korrik - Në fokusin e refor-
mave në arsimin e mesëm, sikurse
duket shkollimi profesional se do të
zë një vend me prioritet në an-
gazhimet e ministrit të Arsimit dhe
Shkencës, Arbër Ademi. Shtimi i
orëve të praktikës nëpër shkolla,
por edhe nëpër kompanitë
përkatëse, pritet të pasohet së sh-
pejti me modernizimin e progra-
meve mësimore për arsimin pro-
fesional teknik. Të paktën këto janë
mesazhet që Ademi nuk është kur-
syer ti jap as gjatë takimeve me
përfaqësues të institucioneve kom-
petente në Maqedoni dhe as në
konferencat rajonale ku adaptimi i
sistemit arsimor konformë nevoja-
ve të tregut të punës prej vitesh
parqet sfidë edhe për sisteme
shumë të zhvilluara arsimore se sa
në Maqedoni. Fleksibiliteti në këtë
pikë është i domosdoshëm, ka po-
rositur Ademi në Berlin, ku të
martën dhe të mërkurën u zhvil-
luan punimet e Konferencën Rajo-

nale “Dinamiket e reja të arsimit
teknik dhe profesional në Ballka-
nin perëndimor”. Në paraqitjen e
rastit, ministri i Arsimit pohoi se
“arsimi profesional doemos duhet
të jetë më fleksibël, kur bëhet fjalë
për përshtatjen e të njëjtit me ne-
vojat e tregut të punës”. Sepse,
vetëm në këtë mënyrë do të
krijohen nxënës me njohuri,
shkathtësi dhe kompetenca
adekuate, me të cilat menjëherë
pas mbarimit të procesit arsimor
do të jenë në gjendje të punësohen
dhe t’u përgjigjen kërkesave të
punëdhënësve, vërejti ai. Qeveria
e Maqedonisë, sipas ministrit Ade-
mi është e vetëdijshme për rëndë-
sinë e arsimit profesional. E, në
kontekst të kësaj, tha se punohet
intensivisht si në avancimin e cilë-
sisë së arsimit profesional ashtu

edhe në nxitjen atraktivitetit, me
qëllim që të ritet numri i nxënësve
që zgjedhin këtë lloj të arsimit të
mesëm. Në instancë të fundit do
të jenë vetë nxënësit të cilët do të
përfitojnë të parët pasi do ta kenë
të sigurt dhe shumë më të lehtë
punësimin. “Nuk mund të flasim
për arsim cilësor profesional nëse i
kushtojmë më shumë vëmendje
njohurive teorike e më pak aftësive
praktike dhe kompetencave të
nxënësve. Kjo është arsyeja pse u
angazhuam për rritjen e orëve për
trajnim praktik jo vetëm në shkol-
lë por edhe në një kompani, te
punëdhënësi, që është mjedis i
shkëlqyer për të mësuar dhe për të
zhvilluar aftësitë për përmbushjen
e detyrave të punës”. Përveç kësaj,
ministria Ademi tha se do të pu-
nohet për modernizimin e progra-

meve mësimore ekzistuese, si dhe
për aplikimin e të ashtuquajturave
programe të reja modulare në
shkolla, që bazohen në rezultatet e
mësimit dhe vlerësimit të rezulta-
teve nga mësimi. Përfitimet, sikur-
se theksoi më tej ai, priten të jenë të
dyfishta, sipas shembullit të shtete-
ve të zhvilluara evropiane. Me këto
module Maqedonia do të nis nga
viti shkollor 2018/2019 ndërsa do
të zbatohet në disa etapa. Në dele-
gacionin nga Maqedonia, ministri i
Arsimit ishte i shoqëruar nga një
ekip më i gjerë përfaqësuesish me-
sin e të cilëve dhe drejtoresha e
Qendrës për Arsim Profesional, Aj-
she Selmani.

Konferencën Rajonale dyditore
dedikuar ndryshimeve në sferën e
arsimit profesional dhe teknik në
vendet e Ballkanit Perëndimor,u or-
ganizua nga Ministria Federale e
Gjermanisë për Bashkëpunim Eko-
nomik dhe Zhvillim, ndërsa pjesë-
marrësit e të gjithë shteteve të Bal-
lkanit perëndimor kanë prezantuar
praktikat dhe përvojat e tyre sa i
takon reformave të arsimit të me-
sëm dhe aftësimit profesional. Kon-
ferenca do të mbyllet me përga-
titjen e konkluzioneve dhe
rekomandimeve për veprimet që
duhet të ndërmarrin vendet e Bal-
lkanit Perëndimor, me qëllim të
avancimit të mënyrave për përga-
titjen e kuadrit i cili do të kontri-
buojë në rritjen e qëndrueshme të
ekonomisë në nivel rajonal.

Biznesmenët kërkojnë shkatërrimin e ekonomisë gri
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ADEMI NË KONFERENCËS RAJONALE DEDIKUAR REFORMAVE NË BALLKANIN PERËNDIMOR

“Do të modernizojmë
arsimin profesional” 

Nga viti shkollor 2018/2019
në shkollat profesionale do
të nis zbatimi i programe të
reja modulare, të cilat
bazohen në rezultatet e
mësimit dhe vlerësimin e
rezultateve nga mësimi.
Krahas kësaj, ministri
Ademi paralajmëron edhe
modernizimin e
programeve mësimore
ekzistuese. Përfitimet,
thotë se do të jenë të
dyfishta, sipas shembullit
të shteteve të zhvilluara
evropiane
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Vetura e përplas 
6-vjeçaren në liqenin
Treska 
Një vajzë gjashtëvjeçare nga Shkupi është lën-
duar rëndë pasi një automjet i panjohur e godi-
ti tek parkingu para liqenit Treska dhe më pas u
largua nga vendi.  Me një automjet tjetër fë-
mija është transportuar në Qendrën e urgjencës
pranë kompleksit  të klinikave "Nënë Tereza" ku
u konstatuan lëndime të rënda trupore. Rastin
në polici dje në orën 15:25 minuta e denoncoi
D.V. Po merren masa për gjetjen e autorit dhe
për zbardhjen e plotë të rastit.

Vdes punëtori, 
bie nga vinçi
Dje pasdite  në Spitalin klinik të Tetovës, është
pranuar 67  vjeçari R.B. nga Tetova, me lëndime
të rënda trupore ku pas marrjes  së ndihmës
mjekësore, me autoambulancë është dërguar
në Klinikat e Shkupit. Por gjatë rrugës për në
Shkup, i njëjti i është nënshtruar lëndimeve, të
cilat i ka marrë në ora 14 e 30 minuta, ku gjatë
punës, është rrëzuar nga vinçi. I njëjti ka kryer
punët në oborrin e një kompanie private në
fshatin Poroj. Sipas informacioneve të policisë,
ai është ngjitur në vinç në një lartësi të caktuar,
kurse  gjatë ngjitjes së tubave të pompës së be-
tonit, është rrëzuar. Prokurori publik dhe ekipi
i Sektorit për Punë të Brendshme në Tetovë kanë
kryer hetimet dhe punohet në zbardhjen e plotë
të rastit dhe të gjitha detajet në veçanti.

Tetovares i keqpërdoret
Facebooku
46 vjeçarja S.A. nga Tetova ka denoncuar ke-
qpërdorim të të dhënave personale, nga një
person deri tani i panjohur, i cili nga një profil i
rrejshëm me emrin e denoncueses, në rrjetet
sociale i ka dërguar mesazhe me përmbajtje të
ndryshme komprometuese dhe video materia-
le. Nga momenti që e njëjta i ka thënë se do ta
denoncojë rastin në polici, fotografia e saj është
hequr nga ai profil, por edhe më tej ka mbetur
teksti dhe kërkesa që ti dërgojë fotografi tjera -
në të kundërtën në të gjitha rrjetet sociale dhe
do të publikojë edhe materiale tjera kompro-
metuse. Punohet në zbardhjen e plotë të rastit.

Vazhdojnë mashtrimet
e të moshuarve  në
Gostivar
65 vjeçari me iniciale F.M nga fshati Vrapçisht i
Gostivarit, dje  ka denoncuar mashtrim të kryer
nga ana e dy personave të panjohur. Në parkun
në rrugën “Major Çede Filipovski” në Gostivar,
rreth orës 11 e 30 minuta, njëri nga personat i
është afruar dhe është prezantuar se është nga
Kosova, ka kërkuar ndihmë që të merren vesh
me një person tjetër, goja se bëhet fjalë për per-
son nga Dubai, me të cilin paraprakisht kanë pa-
sur aksident trafiku. Gjatë bisedës, i panjohuri
i ka kërkuar para që të blejë nga i huaji një orë
dore të arit, i cili sipas tij, ka kushtuar 2000 euro.
Atëherë F.M. i ka dhënë 300 euro, e ka marrë
orën, ku gjatë kohë ka pritur që të kthehen dy
personat e panjohur, të cilët goja se kanë shkuar
të sjellin pajisje tjera. Pas gjithë kësaj, 65-vjeça-
ri e ka kuptuar se është mashtruar. (U.H) 

KRONIKË

Omer XHAFERI

Shkup, 4 korrik - Mesi i sezonit të verës, në
këtë rast muajt korrik dhe gusht paraqe-
sin periudhën më të rrezikshme ku
ndodhin aksidente komunikacioni me
pasoja fatale. Të dhënat e vazhdueshme
që i publikon Këshilli Republikan për Si-
guri në Komunikacion (KRSK), thonë se
shpejtësia e madhe, e pakontrolluar
mbetet njëra prej shkaqeve kryesor se
pse ndodhin aksidente tragjike në ko-
munikacion. Ngasja e veturës deri në orët
e para të mëngjesit, po ashtu është njëri
prej problemeve që haset te shoferët e
rinj, me çka ata paraqesin rrezik potencial
për tu ballafaquar me drejtim e veturës.
Analizat dhe hulumtimet e KRSK-së,
kanë konstatuar se të rinjtë pas lirimit
nga obligimet e shkollave dhe fakultete-
ve, lëshohet në aventura të ndryshme ve-
rore të cilat shpeshherë janë dëshmuar si
të rrezikshme në aspektin e drejtimit të
veturave.

“Çdokush duhet ta ketë parasysh se
vozitja në orët e para të mëngjesit, pas
një nate të gjatë, e shoqëruar me vallëzi-
me dhe pije të llojllojshme, nuk prefe-
rohet. Shumë aksidente rrugore të shkak-

tuar nga të rinjtë kanë ndodhur pikërisht
në këtë periudhë”, theksojnë nga KRSK-
ja. Duke apeluar në rritjen e vetëdijes
dhe kulturës në komunikacion, nga
KRSK-ja theksojnë se “Kënaqësi është të
dëfrehesh në aventurat e verës, ndërsa
budallallëk është që këto aventura të për-
fundojnë prapa timonit”.

Fluksi i madh i gurbetçarëve që gjatë
kësaj periudhe vijnë në vendlindje, pa
dyshim se e ngarkon kaosin ekzistues në
komunikacion. Kësisoj jo rrallë herë në
aksidentet fatale të viteve të kaluar, sido-
mos në rrugën Tetovë-Shkup, kanë
marrë pjesë vozitës me targa të huaja.
Një situatë e ngjashme, po aq kritike kur
flasim për rrezikun dhe aksidente fatale
gjatë kësaj periudhe organet e rendit e
kanë regjistruar edhe në trajektoren e
“Korridorit 8”. Kjo autostradë në pjesën e
Maqedonisë, sipas të dhënave zyrtare
është njëra prej rrugëve ku më së tepër-
mi shkaktohen aksidente komunikacio-
ni, ku marrin pjesë shtetas të huaj.
Lodhja gjatë rrugës së kthimit apo dëshi-
ra për të arritur më shpejtë në plazhet
greke është dëshmuar si njëri prej fak-
torëve kyç të shkaktimit të aksidenteve.
Vetëbesimi i rrejshëm i llojit “unë mund
të vozis mbi 800 km pa pushim”, siç
thonë nga KRSK-ja është goditje e

madhe për koncentrimin.
“Bëhuni real dhe të matur në vendo-

sjen e qëllimeve dhe pritjeve, për shkak
se arritja e sigurt në destinacionin e fun-
dit është prioritet i juaj. Planifikimi dhe
organizimi i udhëtimit gjithsesi duhet të
pjesë e agjendës së një shoferi/ udhëta-
ri. Mënjanimi i udhëtimi natën dhe në
orët e para të mëngjesit, po ashtu duhet
të merret parasysh. Duke e respektuar
bioritmin e organizmit të juaj, në masë
të madhe ju e ruani përqendrimin në
drejtimin e automjetit”, theksojnë nga
KRSK-ja. Informacionet e fundit të pu-
blikuara nga Ministria e Transportit dhe
Lidhjeve, institucion ky përgjegjës për
cilësinë dhe sigurinë e rrugëve, thonë se
në mesin e 32 shteteve të Evropës, vendi
ynë rendit në pesë vendet e fundit sa i
përket sigurisë në komunikacion. Anali-
zat zyrtare theksojnë se në çdo 100 mijë
banor, në Maqedoni për shkak të aksi-
denteve në komunikacion, vdesin mbi 7
qytetarë. Në bazë të raportit të KRSK-së,
gjatë vitit 2017 në rrugët e Maqedonisë,
kanë nderuar jetë 155 persona. Ky numër
sa i përket viti 2016 është zvogëluar për
një përqindje të vogël, respektivisht
gjatë vitit 2016 në si pasojë e aksidente-
ve në komunikacion kanë ndërruar jetë
165 persona.

Shkup, 4 korrik - Gjykimi në lidhje me
vdekjen e Tamara Dimovskës nga Velesi
është anuluar për më 17 shtator, për dy
nga gjithsej 12 të akuzuarit që ta përga-
tisin mbrojtjen dhe të njoftohen me
transkriptat.  Gjykatësi Marin Stanevski
të akuzuarve Maja Parnarxhieva -
Zmejkova dhe Shaban Memeti në
seancën e së mërkurës ua dorëzoi ak-
takuzën që ata ta përgatisin mbrojtjen.
Në seancën e djeshme nuk merrte pjesë
i akuzuari Aleksandër Stojanoviq, për të
cilin Gjykata nuk ka dëshmi për ftesë të

rregullt. Avokatët për një pjesë të të aku-
zuarve reaguan se me aktakuzën  nuk iu
janë dërguar kopjet e dëshmive materia-
le të cilat janë gati 10.000 faqe. Tamara
e vogël  në vitin 2015 humbi jetën duke
pritur operacionin në  shpinë jashtë ven-
dit.  Me akuzë për "punë jo të përgjegjsh-
me në shërbimet" Prokuroria Themelo-
re Publike ngriti kallëzime penale
kundër ish-drejtoreshës së Klinikës së
fëmijëve Aspazija Sofijanova, si anëtare
e komisionit të shkallës së dytë dhe ish-
drejtorët e Fondit për Sigurim Shëndetë-

sor të Republikës së Maqedonisë (FS-
SHR), Maja Parnarxhieva - Zmejkova
dhe Xhemali Mehazi. Kallëzime penale
janë parashtruar edhe kundër anëtarëve
të komisionit të shkallës së parë të
mjekëve, gjegjësisht Vladimir Popovski,
Aleksandër Çaparovski, Liljana Tozija,
Natalija Dollnenec Baneva dhe Nikolla
Gramatikovski, si dhe kundër anëtarëve
të komisionit të shkallës së dytë, Alek-
sandër Stojanoviq, Shaban Memeti, Ri-
ste Simeonov dhe Elena Tërpkovska. 

(O.Xh)

Më 17 shtator nis gjykimi për vdekjen e Tamarës së vogël
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

KORRIKU DHE GUSHTI RREZIK PËR SHOFERËT 

A po hyjmë në sezonin
e fatkeqësive?
Informacionet e fundit të
publikuara nga Ministria e
Transportit dhe Lidhjeve,
institucion ky përgjegjës për
cilësinë dhe sigurinë e
rrugëve, thonë se në mesin e
32 shteteve të Evropës, vendi
ynë rendit në pesë vendet e
fundit sa i përket sigurisë në
komunikacion. Analizat
zyrtare theksojnë se në çdo
100 mijë banorë, në Maqedoni
për shkak të aksidenteve në
komunikacion, vdesin mbi 7
qytetarë

Koha
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6 AKTUALE
Koha, e enjte, 5 korrik 2018 

Shkup, 4 korrik - Të gjithë anë-
tarët e Qeverisë, duke përfshirë
edhe zëvendëskryeministrin
Hazbi Lika, i realizojnë obligimet
dhe detyrat e tyre të parapara
me rregullat ligjore, thonë nga
Qeveria, si përgjigje të disa infor-
matave se zëvendëskryeministri
nuk vjen në punë, i hidhëruar
gjoja me kryetarin e BDI-së Ali
Ahmeti për shkak se nuk e ka
përkrahur në betejën brendapar-
tiake. "Zëvendëskryeministri
Hazbi Lika vjen në punë dhe për
çdo ditë i kryen obligimet e tij",
tha në konferencën e djeshme
për shtyp zëdhënësi i Qeverisë,
Muhamed Hoxha, duke iu
përgjigjur pyetjes së gazetarëve.
Duke e marrë parasysh faktin se
zëvendëskryeministri Lika e
udhëheq Sekretariatin për zbati-
min e Marrëveshjes së Ohrit,
Hoxha sqaroi se pa probleme po
zhvillohet edhe procedura për si-
stematizimin e të punësuarve, të
cilët nuk shkonin në punë. Sipas
informatave nga Sekretariati, sh-
toi Hoxha, ata së shpejti duhet të
dalin me të dhëna se sa prej tyre
kanë nënshkruar marrëveshje
për sistematizim në institucionet
shtetërore dhe sa janë në fazë të
nënshkrimit. Ai paralajmëroi se
po përgatitet edhe plan i dytë për
sistematizim edhe të grupit të
dytë prej rreth 700 të punësuar.
Zëdhënësi qeveritar Mile Bo-
shnjakovski, megjithatë, shtoi se
kjo Qeveri i plotëson obligimet
dhe nuk i harron problemet.
"Keni pak më shumë durim për
sistematizimin e të punësuarve
në administratë, të punësuar si-
pas Marrëveshjes së Ohrit, pasi
problemi është dhjetëvjeçar dhe
nuk është thjeshtë që tërë proce-
si të përfundojë për një muaj.
Bëhet fjalë për numër të madh të
njerëzve dhe më shumë institu-
cioneve, të cilat janë përfshirë.
Ne këtë problem po e zgjidhim
dhe do ta zgjidhim dhe kjo nuk
është në korrelacion me atë se sa
kush është i pranishëm në punë
ose jo. Ky është proces pas të cilit
qëndron Qeveria dhe do të për-
fundojë deri në fund", tha Bo-
shnjakovski. Në pajtim me pla-
nin e parë, realizimi i të cilit është
në vijim, në vende të punës
duhet të sistemohen 958 të
punësuar, të cilët nuk shkonin në
punë. (Z.V)

Fisnik PASHOLLI 

Shkup, 4 korrik - Bllokimi i llogarive
bankare përkundër faktit se është
paguar tatimi në pronë, dërgimi i
vendimeve për pagesën e tatimit
edhe personave të vdekur apo pro-
narëve të vjetër të banesave, për-
caktimi paushall i tatimit në pronë
përmes përdorimit të metodo-
logjisë kontestuese për vlerësimin
e pronës, janë disa nga problemet
e adresuara të qyetarëve që
kërkojnë zgjidhje. Ata ankohen
edhe për provizionet e larta të
bankave, si dhe mospërmbushjen
shpesh të obligimit ligjor, që obli-
gon institucionet financiare t’u
lënë qytetarëve dy të tretat e të
ardhurave në bazë të pagës apo
pensionit, për shkak se në të
kundërtën rrezikohet ekzistenca e
tyre. Metodologjia e përcaktimit
të vlerës së tregut të pronës së pa-
tundshme duhet të thjeshtësohet
, ndërsa fokusi të vendoset në loka-
cionin e pronës së patundshme. Të
vendoset edhe tavani i shumës për
të gjitha provizionet bankare
lidhur me pagesën e dhunshme të
tatimeve, për shkak se lartësia e
provizioneve shpesh tejkalon edhe
shumën e borxhit të tatimit në
pronë. Këto janë vetëm një pjesë e
problemeve të administrimit të ta-
timit në pronë në qytetin e Shku-
pit, që kërkojnë ndryshime të ligje-
ve për procedurë tatimore, të
tatimeve në pronë dhe qarkulli-
min pagesor dhe metodologjisë
për vlerësimin e pronës.

DUHET TË NDRYSHOHET QASJA
NDAJ VLERËSIMIT TË PRONËS 

Këto masa do të zvogëlojnë
ankesat e qytetarëve dhe do të për-
mirësojnë pagesën e tatimit në
pronë që nuk është në nivel të kë-
naqshëm , tregon analiza “Ndaj një
sistem më të drejtë dhe më efikas
të tatimeve në pronë”, e realizuar
me mbështetje të Bashkimit Evro-
pian.

Sipas Aleksandar Nikollov,
drejtor i shoqatës “Zenit” që ka
marrë pjesë në përgatitjen e ana-
lizës, në radhë të parë nevojitet të
ndryshohet qasja ndaj vlerësimit
të pronës , me qëllim që në mënyrë
reale të përcaktohet vlera e saj. Një
gjë e tillë do të ulen edhe ankesat
e qytetarëve se në mënyrë joreale
ju tregohet vlera e pronës. 

“Njëherësh, metodologjia për
vlerësimin e patundshmërive
është mjaft e ndërlikuar, dhe më së
shpeshti kompetentët as nuk dalin

në teren që të bëjnë vlerësi-
min,edhe pse një gjë e tillë
kërkohet sipas dispozitave ligjore.
Megjithatë edhe komunave ju
mungojnë resurse për një gjë të
tillë , që të mbulojnë të gjitha pro-
nat. Andaj nevojitet thjeshtësimi i
saj dhe krijimi i mundësive për ko-
munat të kenë qasje në teren për-
mes vlerësimit masovik në bashkë-
punim me kadastrën”, shpjegon
Nikollov një nga mënyrat se si
mund të zgjidhet ky problem.

Sipas tij, për realizimin e reko-
mandimeve që theksohen në ana-
lizë, çdo herë problem janë finan-
cat. Nikollov shpreson se në këtë
drejtim, Ministria e Financave do
të ndajë një pjesë të mjeteve evro-
piane, në vlerë prej 40 milion euro
të Programit për menaxhimin me
financat publike .Në këtë mënyrë ,
komunat do të ndihmohen të për-
mirësojnë situatën, të bëjnë regji-
strim të pronës , dhe të azhurnojnë
regjistrin e adresave me qëllim të
rritjes së përqindjes së tatimeve
në suaza afatgjate.

Edhe pse rekomandimet kanë
të bëjnë me qytetin e Shkupit,
megjithatë ato mund të zbatohen
edhe në komunat e tjera, ndërsa
ato që kanë të bëjnë me kornizën
juridike kanë relavancë edhe në ni-
vel nacional. Analiza gjithashtu
sugjeron që vendimet për page-

sën e tatimit të përmbajnë më
shumë informacione të detajuara
me një gjuhë të thjeshtë të kup-
tueshme për qytetarët. Ato duhet
të dinë se kanë të drejtë ankesë në
rast se ligji nuk zbatohet si duhet,
ndërsa lartësia e shkallëve të tati-
mit vjetor në pronë dhe tatimit në
qarkullim të pronës duhet të thek-
sohet në vend të dalluar në veb fa-
qet e komunave dhe qytetit të
Shkupit.

Njëherësh para se të men-
dohet për rritjen e shkallëve të ta-
timit në pronë, nevojitet të rritet
përqindja e pagesës dhe përf-
shirja e pronës që i nënshtrohet
tatimit. Gjithashtu ndryshimet
eventuale të shkallëve tatimore
duhet të bazohen në debat të
gjerë dhe konsultim me të gjitha
palët e prekura.

KUSH DUHET TË LIROHEN 
NGA TATIMI I PRONËS?

Rekomandohet të lirohen nga
pagesa e tatimit të pronës, perso-
nat që pranojnë ndihmë sociale,
personat e vjetër dhe të pamun-
dur, si dhe personat me nevoja të
veçanta. Kërkohet edhe vendosja e
obligimit të pagesës së tatimit për
patundshmëritë edhe atje ku pro-
narë janë shteti dhe komunat.
Vlerësimi i pronës të mos bëhet
paushall, por në teren, edhe për-

mes përfshirjes së vlerësuesve të
pavarur, sidomos gjatë rasteve të
ankesës dhe rivlerësimit të pronës
si praktikë evropiane. Ndalesa e
mjeteve nga pagat dhe pensionet
, me vendimin për pagesë të dhun-
shme të realizohet përmes Fondit
për sigurim pensional, dhe jo për-
mes bankave ose në bashkëpunim
me fondin , me qëllim që të respek-
tohet obligimi ligjor të ndalohen
më së shumti një e treta e të
ardhurave personale dhe të ardhu-
rave në bazë të sigurimit social. Të
vendoset edhe procedurë ankese
për tatimit në komune, dhe të
kthehet organi i shkallës së dytë
për ankesa pranë Ministrisë së fi-
nancave. Shtetet e BE-së kanë të
drejta ankese në së paku dy instan-
ca, para se të kërkojnë mbrojtje
gjyqësore.

Ndryshe, analiza që ju është
kumtuar edhe përfaqësuesve të
Ministrisë së Financave, Qytetit të
Shkupit dhe komunave të tjera,
paraqet aktivitetin përfundimtar
të projektit “ Si ndaj shërbimeve
më cilësore dhe më të kapshme
për qytetarët - monitorimi i admi-
nistratës tatimore në qytetin e
Shkupit” , që realizohet në bashkë-
punim me Institutin për politikë
evropiane dhe rrjetin Veber të 22
organizatave joqeveritare të Bal-
lkanit Perëndimor. 

Përgatitet 
plani i dytë për
sistematizimin 
e të punësuarve

KËRKOHET THJESHTËSIMI I TATIMIT NË PRONË 

Provizionet më të
larta se borxhi 

Analizat tregojnë se
nevojitet të ndryshohet
qasja ndaj vlerësimit të
pronës , me qëllim që
në mënyrë reale të
përcaktohet vlera e saj.
Një gjë e tillë do të ulen
edhe ankesat e
qytetarëve se në
mënyrë joreale ju
tregohet vlera e pronës. 

NUK KA "MURTAJË" TE DELET DHE DHITË 
Te delet dhe dhitë në Maqedoni nuk u evidentua
sëmundja "murtaja", që u konfirmua më 22 qershor
në Bullgari. Ne terren zbatohet monitoring dhe nëse
vërehen çfarëdo simptome, do të reagohet në mënyrë
adekuate, kumtoi dje drejtori i Agjencisë për Ushqim
dhe Veterinari (AUV), Zoran Atanasov. Sipas tij, po
ndërmerren masa që në mënyrë parandaluese të
ngrihet vetëdija në nivel më të lartë dhe zbulimi i
sëmundjes, nëse rastësisht paraqitet, të jetë me kohë.
"Po ndërmerren të gjitha masat, është vendosur edhe
ndalesë për import dhe transit të deleve, dhive dhe

prodhimeve të tyre. Në Bullgari sëmundja është
vendosur nën kontroll, vatra të reja nuk ka dhe
rreziku është vendosur në minimum", tha Atanasov
pas ngjarjes me të cilën edhe zyrtarisht përfundoi
projekti i AUV-së për kontroll më efikas i sigurisë së
ushqimit dhe përforcimit të institucioneve në këtë
drejtim.  Nikolla Bertolini nga Delegacioni i BE-së në
Shkup theksoi se përparim i veçantë është arritur në
politikën fitosanitare, por, siç tha, mbetet edhe
shumë punë në pjesën e sigurisë së ushqimit që
duhet të vazhdojë edhe pas përfundimit të projektit. 

Koha



Fisnik PASHOLLI

Shkup, 4 korrik - Papunësia, jeta e
shtrenjtë apo çmimet në rritje,
gjendja ekonomike në amvisëri si
dhe situata ekonomike në vend
mbeten shqetësimet kryesore të
qytetarëve në Maqedoni. Sipas
anketës së fundit të Eurobarome-
trit të publikuar para një muaji dhe
të realizuar në periudhën prej 17
deri më 31 maj, lidhur me telashet
kryesore me të cilat ballafaqohet
shteti, të anketuarit janë përgjigjur
me 41 për qind se problem numër
një është papunësia, me 34 për
qind janë përgjigjur se kjo është
situata ekonomike, 23 për qind
janë përgjigjur për koston e jetesës
dhe me 18 për qind janë përgjigjur
se ikja jashtë e popullatës apo mi-
grimi paraqesin shqetësim për ta. 

Nga ana tjetër, të pyetur se cilat

janë shqetësimet e tjera me të cilat
përballet vendi, të anketuarit janë
përgjigjur se i mundon edhe kri-
minaliteti, borxhi publik, siguria
shëndetësore dhe sociale, pensio-
net, sistemi arsimor e kështu me
radhë. Në pyetjen e veçantë se cilat
janë problemet e tjera me të cilat
ata përballen ata personalisht, qy-
tetarët janë përgjigjur se janë të
shqetësuar edhe për kushtet e je-
tesës dhe punës, çështjet e am-

bientit dhe klimës etj.
Më shumë se një e treta apo 40

për qind e të anketuarve nuk pre-
sin përmirësim të situatës ekono-
mike në 12 muajt e ardhshëm,
ndërsa një e treta apo 33 për qind
mendojnë se nuk do të ketë ndry-
shime pozitive. Vetëm 22 për qind
e të anketuarve janë optimistë se
situata ekonomike në shtet do të
shënojë progres dhe përmirësim. 

Qytetarët në Maqedoni nuk

kanë ndonjë shpresë më të madhe
as për punësime të reja. Një e tre-
ta apo 33 për qind nuk presin ndry-
shim të situatës, 40 për qind men-
dojnë se bile do të përkeqësohet
situata me hapjen e vendeve të
reja të punës, ndërsa vetëm 22 për
qind janë optimist më të mëdhenj
për punësimin.

Qeveria e Maqedonisë gëzon
besimin e 30 për qind të qytetarë-
ve, ndërsa Parlamenti te 26 për

qind e qytetarëve, ndërsa mosbe-
sim ndaj këtyre institucioneve
kanë shprehur 60 dhe 66 për qind
të qytetarëve. Besim në Bashkimin
Evropian kanë 55 për qind të qyte-
tarëve, ndërsa 37 për qind nuk kanë
besim.

Në pyetjen se çka për ta per-
sonalisht paraqet Bashkimi Evro-
pian , numri më i madh i anketuar-
ve në Maqedoni, apo 56 për qind
janë përgjigjur liria e udhëtime-
ve, studimit dhe punës çdo kund
në Evropë, pastaj prosperiteti eko-
nomik me 37 për qind, pason pa-
qja, demokracia dhe pozita më e
fuqishme në botë me 22 për qind
dhe mbrojtja sociale me 19 për
qind.

Është interesante të theksohet
se BE, për qytetarët e Maqedonisë
nënkupton edhe diversitet kultu-
ror, kufij të hapur apo kontroll të
pamjaftueshëm në kufijtë e ja-
shtëm, humbje të identitetit kultu-
ror etj.

Ndryshe, në anketat për Euro-
barometrin e pranverës së Bashki-
mit Europian dhe vendeve kandi-
date të publikuar në muajin
qershor, kanë marrë pjesë 33.130
persona nga shtetet e vjetra dhe
ato shtet pretedente për tu anë-
tarësuar në Unionin Evropian. 

Zejnulla VESELI

Shkup, 4 korrik - Eksportet, sikurse
dhe importet, janë tregues të
rëndësishëm të një ekonomie. Re-
feruar analizës së Njësisë së Inte-
ligjencës së The Economist, ekspor-
tet për frymë të Shqipërisë në
2017-n llogariteshin 1347 dollarë,
duke tejkaluar vetëm nivelin e ek-
sporteve për frymë të Kosovës, të
cilat ishin vetëm 780 dollarë (shiko
grafikun1). I gjithë Ballkani Perën-
dimor ka një mesatare të eksporte-
ve për frymë prej 2411 dollarë.  Ek-

sportet më të larta për frymë në
Rajon i ka Mali i Zi, ku gjatë 2017-s
ato llogariteshin sa 3022 dollarë, i
ndjekur nga pas nga Serbia me
2944 dollarë dhe Maqedonia me
2900 dollarë. Nën mesataren e BP,
eksportet për frymë të Bosnje dhe
Hercegovinës llogariten 1773 dol-
larë. Në krahasim me 11 vendet më
të zhvilluara të Bashkimit Euro-
pian, vendet e rajonit qëndrojnë
dukshëm larg. Për 2017-n eksportet
në 11 vendet më të zhvilluara llo-
gariteshin 8687 dollarë. Rekordin e
mban Gjermania me shifrën prej
18.000 dollarë eksporte për frymë.

Negociatat e BREXIT kanë
krijuar një mjedis të pasigurt,
ndërkohë që vendosja e tarifave

amerikane në importin e çelikut
dhe aluminit kanë krijuar penge-
sa të prekshme për  tregtinë
ndërkombëtare, shkruan Forumi
Ekonomik Botëror. Tashmë po di-
skutohet se do të shtohen rreth 200
miliardë dollarë tarifa në të mirat
që vijnë nga Kina dhe rinegocimi i
NAFTA-s është prej shumë kohësh
pjesë e agjendës së Trump. Takimi
i G7 në Kanada gjithashtu tregoi
për gjendjen e atmosferës së treg-
tisë. Për herë të parë, takimi midis
liderëve Perëndimor ishte i tensio-
nuar, duke rezultuar me akuza dhe
duke dhënë përshtypjen se më e
keqja mund të jetë rrugës. 

Kina kryeson listën me afërsi-
sht 2.26 trilionë eksporte në vit, por

vendi ka gjithashtu një popullsi që
llogaritet afërsisht 1.4 miliardë dol-
larë. Gjermania, e cila është ekspor-
tuese e automobilave, dërgon rreth
1.45 trilionë të mira jashtë çdo vit
pavarësisht se ka 83 milionë njerëz.
Vlera e eksporteve për person kap
shifrën impresionuese prej 18 mijë
dollarë për person, shkruan ‘moni-
tor’. Shtetet e Bashkuara të Ame-
rikës janë eksportuesi i dytë më i
madh në botë në vlerë absolute. Si-
doqoftë nëse e krahason me bazë
për frymë si Gjermania, është e
dukshme që SHBA mbështet
shumë më pak në eksporte. Gjatë
2017-s vendi eksportoi rreth 1.5 tri-
lionë dollarë të mira, apo rreth
4,800 dollarë për person.

EUROBAROMETRI EVROPIAN PËR MAQEDONINË 

PAPUNËSIA, 
problemi numër një 

Papunësia, jeta e
shtrenjtë, gjendja
ekonomike në amvisëri
dhe situata ekonomike
në vend mbeten
shqetësimet kryesore të
qytetarëve në Maqedoni

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

TREGTIA NDËRKOMBËTARE DHE EKSPORTET

Maqedonia e treta, Kosova dhe
Shqipëria të fundit në rajon
I gjithë Ballkani
Perëndimor ka një
mesatare të eksporteve
për frymë prej 2411 dollarë.
Eksportet më të larta për
frymë në rajon i ka Mali i
Zi, ku gjatë 2017-s ato
llogariteshin sa 3022
dollarë, i ndjekur nga pas
nga Serbia me 2944
dollarë dhe Maqedonia
me 2900 dollarë. Nën
mesataren e BP, eksportet
për frymë të Bosnje dhe
Hercegovinës llogariten
1773 dollarë

CILËT JANË
EKSPORTUESIT MË TË
MËDHENJ NË BOTË? 
Duke qenë se mjedisi

përreth po ndryshon, ja

vlen të përmendin vendet

që kanë peshën më të

madhe në tregtinë

ndërkombëtare. Të

rëndësishme janë importet

dhe eksportet, today’s map

nga HowMuch.net

fokusohet ekskluzivisht te

eksportuesit më të mëdhenj

në botë. Madhësia e secilit

shtet paraqet madhësinë e

eksporteve, të dhënat për të

cilat janë marrë nga

Organizata Botërore e

Tregtisë dhe vende të tjera

me më pak se 20 miliardë

dollarë janë përjashtuar. 

Koha
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Komisioni për posedim të mjeteve të patundshme dhe të tundshme të Komunës së Kumanovës në bazë të nenit 36, 37, 38, 39, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 67 dhe nenit 67-  të Ligjit për ndryshim të ligjit 
për shfrytëzim dhe posedim me mjetet në pronësi shtetërore dhe me mjetet në pronësi të komunës (Gazeta Zyrtare e RM nr. 78/15, 106/15 dhe 153/16) dhe Vendimit nr. 09-5028/8 të datës 
03.07.2017 dhe Vendimit nr. 09-4025/10 të datës 14.06.2018 të Këshillit të Komunës së Kumanovës për dhënie të pëlqimit të Vendimit nr. 02-273/5 të datës 13.06.2018 të Këshillit drejtues të NP 
Pazarishta për dhënie me qira të mjeteve të patundshme përmes ankandit publik elektronik në emër të Ndërmarrjes publike Pazarishta të Komunës së Kumanovës, publikon: 
 

 
 

KOMUNA E KUMANOVËS 
 

SHPALLJA NR. 02/2018 
Të shpalljes për dhënie me qira të mjeteve të patundshme – përmes ANKANDIT PUBLIK ELEKTRONIK 

  
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 
 

1. LËNDË E ANKANDIT PUBLIK ELEKTRONIK  
Lëndë e ankandit publik elektronik është dhënie me qira të mjeteve të patundshme – hapësirë afariste 
pjesë e objektit PISHINA E MBYLLUR E QYTETIT ME PJESËT PËRCJELLËSE, pronësi e Komunës 
së Kumanovës, që jepen me qira me pëlqimin e dhënë me Vendim të Këshillit të Komunës së 
Kumanovës, për kohëzgjatje prej 5 (pesë) vjet nga dita e nënshkrimit të Marrëveshjes për ofertuesin 
më të volitshëm dhe hapësirë afariste pronësi e NP Pazarishte Kumanovë, që jepen me qira në 
pajtim me Vendimin e Këshillit drejtues të NP Pazarishte për dhënie me qira të hapësirës afariste, 
numër 02-273/5 të datës 13.06.2018 dhe pëlqimit të dhënë me Vendim të Këshillit të Komunës së 
Kumanovës, për kohëzgjatje prej 5 (pesë) vjet nga dita e në shkrimit të Marrëveshjes për ofertuesin 
më të mirë. 
 
2. KUSHTET E PËRGJITHSHME PËR DHËNIE ME QIRA 

• Qiranë qiramarrësi obligohet që ta paguajë në muaj në afat prej 7 ditëve nga dita e dorëzimit 
të faturës. 

• Qiramarrësi obligohet që të paguajë kamatë për dënim ligjor për çdo pagesë të vonuar. 
• Qiramarrësi është i obliguar që rregullisht të paguajë shpenzimet për energji elektrike, ujë, 

bërllokun, si dhe kompensime të caktuara për objektin, sigurinë dhe të ngjashme.  
• Qiramarrësi nuk mundet që objektin afarist ta japë me qira. 
 

 Kushtet e posaçme  
Ofertuesi më i volitshëm obligohet që të rregullojë hapësirën e brendshme të objekteve 
afariste që gjenden në pishinën e mbyllur të qytetit dhe të realizojë të gjitha punët e 
nevojshme ndërtimore dhe zejtare në llogarit ë vet.  

 
 
3. TË DHËNAT PËR HAPËSIRAT AFARISTE SI PJESË TË MJETEVE TË PATUNDSHME QË 
JEPEN ME QIRA (PISHINA E MBYLLUR E QYTETIT)  
 

- Lista pronësore numër 77104 KK Kumanovë 
- Shqyrtim të dokumentacionit planor urbanistik, kontroll në vend të ngjarjes dhe shqyrtim në 
shfaqje të fotografuar mund të bëhet në lokalet e Komunës së Kumanovës – çdo ditë pune (prej 
ditës së hënë deri ditën e premte) prej ora 09.00 deri ora 15.00. 

 
Nr. 
rendor  
 

Ankand Rruga dhe 
numri Hapësira afariste  KK 

Kumanovë  
Sipërfaqja e 
hapësirës 
afariste  

Garancia 
bankare 2% 

Shuma 
fillestare e 
qirasë mujore  

Hapi 
minimal i 
ankandit 1% 

1 Hera e 
dytë  

Pirinska 
Makedonija pn  

Objekti afarist nr. 1 
hyrja nr. 1, kati PR, 
ndërtimi i fortë  

19554/21- . 100 m2  147.944 
denarë  

36.986 denarë 370 denarë 

2 Hera e 
dytë 

Pirinska 
Makedonija pn 

Objekti afarist nr. 1 
hyrja nr. 3, kati PR, 
ndërtimi i fortë 

19554/21-B. 
 

100 m2 147.944 
denarë 

 
 

36.986 denarë 370 denarë 

 
3.1. TË DHËNAT PËR HAPËSIRAT AFARISTE SI PJESË TË MJETEVE TË PATUNDSHME QË 
JEPEN ME QIRA (NP Pazarishte Kumanovë) 
 

- Lista pronësore numër 2709 KK Kumanovë  
- Shqyrtim të dokumentacionit planor urbanistik, kontroll në vend të ngjarjes dhe shqyrtim në 
shfaqje të fotografuar mund të bëhet në lokalet administrative të NP PAZARISHTA – Kumanovë 
çdo ditë pune (prej ditës së hënë deri ditën e premte) prej ora 07.00 deri në ora 15.00. 

 
Nr. 
rendor  
 

Ankand Rruga dhe 
numri Hapësira afariste  KK 

Kumanovë  
Sipërfaqja e 
hapësirës afariste  

Garancia 
bankare 
2% 

Shuma 
fillestare e 
qirasë mujore  

Hapi 
minimal i 
ankandit 
1% 

3 Hera e 
katërt 

JNA nr. 108 Objekt afarist nr. 
9 deri në hyrja nr. 
3, ndërtim i fortë  

16958/Z. 46 m2 prej të cilave 
20 m2 përdhese 
dhe 26 m2 nënkulm

56.580 
denarë 

14.145 denarë 141 denarë 

4 Hera e 
dytë 

JNA nr. 108 Objekt afarist nr. 
25    
3,   

16958/D. 
 

28 m2 48.831 
denarë 

12.208 denarë 122 denarë 

5 Hera e 
dytë 

JNA nr. 108 Objekt afarist nr. 
2 hyrja ndërtim i 
fortë 

16958/X. 20 m2 35.268 
denarë 
 

8.817 denarë 
 

88 denarë 

6 Hera e 
dytë 

Narodna 
Revolucija  

Objekt afarist nr. 
1 ndërtim i fortë 

21648/1 20 m2 34.687 
denarë 

8.672 denarë 87 denarë 

 
 
4. TË DREJTË PËR PJESËMARRJE 
 
Të drejtë për pjesëmarrje në ankandin publik kanë të gjitha subjektet e interesuara të vendit dhe të 
huaja fizike dhe juridike të cilat në pajtim me ligjin i plotësojnë kushtet e dhëna në shpallje. 
 

• KUSHTET PËR PJESËMARRJE NË ANKANDIN PUBLIK ELEKTRONIK 
Subjektet e interesuara fizike dhe juridike parashtrojnë fletëparaqitje për pjesëmarrje në ankandin 
publik elektronik, të kompletuar me dëshmitë në vijim: 

• Deklaratë me të cilën pranojnë kushtet e dhëna në shpallje. 
• Garanci bankare për seriozitet në shumë prej 2% të shumës së vlerësuar të mjetit, për 

pjesëmarrje në ankandin publik. Krahas garancisë bankare në mënyrë elektronike për 
seriozitet duhet që në origjinal të dorëzohet edhe deri tek Komisioni për posedim të mjeteve 
të patundshme dhe të tundshme të Komunës së Kumanovës në ditën kur do të dorëzohet 
dokumentacioni i kompletuar. 

• Dëshmi për identitet 
- për subjektet fizike – kopje të letërnjoftimit ose dokumentit të udhëtimit 
- për subjektet juridike të vendit – gjendja aktuale nga Regjistri qendror i RM 
- për subjektet juridike të huaja – dëshmi për regjistrim nga regjistri përkatës i vendit ku janë 
të regjistruar. 

• E-mail adresë të parashtruesit të fletëparaqitjes, përmes së cilës do të realizohet procedura 
e regjistrimit për pjesëmarrje në ankandin publik elektronik në të cilën do të dërgohet emri 
përdorues dhe fjalëkalimi për qasje në internet faqen në të cilën do të realizohet ankandi 
publik elektronik. 
 

Fletëparaqitjet të cilat nuk do të jenë të kompletuara me këto dëshmi nuk do të marrin pjesë në 
ankand për çka do të informohen në mënyrë elektronike. 
 

• ÇMIMI FILLESTAR 
 Çmimet fillestare të qirasë mujore për secilën pozitë të shpalljes janë dhënë në pasqyrën 
tabelore. 

5. GARANCIA BANKARE PËR SERIOZITET 
  
Garancia bankare për seriozitet të ofertës për pjesëmarrje në ankandin publik elektronik për 
patundshmërinë në fjalë për dhënie me qira është 2% e shumës së vlerësuar të pronës së 
patundshme dhe shuma është përcaktuar është përcaktuar në pasqyrën tabelore të dhënë në këtë 
shpallje. 
Garancia bankare për seriozitet të ofertës për pjesëmarrje në ankandin publik i kthehet parashtruesit 
të fletëparaqitjes në afat prej 15 ditëve nga dita e mbajtjes së ankandit publik, ndërsa garancia 
bankare ofertuesit më të volitshëm i kthehet 15 ditë nga dita e pagesës së shumës së përgjithshme të 
arritur në ankandin publik.  
Garancia bankare jepet në dobi të KOMUNËS SË KUMANOVËS (pishina e mbyllur e qytetit)  
Garancia bankare jepet në dobi të NP Pazarishte (objektet afariste në pronësi të NP Pazarishte)  
 

• AFATI PËR PARASHTRIMIN E FLETËPARAQITJEVE 
Fletëparaqitjet për pjesëmarrje në ankandin publik elektronik dorëzohen në afat prej 13 ditëve nga dita 
e publikimi të shpalljes, kryesisht deri më 18.07.2018, në formë elektronike në internet adresën në 
vijim www.e-stvari.mk 
Ankandi publik elektronik për dhënie me qira të pronës së patundshme nga tabela me numër rendor 
nr. 1 do të mbahet në internet faqen www.e-stvari.mk më datë 20.07.2018 (e premte)  me fillim në 
ora 10.00. 
Ankandi publik elektronik për dhënie me qira të pronës së patundshme nga tabela me numër rendor 
nr. 2 do të mbahet në internet faqen www.e-stvari.mk më datë 20.07.2018 (e premte)  me fillim në 
ora 10.15.  
Ankandi publik elektronik për dhënie me qira të pronës së patundshme nga tabela me numër rendor 
nr. 3 do të mbahet në internet faqen www.e-stvari.mk më datë 20.07.2018 (e premte)  me fillim në 
ora 10.30. 
Ankandi publik elektronik për dhënie me qira të pronës së patundshme nga tabela me numër rendor 
nr. 4 do të mbahet në internet faqen www.e-stvari.mk më datë 20.07.2018 (e premte)  me fillim në 
ora 10.45. 
Ankandi publik elektronik për dhënie me qira të pronës së patundshme nga tabela me numër rendor 
nr. 5 do të mbahet në internet faqen www.e-stvari.mk më datë 20.07.2018 (e premte)  me fillim në 
ora 11.00. 
Ankandi publik elektronik për dhënie me qira të pronës së patundshme nga tabela me numër rendor 
nr. 6 do të mbahet në internet faqen www.e-stvari.mk më datë 20.07.2018 (e premte)  me fillim në 
ora 11.15. 
 
6. PROCEDURA 
Procedurën për ankandin publik elektronik për dhënie me qira të pronave të patundshme në pronësi të 
Komunës së Kumanovës dhe të NP Pazarishta e realizon komisioni për posedim me mjetet e 
patundshme dhe të tundshme të Komunës së Kumanovës. 
Fletëparaqitja për pjesëmarrje në ankandin publik parashtrohet në mënyrë elektronike dhe duhet të 
përmbajë të gjitha të dhënat dhe dëshmitë të cilat janë përcaktuar në shpallje për ankand publik 
elektronik. 
Komisioni pas pranimit të fletëparaqitjeve vërteton nëse janë të dorëzuara në afatin e caktuar dhe 
nëse janë të kompletuara në pajtim me kushtet në shpallje pas çka i informon parashtruesit e 
fletëparaqitjeve përmes formës elektronike. Parashtruesve të fletëparaqitjeve të cilat janë të 
kompletuara, komisioni në afat prej (3) tre ditëve nga dita e parashtrimit të ofertave u dorëzon emër 
përdorues dhe fjalëkalim për pjesëmarrje në ankandin publik, ndërsa parashtruesve të cilët nuk kanë 
parashtruar dokumentacion të kompletuar u dërgon kumtesë me arsyetim se nuk do të marrin pjesë 
në ankandin publik. 
Ankandi publik elektronik fillon me shpalljen e çmimit të përgjithshëm fillestar të qirasë së pronës së 
patundshme dhe realizohet përmes licitacionit nga ana e pjesëmarrësve. Në pesë minutat e para të 
ankandit publik pjesëmarrësit mund ta pranojnë, gjegjësisht rrisin çmimin e qirasë së pronës së 
patundshme. Ankandi publik do të konsiderohet si i përfunduar në momentin e kalimit të kohës së 
përcaktuar në shpallje, pas çka nëse në kalimin e dy minutave të fundit të kohës së caktuar të 
kohëzgjatjes së ankandit publik elektronik nga ana e pjesëmarrësve jepet ofertë, atëherë afati 
përfundimtar për përfundimin e ankandit publik elektronik vazhdon edhe për (2) minuta, ndërsa do të 
përfundojë kur në dy (2) minutat e ardhshme nuk do të jepet ofertë e re. Ankandi publik do të vazhdojë 
pakufi derisa në intervalin kohor prej dy (2) minutave do të jepet ofertë e re. 
Nëse në pesë (5) minutat e para të ankandit publik nuk pranohet oferta, gjegjësisht nuk është dhënë 
ofertë më e madhe nga pjesëmarrësi në ankandin publik, vlera e qirasë së pronës së patundshme ulet 
për 2% pas çka pjesëmarrësit në ankandin publik sërish do të kenë mundësinë të pranojnë, 
gjegjësisht rrisin çmimin e qirasë së pronës së patundshme pa patur mundësinë pastaj të kufizohet 
hapi minimal për rritje. 
Nëse në kalimin e dy minutave të fundit të pesë minutave të dyta të ankandit publik nga ana e 
pjesëmarrësve pranohet oferta, gjegjësisht jepet ofertë më e lartë, afati përfundimtar për përfundim të 
ankandit publik vazhdon edhe për dy minuta, ndërsa do të përfundojë në periudhën kur në dy minutat 
e ardhshme nuk do të jepet ofertë e re. 
Nëse në kohëzgjatje prej pesë minutave sërish nuk ka ofertë, shuma e qirasë së pronës së 
patundshme sërish do të ulet për 2% nga shuma e vlerësuar më herët. 
Ankandi publik do të mbahet edhe në qoftë se shpalljes i është përgjigjur vetëm një pjesëmarrës i cili 
përmbushë kushtet nga shpallja dhe ofron çmimin fillestar. 
Për ofertues më të volitshëm konsiderohet pjesëmarrësi në ankandin publik i cili ka ofruar çmimin e 
fundit që paraqet çmimin më të lartë për qira të pronës së patundshme. 
 
Pas përfundimit të ankandit publik, Komisioni përpilon procesverbal për ankandin e realizuar publik i 
cili dorëzohet deri tek të gjithë pjesëmarrësit në ankandin publik elektronik. 
Ofertuesi më i volitshëm në afat prej 15 ditëve nga dita e përfundimit të procedurës së ankandit publik 
është i obliguar që të paguajë mjetet në llogari të KOMUNËS SË KUMANOVËS – Kumanovë për 
objektet të cilat gjenden në pishinën e mbyllur të qytetit dhe në llogari të NP Pazarishte – Kumanovë 
për objektet që janë në pronësi të tyre, në pajtim me çmimin e arritur përfundimtar, ndërsa nëse nuk i 
ka paguar brenda atij afati, nuk do të lidhet marrëveshje, garancia bankare do të aktivizohet, ndërsa 
ofertuesi në periudhë prej një viti nuk do të ketë mundësi të marrë pjesë në çdo ankand të ardhshëm 
publik për mjetet e patundshme në fjalë. 
Me ofertuesin më të volitshëm në afat prej pesë ditëve pas realizimit të pagesës së çmimit të arritur 
përfundimtar lidhet marrëveshje për qira në formë me shkrim, i cili në afat prej 30 ditëve dorëzohet tek 
noteri për solemnizim. 
Shërbimet e noterit janë obligim i qiramarrësit. 
Pjesëmarrësit kanë të drejtë për ankesë vetëm në lidhje me procedurën e ankandit publik elektronik, 
në afat prej tre (3) ditëve nga mbajtja e ankandit publik deri tek Komisioni i cili vendosë në lidhje me 
ankesën përmes vendimit në afat prej pesë (5) ditëve pas pranimit të ankesës. 
 Kundër vendimit të Komisionit mund të parashtrohet ankesë deri tek Komisioni 
shtetëror për vendosje në procedurë administrative dhe procedurë të marrëdhënies së punës 
në shkallë të dytë. 
 

Kryetari i Komisionit për posedim të mjeteve të tundshme  
dhe të patundshme të Komunës së Kumanovës 

Dragan Jovanovski 
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Shkup, 4 korrik - Drejtoria e Policisë
Financiare parashtroi padi penale
në Prokurorinë Themelore Publike
Shkup kundër ish-kryetarit të Ko-
munës Qendër, Vladimir Todoro-
viç dhe dy personave të tjerë - M.T.
ish-sekretar në Komunë dhe D.R. i
punësuar në Sektorin për rregul-
lim të tokave ndërtimore dhe
mbrojtje të mjedisit jetësor në ko-
munën e njëjtë, për shkak të ekzi-
stimit të dyshimit bazë se kanë
bërë vepër penale "punë joadekua-
te në shërbim". Siç informoi drejto-
ri i Policisë Financiare, Arafat Mua-
remi, bëhet fjalë për rast të
realizuar me sukses nga projekti
"Shkupi 2014". "Pas veprimeve hu-
lumtuese disamuajshe, mbledhje
dhe mbështetje të dëshmive, Drej-
toria me sukses e zgjodhi rastin që
ka të bëjë me kryerjen e punëve
ndërtimore në urën e këmbësorë-
ve në lumin Vardar “Oko” (Syri), tha
Muaremi.

Në ndërkohë, kryeshefja e
Drejtorisë, Suzana Petrovska, tha
se tre të arrestuarit gjatë kryerjes
së autorizimit diskrecionar dhe me

lëshimin në kontroll të detyrue-
shëm, në mënyrë adekuate kanë
vepruar në kryerjen e autorizime-
ve dhe detyrave të tyre në emër të
dy garancive bankare të papagua-
ra, për avans të dhënë në vlerë prej
rreth 8.77 milionë denarë, si dhe
një garanci bankare të papaguar
për kryerje cilësore dhe në kohë të
punëve në vlerë prej rreth 17.88 mi-
lionë denarësh. Me atë, shton ajo,
të paraqiturit e kanë dëmtuar
buxhetin e Komunës Qendër në
vlerë prej 26.653.000 denarësh.

Sipas Marrëveshjes për furni-
zim publik që e ka lidhur Todoroviç
në shtator të vitit 2009 për ndërti-
min e urës së këmbësorëve në lu-
min Vardar "Oko" me subjektin ju-
ridik "Konstruktor-inzhenering"
SHA për ndërtimtari Split në vlerë

prej rreth 92 milionë denarë, si dhe
aneksi i marrëveshjes me të cilin
vlera e marrëveshjes rritet përafër-
sisht 120 milionë denarë, objekti
duhej të fillojë të ndërtohet në kor-
rik të vitit 2010, ndërsa afati për
kryerjen e punëve ka qenë 18 muaj,
përkatësisht duke e përfshirë 27 ja-
narin e vitit 2012. Për shkak të mo-
splotësimit të obligimeve të
marrëveshjes, shkelje të afatit për
kryerje të punëve, si dhe për shkak
të kryerjes jocilësore të punëve ta-
shmë të kryera, në vitin 2012 ko-
muna Qendër e ka prishur marrë-
veshjen, ndërsa për përfundimin
e punëve për ndërtimin e urës së
këmbësorëve është zbatuar pro-
cedurë e re për furnizim publik dhe
është lidhur marrëveshja me
kryerës tjetër. Drejtori Muaremi

informoi se dëmin e shkaktuar në
vlerë të tërësishme prej 26.6 mi-
lionë denarë ose përafërsisht
433.389 euro personat e paraqitur
u pajtuan ta kompensojnë në tërë-
si për çka morën vërtetim edhe nga
Komuna Qendër se më 30 qershor
të këtij viti, mjetet në para janë
kthyer në llogarinë buxhetore të
Komunës. Në pyetjen e gazetarëve
Muaremi theksoi se procedura hu-
lumtuese në lidhje me këtë rast
vazhdon para PTHP-së në Shkup
edhe krahas asaj që janë kthyer
paratë. Ai paralajmëroi se Drejto-
ria për Polici Financiare sipas kom-
petencave të tij vazhdon të hulum-
tojë edhe lëndë të tjera ku ka
dyshime për keqpërdorim të mje-
teve në para nga Buxheti i RM-së. 

(E.H)

Tetovë, 4 korrik - Në rajonin e Te-
tovës dhe të Gostivarit, gjatë këty-
re ditëve kanë ndodhur disa aksi-
dente trafiku, ku pjesëmarrës kanë
qenë motoçiklistët, në të shumtën
e rasteve pa leje për vozitje. Bilan-
ci i këtyre është aksidenteve është
dhjetëra persona të lënduar.

“Duke patur parasysh se ka fil-
luar sezoni ku me intensitet të lartë
shfrytëzohen motoçikletat në shu-
micën e rasteve nga të rinjtë dhe jo
rrallë herë edhe nga persona të mi-
tur, Sektori për Punë të Brendsh-
me në Tetovë edhe njëherë ju
rikujton se për të drejtuar motoçik-
letë, është e nevojshme që personi
të posedojë leje adekuate sepse në
të kundërtën - do të ballafaqohet
me kundërvajtje ku gjoba në të
holla për këtë lloj kundërvajtje

është 300 euro në kundërvlerë të
denarit, gjithashtu po aq dënimi
është për personin i cili ja ka ofruar
kundërvajtësit motoçikletën e tij
në shfrytëzim”, thotë zëdhënësi i
Sektorit për Punë të Brendshme
në Tetovë, Fatmir Xhaferi.

Sipas policisë, ata të cilët do të
zbulohen se i drejtojnë motoçik-
letat e tyre pa regjistrim apo me
regjistrim të skaduar, gjithashtu
do të ballafaqohen me gjoba të ci-
lat lëvizin prej 100 deri 500 euro,
ndërsa ata të cilët nuk posedojnë

dhe nuk shfrytëzojnë helmetë
mbrojtëse, do të ballafaqohen me
gjobë prej 50 euro në kundërvlerë
të denarit.

Sektori për Punë të Brendsh-
me në Tetovë gjatë dy muajve të
kaluar ka realizuar më shumë akti-
vitete kontrolli, ku në qendër të vë-
mendjes ishin kjo kategori e pjesë-
marrësve në komunikacion, të cilat
me intensitet të rritur, do të vazh-
dojnë deri në fund të këtij muaji
dhe muajit të ardhshëm. Kjo, për
shkak se pritet ardhja e një numri
të madh i të punësuarve jashtë
vendit, ku edhe dukshëm do të ri-
tet dinamika e përgjithshme,
gjegjësisht frekuentimi në trafik,
nëpër rrugët e Tetovës dhe të Go-
stivarit, dhe në rrugët anësore rajo-
nale dhe lokale. (U.H)

Do të
rregullohet
çatia e Entit
për dializë 
në Strugë
Strugë, 4 korrik - Për disa ditë do të
shpallet tender për rikonstruimin
e çatisë të Entit për Nefrologji në
Strugë,  paralajmëroi gjatë  vi-
zitës së djeshme zëvendësmini-
stri i Shëndetësisë, Asim Musa.
Projekti për rikonstruimin e kul-
mit, siç theksoi, ka qenë gati që
kur ai ishte drejtor i institucionit,
por për shkak të zgjedhjeve është
zgjatur.  Potencoi se përveç kul-
mit do të ndërrohen edhe dyert,
dritaret, dyshemetë, do të rikon-
struohen sallat... Ai përkujtoi se
Ministria bën gjithçka për t'i kë-
naqur nevojat në institucionet
shëndetësore dhe se në rrjedhë
është punësimi i kuadrove profe-
sionale atje ku ka nevojë, ndërsa
paralajmëroi edhe rritje të paga-
ve të punonjësve shëndetësor.
Musa shtoi se institucioni punon
me 10 aparate të reja për dializë,
ka nevojë për ripërtëritjen e të
tjerave dhe do të kërkojnë
mënyrë për furnizimin e aparate-
ve të reja. Në Entin për Nefrologji
në Strugë në ditë në dializë
shkojnë mbi 60 pacientë. (D.K)

Këtë verë
rikonstruohen 
11 shkolla 
të mesme
Shkup, 4 korrik - Qyteti i Shkupit
gjatë pushimit veror do të bëjë
rikonstruimin e tërësishëm të fa-
sadave në shkollat e mesme "Di-
mitar Vllahov", "Josip Broz Tito" ,
"Orce Nikollov", "Koço Racin,
"Nikolla Karev" , "Boro Petrushev-
ski", "Zdravko Cvetkovski", "Pançe
Arsovski", "Saraj", "Pançe Karagjo-
zov" dhe "Mihajlo Putin", me qël-
lim që të njëjtat të bëhet efikase
energjetikisht, potencoi kryetari i
Qytetit të Shkupit, Petre Shile-
gov. Ai njoftoi së në shkollat e
tjera të mesme në Shkup do të
bëhet rikonstruimi i tërësishëm
në brendi dhe zëvendësim të
produkteve të zdrukthëtarisë, aty
ku ka nevojë. Kryetari i Qytetit të
Shkupit informoi se nga fundi
është procedura për rikonstrui-
min e tërësishëm të shkollave të
mesme "Marija Kiri-Skllodovska"
dhe "Cvetan Dimov". "Interveni-
met ndërtimore që po i bëjmë,
në të njëjtën kohë do t'i bëjnë
shkollat e mesme të qasshme
edhe për fëmijët me nevoja të
posaçme. Në toalete do të bëhen
pjesë të veçanta, të dedikuar për
ata fëmijë. Pasi secili në Shkup ka
të drejtë për mundësi të bara-
bartë të jetesës", tha Shilegov.

DHJETËRA TË LËNDUAR NGA AKSIDENTET ME MOTOÇIKLETA

Motoçiklistët bëjnë gërdi
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

MALVERZIME ME PROJEKTIN “SHKUPI 2014”

Todorovoviç i ktheu

433 mijë euro

Muaremi informoi
se dëmin e
shkaktuar në vlerë të
tërësishme prej 26.6
milionë denarë ose
përafërsisht 433.389
euro personat e
paraqitur u pajtuan
ta kompensojnë në
tërësi për çka morën
vërtetim edhe nga
Komuna Qendër se
më 30 qershor të
këtij viti, mjetet në
para janë kthyer në
llogarinë buxhetore
të Komunës
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Q
ava. Pashë një video-mate-
rial të përhapur në rrjetet so-
ciale nga Ema Andrea, ak-
troja e njohur e skenës dhe

mu mbushën sytë me lot. Ishte e
shkurtër, e thjeshtë, bardh e zi. Ishte
aktori Viktor Zhusti, i cili tregonte një
histori e cila më rrëqethi. E rëndë ish-
te historia dhe drithërues ishte inter-
pretimi. Nuk bëhej fjalë as për film, as
për skenë teatri, por ishte një ngjarje
e vërtetë. E jona, shqiptare, por e hesh-
tur, e kaluar në mbamendjen tonë, por
tashmë mbase e harruar. Ishte një rrë-
fim real i një njeriu me dramë të
madhe, por si dramat e mijëra të tjerë-
ve për të cilët kemi dëgjua por si kemi
përjetuar, sidomos ne shqiptarët e
përtej kufijve të Shqipërisë, aq direkt e
që ka të bëjë me viktimat e çmenduri-
së së regjimit monist.

Rrëfimin që tregonte mjeshtëri-
sht aktori Viktor Zhusti është ai i
Nikut, për dhunën që ka përjetuar në
kampin e Tepelenës. Rrëfimi i dramës
të tij është marrë nga gazeta “Koha
Jonë”. Jo sajesë, dëshmi. Dëshmia
Nikut tregon se si ai në kamp ka hum-
bur gjithë familjen. Duke varrosur
vajzën pesë vjeçare, i drejtohet gruas
poashtu të vdekur me fjalët “po a kjo
paska ken vullnesa e hyijt moj Djellë?”.
Dëshmia e tij tregon se gruaja në një
anë ka pasur varret e dy djemve dhe në
tjetrën të dy vajzave. Por nuk mbaron
me kaq rrëqethja. Kur lirohet Niku nga
burgu, përqendrimi dhe kur mbërrin
në shtëpi, atij nuk i bëjnë këmbët të
shkojë atje, dëshiron të kthehet në
burg, në kampin e përqendrimit, në
vendin ku ka qëndruar me vite të tëra.
Miqtë e pyesin “po çka me lyp atje
Nik?”. “Familjen. Të ma gjejnë fa-
miljen. Gjallë siç e kisha, gjallë siç ma
morën”, thotë ai. Video ekzaktësisht
është 1 minuta e 40 sekonda, por nuk
shkulet gjatë nga truri juaj. 

Shikojeni, ja linku: 
( h t t -

ps://www.facebook.com/MemoAlbani
a/videos/129828317901214/),

Dhe pse e më shtyu të shkruaj ky
rrëfim? 

Sepse është një grusht fytyre për të
na bërë të kuptojmë se tragjike dhe
pa kuptim është njëmendësia, push-
teti autoritar, dhuna dhe sa pak, edhe
pse pjesë e historisë tonë flasim për
këtë dhe më keq ende e mbështesim
autoritarizmin apo dhe veprimet e
dhunshme ndaj njëri-tjetrit për një
ide apo mision të caktuar. 

Sigurish sot, ende, nuk kemi
dhunë fizike apo dënime drakonike si
në monizëm, por sensi pro autoritar i
shoqërisë tonë është gjithë andej. Fa-

qja MEMO, ose “ipërkasim njëri-tje-
trit” në fakt është, dhe po e sjell siç e
përshkruan vetë kjo nismë këtë aktivi-
tet: “nisma e një grupi intelektualësh
dhe artistësh të pavarur për të hapur
dialog konstruktiv mbi të shkuarën,
duke u përballur ndershmërisht me
të”. Më tej thuhet:

“Qasja artistike-sociale është një
ide e Ema Andreas, autore e projektit
në fazën e parë të tij.

Historitë e vërteta të vetëm pak vi-
teve më parë, pas të cilave janë fatet e
shumëkujt, - vëllait, motrës, fëmijës, të
kolegut, të të afërmve tanë, të njohur-
ve apo të panjohurve e sot duket sikur
nuk kanë ndodhur kurrë, - janë
përzgjedhur dhe sjellë në vetë të parë
nga shkrimtari Agron Tufa”. 

Projekti sipas autorëve “në thelb

mbështet marrëdhënien me të vër-
tetën dhe mbështetet te bashkëpuni-
mi me të gjithë ata që e ndiejnë këtë
përgjegjësi shoqërore ndaj së
shkuarës dhe së tashmes. Historitë e
vërteta, të trajtuara artistikisht dhe të
interpretuara nga personazhe publik
e njerëz të zakonshëm, mund të gjen-
den në faqet zyrtare ose dokumentet
që zotërojnë institucionet shtetërore
të kujtesës, në publikime, libra apo
portale online dhe kanë arritur deri te
ne nëpërmjet dëshmive, kujtimeve
dhe vullnetit për të treguar të vërtetën
të të mbijetuarve të regjimit komuni-
st. Zgjedhja për të rrëfyer monologët,
- duke dashur që historitë mbi jetët e
të mbijetuarve ose atyre që nuk ia
dolën të shkojnë te të gjithë dhe t’i
flasin me zë të lartë shoqërisë së sot-

me shqiptare, - është e lirë dhe shpreh
qëndrimin individual të gjithkujt që
ka vendosur të jetë një zë për të pazë-
shmit”. Në këtë faqe ka aq histori nga
dhuna dramatike e regjimit komuni-
st të Shqipërisë, sa lotët nuk e qajnë
dot atë dhimbje. 

Por, në kontekst të sotëm, sërish
më lindin pyetje si ka mundësi që një
popull me kaq vaj nga regjime, këtej e
andej kufirit, ende lehtësisht të mos
mbështesë lirinë, mendimet e ndry-
shme, përballjen, dialogun, debatin?
Si ka mundësi që ndodh me aq lehtë-
si përqafimi i autoritetit, diktatit apo
dhe idesë së një lideri suprem ose
mbështetja e një misioni apo ideo-
logjie aq symbyllur duke justifikuar
edhe shkatërrim, shpifje, poshtërim,
dhunë apo dhe likuidim moral po
qoftë dhe fizik të kundërshtarit? 

Kur shkruaj këtë tekst, është 4 Kor-
riku dita e pavarësisë së Shteteve të
Bashkuara të Amerikës, e cila ka mba-
se kushtetutën më të cituar për liritë
civile, ku esenciale dhe e pandryshuar
është shprehur në Amandamentin e
parë të saj, liria fetare, liria e shprehjes,
e tubimit dhe e kritikës ndaj pushtetit. 

Sot SHBA ka një president që ce-
non shumë çka nga integriteti dhe
imazhi i këtij vendi në botë. Sensi au-
toritar, mënyra e ashpër e qeverisjes
megjithatë nuk ka çuar ende në bur-

Si ka mundësi që
një popull me kaq
vaj nga regjime,
këtej e andej
kufirit, ende
lehtësisht të mos
mbështesë lirinë,
mendimet e
ndryshme,
përballjen,
dialogun, debatin?
Si ka mundësi që
ndodh me aq
lehtësi përqafimi i
autoritetit, diktatit
apo dhe idesë së
një lideri suprem
ose mbështetja e
një misioni apo
ideologjie aq
symbyllur duke
justifikuar edhe
shkatërrim, shpifje,
poshtërim...

KOHA PËR KARIKATURËN E DITËS

MEMO Nga 
Nazim RASHIDI



K
ëto dy javët e fundit qenë shumë më
tepër se javë vendimtare për një
kancelare. Ato ishin një luftë e egër
për drejtimin parimor të politikës

evropiane ndaj refugjatëve. Dhe atë e fituan
ato forca, të cilat janë fokusuar te izolimi. Ata
politikanë që në të ardhmen duan t'i pen-
gojnë njerëzit që të mos nisen fare në rrugën
me rrezik jete përmes Mesdheut. Me
mbrojtje të përforcuar kufiri, por edhe me
kampe në Afrikën e Veriut. Atje duhet të pre-
sin në të ardhmen refugjatët, derisa të jetë
bërë e qartë, nëse i do ata Evropa. Ose sepse
kanë të drejtë të marrin azil - ose sepse ka
nevojë për fuqinë e tyre punëtore. Edhe bren-
da Evropës do të qeveriset në të ardhmen me
dorë shumë më të fortë, teorikisht refugjatët
do të dërgohen pa humbur kohë në qendra
ose në kampe, rastet do të përpunohen shpejt
dhe vizitorët e padëshiruar do të kthehen po
kaq pa humbur kohë andej nga kanë ardhur.

TEATËR I NIVELIT TË ULËT NË POLITIKËN E
BRENDSHME GJERMANE

Plane të mëdha, për të cilat ra dakord An-
gela Merkel së bashku me kolegët e saj evro-
pianë javën e kaluar dhe me të cilat ajo i jep
përgjigje negative politikës së saj të deritash-
me të kufijve të hapur. Plane, të cilat në fund
e bënë të ndryshojë qëndrimin ministrin e
saj të Brendshëm Horst Seehofer dhe që i ja-
pin fund teatrit të trishtuar të nivelit të ulët
gjerman të ditëve të fundit - duke e ruajtur në
këtë mënyrë hë për hë nga shpërbërja qeve-
rinë gjermane të koalicionit.

Ky është lajmi i mirë. Jo vetëm për Gjer-
maninë, por edhe për Evropën. Sepse që eko-
nomia më e madhe kombëtare e Evropës të
përfshihet nga krizat e njëpasnjëshme me
fund të hapur, për këtë kanë interes janë jo
vetëm demagogët populistë. Tepër e rëndë-
sishme është fuqia stabilizuese e Gjermani-
së. Kjo është njëra nga arsyet pse arriti kaq sh-

pejt Merkeli të organizojë
kaq shpejt një takim evro-
pian të nivelit të lartë, në të
cilin u ra dakord për parimet
bazë të kësaj politike të re
evropiane të migrimit dhe
azilimit. Evropa e di se çfarë
rëndësie ka për të në këto
kohë Angela Merkeli.

JO ZGJIDHJE E VËRTETË
Me këtë vërtet që mori

fund kriza akute. Por një
përgjigje e vërtetë për sfidat
nuk është gjetur - për këtë
nuk duhet ta gënjejë veten
askush. Sepse në cilat shte-
tet të Afrikës së Veriut do të
ndërtohen kampet e kapjes
së refugjatëve? Reagimet e
deritashme në masën më të
madhe janë refuzuese. Dhe
me cilat shtete lejohet të
hysh fare në biznes, po të
duash t'i ruash qoftë edhe minimalisht të
drejtat e njeriut? Dhe kush duhet t'i ushqejë
refugjatët, po të pengohen që të vazhdojnë
rrugën? Pamjet më të fundit nga Algjeria tre-
gojnë atë që mund të ndodhë: mijëra vetë u
dërguan me plotëkuptimin e fjalës në shk-
retëtirë, midis tyre fëmijë dhe gra shtatzë-
na, të cilët në temperatura gati 50 gradë cel-
sius në hije vdiqën në mënyrë të mjerueshme
nga etja dhe nga uria. Që tani, një shtet si Li-
bani ka pranuar më shumë refugjatë se e
gjithë Evropa. Edhe kjo bën pjesë në të reali-
tetin e politikës evropiane të izolimit.

MË SHUMË PYETJE SE PËRGJIGJE
Edhe brenda Evropës për momentin ka

më shumë pyetje se përgjigje. Edhe këtu
është e paqartë se në cilin vend do të ndër-
tohen kampet. Se cilat qeveri do të jenë në

fund vërtet të gatshme që ta
lehtësojnë Italinë dhe Gre-
qinë, ato vende me kufijtë
më të gjatë të jashtëm dhe
përkatësisht me numrin më
të madh të refugjatëve. Ky
dakordim i shpejtë midis dy
partive unioniste ishte i
mundur vetëm se e gjitha
mbeti e turbullt. E vetmja
gjë që do të mund të zba-
tohet shpejt do të jetë forci-
mi i mbrojtjes së kufirit - po
vijnë kohë me leverdi për
Agjencinë Evropiane të
Mbrojtjes së Kufirit dhe të
Bregdetit, Frontex dhe për
firmat, që ndërtojnë
gardhe. Që prej tri vjetësh
Angela Merkeli lufton për
një politikë humane ndaj
refugjatëve. Në rrugë e
sipër ajo ka bërë edhe ga-
bime. Komunikimi shpesh

kaq qenë i keq, ka pasur difekte teknike. Por
tani atmosfera në vendin e saj, peizazhi i ri
politik partiak, raportet në Evropë, jo së fun-
di partneri në qeveri CSU i imponuan asaj
një politikë të një ashpërsie të re.

Bindja e saj e thellë dhe po kaq e thje-
shtë, se njerëzve në nevojë u duhet ndih-
muar, nuk duhet të ketë ndryshuar gjë. Tani
do të varet edhe më shumë prej saj që të
mos ndërtohen vetëm gardhe, por që të pu-
nohet me intensitet të madh për ligje imi-
grimi të hartuara si duhet, që të nisen part-
neritete të reja me Afrikën dhe që të
mbështeten më qartë se deri tani ato forca,
që luftojnë që njerëzit të mund të rrinë në
shtëpitë e tyre. Gardhet dhe postat kufitare
mund t'i mbrojnë për momentin qeveritë
evropiane. Zgjidhje e përhershme ato nuk
janë. (DW)

Merkeli e shpëton veten 
në kështjellën Evropë

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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gosjen, dënimin apo dhe rreziki-
mit të gjithë atyre që janë anti
Trump. 

A mbështes frymën që rrjedh
nga kushtetuta e SHBA-së? PO. Por
a mbështes Donald Trump me po-
litikat e tij? JO. Madje jam kritik me
gjithë veprimet e tij për aq sa unë
dhe ne perceptojmë se çfarë në rea-
litet ngjet në SHBA. Por nuk mund
të mos habitem, madje shumë, se si
njerëzit e tjerë, në raste edhe të
lexuar dhe parë, profesorë e më-
sues, punonjës në medie po dhe
njerëz të zakonshëm, meshkuj e
femra, të rinj e të moshuar se si
lehtësisht mbrojnë me çdo kusht
një autoritar, që nga politikanët
tanë e deri te Erdogani, të cilët kanë
dëshmuar se kundërshtarët në ide
i kanë shndërruar në armiq e ha-
sëm.

Ndiqni videot e faqes MEMO.
Mësoni se ç’bën dhuna e bazuar
nga ide politike e cila ka pasur për
qëllim të zhdukë çdo mendim
kundërshtar. Ndiqni nga një video,
veç një ditë të kësaj faqe dhe re-
flektoni se çfarë tmerri mund t’ju
sjellin nëse kanë pushtet ata që nuk
mendojnë si ju, ose a do të ishit sjel-
lë edhe ju me po aq dhunë ndaj
kundërshtarëve tuaj nëse ju kishit
pushtet? Mendoni dot për lirinë,
tuajën e të tjetrit? 

Pyetje naive në esencë këto. Por
jo. Është esenciale do të thosha
kuptimi i të ndryshmes, e cila kur
nuk është si ajo jona nuk do duhet
ta kemi frikë. Mësimet për lirinë i
kemi mes nesh motra e vëllezër.
Nga historitë tona që rrallë kanë
qenë të lumtura, mirësia mund të
vijë dhe nga vetë ne sepse siç
thuhet edhe tek faqja MEMO në
Facebook, e cila citon një thënie të
Nënë Terezës, “kemi harruar sa i
përkasim njëri tjetrit dhe prandaj
s’kemi paqe”. 

(Autori është kolumnist 
i rregullt i gazetës KOHA)

Z
gjedhja e Donald Trump,
Brexit, rritja e nacionaliz-
mit, dhe e të djathtës ek-
streme në pothuajse të

gjitha vendet perëndimore, shumë-
fishimi i “demokraturave” (deformi-
me të demokracisë) edhe brenda
Bashkimit Europian.

E gjithë kjo shënon një ndry-
shim epokal, po aq të rëndësishëm
sa edhe shembja e Murit të Berli-
nit. Unë e kam përjetuar atë ndry-
shim në vitet 1980, si një korrespon-
dent i gazetës “Le Monde” në
Poloninë e Solidarnostit, në Shte-
tet e Bashkuara të revolucionit kon-
servator, dhe në Bashkimin Sovjetik
të Mikail Gorbaçovit. Mund të flisja

mbi to, sepse i kisha mjetet për ta
bërë këtë. Por sot situata është ndry-
she.

Nuk ndjej se kam të drejtë ta
përshkruaj këtë situatë, pasi nuk e
kam parë atë me sytë e mi, sepse
nuk kam përjetuar personalisht
kthesën që ka përjetuar së fundit
SHBA-ja. Prandaj nisem me veshë
të tensionuar, të rizbuloj një bote
të re, dhe jo shumë garantuese. Por
mjaft fola për veten.

Është e qartë se arsyeja e parë,
se përse po hyjmë në një fazë krejtë-
sisht të re, është përçarja e Aleancës
Atlantike. Derisa NATO ishte një in-
stitucion solid, rryma të caktuara
dhe personalitete politike, mundej
të kritikoheshin dhe të akuzoheshin
për “atlantizëm”. Megjithatë tani që
po shpërbëhet, e kuptojmë rëndë-

sinë e saj, si dhe zbrazëtinë që do të
krijohet me mungesën e saj. Në një
kohë kur Kina, po përgatitet të
bëhet fuqia kryesore ekonomike në
botë, kur popullsia perëndimore po
bie, ndërsa ajo afrikane po rritet në
mënyrë dramatike, ku teknologjia
nuk është më vetëm perëndimore,
dhe ushtria kineze po rritet në fu-
qinë e vet me një ritëm të çmendur,
perëndimorët i lejojnë vetes luksin
e ndarjes.

Shtetet e Bashkuara, rrezikojnë
t’i kthejnë shpinën Europës dhe jo
vetëm, për shkak të Donald Trum-
pit. Sigurisht, kjo kthesë daton që
nga dështimi i frikshëm dhe i para-
shikueshëm i aventurës irakiane të

Xhorxh W.Bushit, i dukshëm që nga
mandati i tij i dytë. Nën presidentin
Obama dhe tani nën Trumpin, Shte-
tet e Bashkuara besonin se duhet
të mendonin më së pari për veten,
duke mos i kushtuar shumë vë-
mendje Europës dhe Lindjes së Me-
sme, dhe duke u fokusuar në për-
plasjen e madhe me Kinën.

Me shtimin e një sasie të madhe
të ligësisë dhe vulgaritetit, Donald
Trump nuk bën gjë tjetër, veçse
ndjek rrugën e paraardhësve të tij.
Dhe kështu, Aleanca mbi të cilën
është bazuar stabiliteti ndërkombë-
tar pas disfatës së nazizmit, duket e
kompromentuar në mënyrë të pari-
parueshme. (France Inter)

Po ndryshon bota që njohim sot Nga 
Bernard GUETTA 

Me shtimin e një sasie të
madhe të ligësisë dhe
vulgaritetit, Donald Trump
nuk bën gjë tjetër, veçse
ndjek rrugën e
paraardhësve të tij. Dhe
kështu, Aleanca mbi të
cilën është bazuar
stabiliteti ndërkombëtar
pas disfatës së nazizmit,
duket e kompromentuar në
mënyrë të pariparueshme

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

Nga 
Ines POHL 

Pas një krize të
padenjë Angela
Merkeli mundi ta
shpëtojë qeverinë e
saj duke
mbështetur
politikën e izolimit
ndaj refugjatëve.
Politika e saj e
deritashme e
krahëve të hapur i
përket tani historisë
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“Google” ka konfirmuar se
email-e private të dërguara dhe
të marra nga përdorues të
“Gmail”-it, ndonjëherë, mund të
lexohen nga persona të tretë, zh-
villues aplikacionesh.

Personat që kanë lidhur app
të palëve të treta me llogaritë e
tyre, mund t’i kenë dhënë pa e
ditur, lejen zhvilluesve të lexojnë
mesazhet e tyre. Një kompani
thotë për “Wall Street Journal”,
se praktika është e zakonshme
dhe e quan atë një sekret të pistë,
transmeton tch. “Google”
ndërkohë ka lënë të kuptohet se
praktika nuk bie ndesh me poli-
tikat e saj. Një ekspert sigurie
thotë se është për t’u habitur që
“Google” e ka lejuar një gjë të til-
lë. “Gmail” është shërbimi më po-
pullor i email-it, me 1.4 miliardë
përdorues. “Google” i lejon per-
sonat të lidhin llogaritë e tyre me
mekanizma menaxhimi email-
esh, të palëve të treta, apo me

shërbime si planifikimi i udhëti-
meve dhe krahasimi i çmimeve.
Kur lidhesh me një llogari të një
shërbimi të jashtëm, njerëzve u
kërkohet të japin disa leje, që sh-
pesh përfshijnë edhe mundësinë
për të lexuar, dërguar, fshirë dhe
menaxhuar email-in. Sipas “Wall
Street Journal”, kjo leje shpesh i
lejon punonjës të appve të palë-

ve të treta të lexojnë email-et e
përdoruesve.

Ndërsa mesazhet zakonisht
procesohen nga algoritma
kompjuterike, gazeta ka folur me
disa kompani, ku punonjësit
kanë lexuar me mijëra mesazhe
email-esh. “Google” ndërkohë
thotë se vetëm kompanitë që
janë lejuar mund të kenë akses

tek mesazhet dhe mund ta bëjnë
këtë vetëm nëse përdoruesit
kanë dhënë leje për të pasur ak-
ses tek email-et. Përdoruesit e
“Gmail” këshillohen të vizitojnë
faqen e kontrolleve të sigurisë,
për të parë se cilët aplikacione
ata kanë lidhur me llogarinë e
tyre dhe të fshijnë ata që nuk i
dëshirojnë.

Bashkimi Evropian planifikon
që deri në vitin 2025 çdo qytetar
nuk do të shpenzojë më shumë se
40 qese plastike në vit, një lëvizje
kjo e madhe që të gjithë duhet të
ndjekin nëse duan të ruajnë am-
bientin në Tokë. Irlanda ishte e para
në Evropë që vendosi një taksë të
veçantë në qese plastike në 2002,
falë të cilave konsumi i tyre ka rënë
90 për qind. Sipas studimit të Kom-
beve të Bashkuara, rreth 5 miliardë
qese plastike përdoren në vit, dhe
shumica dërmuese mbaron në det.

Ekspertët kanë frikë se deri në vitin
2050 do të ketë më shumë plastikë
se peshq në det. Një person mesa-
tar përdorë rreth 1000 qese plastike

në vit. Një qese përdoret mesatari-
sht për 12 minuta dhe nevojiten
1000 vjet për shkatërrimin e saj,
pasi është e prodhuar nga derivatet

e naftës të polietilenit.
Më shumë se një milion zogj

dhe rreth 100.000 gjitarë detarë
vdesin çdo vit për shkak të qeseve

plastike që hanë ose kontraktojnë
në to. Sipas disa parashikimeve, 85
për qind e të gjitha breshkave të
detit do të lëndohen ose do të
ngordhin për shkak të plastikës. In-
dia është fajtore për 60 për qind të
plastikës që përfundon në det dhe
oqeane çdo vit.

Në mes të Oqeanit Atlantik, mi-
dis Virxhinisë dhe Kubës ndodhet
zona Patch Great Garbage Atlan-
tik, e mbuluar me rreth 26 milionë
copë plastike për kilometër katror.
Disa kompani tregtare shpenzojnë
më shumë se 4 milionë dollarë në
qese plastike në vit. Në botë, vetëm
rreth 1 për qind e qeseve plastike
riciklohen, kështu pyesni veten - ku
shkon çdo gjë tjetër? Ju e dini
përgjigjen, në natyrë. Kur digjen
katër qese, oksigjeni konsumohet
për aq kohë sa merr një person për
tërë ditën.

I hoqi virgjërinë
nxënësve, 
15 vite burg për
mësuesen
Një mësuese anglishteje, të cilës iu zbu-
luan marrëdhëniet seksuale që kishte
kryer me nxënësit, shumë më të vegjël se
vetja, është dënuar me 15 vite burg. Mësue-
sja Ashley Pruiit, që është nënë me fëmijë
u dërgua në burgun e Blount mëngjesin e
së hënës pasi Gjykata e Apelit Penal hodhi
poshtë kërkesën për ridëgjim. Ashley kish-
te përfunduar në pranga në vitin 2014 dhe
gjykata provoi akuzat për akt seksual me
një prej nxënësve të saj, por dhe shpërn-
darje pornografie. Ajo punonte si mësue-
se prej 6 vitesh, por Pruitt kishte zakonin e
keq që pasi kryente marrëdhënie me
nxënësit adoleshentë, iu dërgonte atyre
edhe foto të vetat nudo. Mbi të rëndon
edhe një akuzë e re, për kryerjen e seksit
oral me një student 19-vjeçar në makinë.
Sipas policisë, ishte mësuesja që i shkruan-
te studentëve të saj se ajo donte që t’u
merrte virgjërinë dhe pas kësaj kryenin
marrëdhënie në makinën e saj.

Në të ardhmen në dete do të ketë më shumë plastikë se peshq

Pirja e kafesë zgjat jetën,
edhe kur konsumohet shumë.
Kjo u zbulua nga një studim i
botuar nga “Lancet Internal Me-
dicine”, sipas të cilit vdekshmëria
bie me 12% edhe në ato më të
ndjeshëm ndaj efekteve të ka-
feinës. Studiuesit e U.S. Instituti
Kombëtar të Kancerit, kanë stu-
diuar të dhëna nga rreth 500
mijë britanikë, duke i dorëzuar
ato në pyetësorët për konsumi-
min e kafesë dhe një test gjene-
tik. Një e treta e pjesëmarrësve
pinë dy deri në tre gota në ditë,
ndërsa 10,000 më shumë se

tetë. Subjektet, midis 40 dhe 69
vjet, u ndoqën për dhjetë vjet,
një periudhë në të cilën vdiqën

rreth 15 mijë pjesëmarrës. Më
pak rrezik, shpjegojnë autorët,
kanë të gjithë konsumatorët e

kafesë, pavarësisht nga sasia dhe
ka rezultuar kështu edhe tek ata
persona me ADN që e bën më të
ngadalshëm metabolizmin e
kafeinës. “Nuk është e qartë se si
kafeja mund të ndikojë në
jetëgjatësi, - thonë autorët -. Kjo
pije përmban mbi një mijë ele-
mentë, duke përfshirë edhe
shumë antioksidantë që mund
të mbrojnë qelizat”. Në mesin e
tyre, theksojnë studiuesit, nuk
ka kafeinë, pasi nga disa studime
e mëparshme kanë gjetur efek-
tet edhe për ata që pinë deka-
feinë.

GOOGLE e pranon: Email-et private
tona lexohen nga palë të treta

Përdoruesit e “Gmail”
këshillohen të

vizitojnë faqen e
kontrolleve të

sigurisë, për të parë
se cilët aplikacione
ata kanë lidhur me

llogarinë e tyre dhe
të fshijnë ata që nuk i

dëshirojnë

Të pish kafe të zgjat jetën, edhe në sasi të mëdha

Më shumë se një milion zogj dhe rreth 100.000
gjitarë detarë vdesin çdo vit për shkak të qeseve
plastike që hanë ose kontraktojnë në to. Sipas
disa parashiki meve, 85 për qind e të gjitha
breshkave të detit do të lëndohen ose do të
ngordhin për shkak të plastikës
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Gurët në veshka prekin rreth
10% të popullsisë në botë. Në Sh-
qipëri shifrat janë edhe më të larta
dhe problemi është më i përhapur
pasi rastet janë duke u shtuar, bën
të ditur AgroWeb. Shfaqja e gurëve
është më e zakonshme tek me-
shkujt midis moshës 30 dhe 40
vjeç.

Shqetësimi që sjellin gurët në
veshka është një situatë e dhimb-
shme që mund të zgjasë me javë të
tëra. Gurët formohen kur nivelet e
larta të kalciumit, natriumit, acidit
urik, ose substanca të tjera që for-
mojnë kristale, krijohen deri në ni-
vele që trupi nuk mund t’i elimi-
nojë siç duhet. Këto substanca
mblidhen dhe lidhen kimikisht me
njëri-tjetrin duke formuar një gur
brenda organit. Ajo që duhet të
dini është që prirja e organizmit
për të formuar gurë në veshka
është e trashëguar. Edhe nëse nuk
vuani sot, duhet të përgatiteni për
të parandaluar shfaqjen e gurëve.
Nëse jeni një nga 10% i personave
të pafat që kanë përjetuar gurë në
veshka, ose nëse dikush në fa-
miljen tuaj i ka vuajtur ato në të
kaluarën, duhet të njihni mënyrat

më të mira natyrale për të paran-
daluar, lehtësuar dhe eliminuar sh-
qetësimet para se të bëhen një pro-
blem i madh.

Duhet shumë hidratim. Është
gjithmonë një ide e mirë për të pirë
shumë ujë. Nëse keni gurë në ve-
shka ose nëse mendoni se mund
të jeni i ndjeshëm ndaj tyre, është
absolutisht e rëndësishme të mba-
ni lëngjet e duhura në mënyrë që të
eliminojnë kripërat minerale që
shkaktojnë gurët. Nëse nuk keni
kohë ose durim për të matur dhe
ndjekur marrjen tuaj të përditsh-

me të ujit, thjesht mos harroni këtë
rregull të përgjithshëm: Sa më e
errët urina juaj është, aq më shumë
ujë ju nevojitet.

Uthulla e mollës është një ilaç
efektiv për një listë të gjatë të së-
mundjeve, duke përfshirë gurët në
veshka falë studimeve të gjata dhe
të hollësishme. Jo vetëm që kjo
uthull do të ndihmojë thërrmimin
dhe eliminimin e gurëve. Por kon-
sumi i rregullt i rreth 2 lugëve gjel-
le në ditë do të ndihmojë në pa-
randalimin e shfaqjes së gurëve në
të ardhmen. Duhet të pini një për-

zierje me uthull molle esëll në
mëngjes. Përsëri rreth mesditës
dhe një të tretën herë në mbrëmje.
Kështu do të merrni, përfitimet
shëndetësore të këtij ilaçi të pabe-
sueshëm natyror dhe do të hiqni
qafe gurët e veshkave në të njëjtën
kohë.

Thjesht përzieni 2 lugë gjelle
me uthull molle me një ëmbëlsues
të natyror si mjalti në një gotë me
rreth 150 ml ujë. Duhet ta konsu-
moni tri herë në ditë sidomos
përgjatë stinës së vjeshtës dhe
dimrit.

Konsumimi i një luge vaj ulliri
në ditë ju ndihmon që të jetoni më
gjatë. Vaji i ullirit, një element kyç
i dietës mesdhetare për një shën-
det të mirë, prej shumë kohësh
rekomandohet si shumë i dobi-
shëm për shëndetin. Dhe mjekja
Sarah Brewer dhe dietologia Juliet-
te Kellow, thonë se vaji i ullirit ju
shton disa vite në jetën tuaj, rapor-
ton Daily Mail. Ata thonë se
përbërësi i zakonshëm i gatimit
përmban antioksidantë të cilët
mund të ndihmojnë për të paran-
daluar ose ngadalësuar rritjen e
kancerit si edhe për të zvogëluar

rrezikun e sulmeve të zemrës, disa
prej vrasësve më të zakonshëm në
botë.

Gjithashtu mund të zvogëlojë
efektet dëmtuese të kolesterolit,
presionit të gjakut dhe sëmundje-

ve që lidhen me moshën, si edhe
të përmirësojë funksionin njohës,
thonë ekspertët. 

Pretendimet e tyre i shtohen
viteve të provave shkencore që
sugjerojnë se vaji i ullirit mund të
ndihmojë që njerëzit ti shmangin
sëmundjeve vdekjeprurëse. Vaji i
ullirit ka shumë kalori, kështu që
duhet të përdoret me kufizim.
Mjekët sugjerojnë një lugë gjelle
në ditë. 

Gjithashtu, përmban shumë
vitaminë E që mban lëkurën dhe
sytë të shëndetshëm si edhe for-
con sistemin imunitar.

Kur fillojmë
të kujtojmë
ngjarjet 
nga jeta?
Shkencëtarët gjithmonë
kanë konsideruar se kujti-
met e fëmijërisë fillojnë
me tre vjet e gjysmë jetë.
Tani, megjithatë, shkencë-
tarët e Universitetit Ka-
lifornia Davis thonë se ne
kujtojmë se çfarë ndodhi
qysh kur jemi në moshën
dy vjeç. Është gjetur një
zonë e trurit përgjegjës
për kujtesën, e cila mund
të aktivizohet edhe para se
fëmija të fillojë të flasë.
Ekipi, i udhëhequr nga
shkencëtari Simon Geta,
vëzhgoi hipokampusin,
një strukturë të vogël të
thellë në qendër të trurit.
Ata vunë re se hipokam-
pus ishte më aktiv kur fë-
mija këndonte një ninullë,
të cilën fëmija kishte
dëgjuar. Zona nuk u sti-
mulua kur një këngë e re u
luajt ose kur u këndua nga
një zë tjetër. Shkencëtarët
në vitin 2005 konfirmuan
se 80 për qind e fëmijëve
të moshës prej pesë vjet e
gjysmë kujtojnë episode
që kishin ndodhur kur ki-
shin vetëm tri vjeç. Deri në
moshën shtatë e gjysmë
vjeç mbajnë mend më pak
se 40 për qind. Kjo tregon
se fëmijët mund të
mbajnë mend ngjarjet,
por ato nuk zgjasin shumë
sikurse te ngjarjet që iu
ndodhin të rriturve.

Një studim nga një grup
kërkuesish të revistës “Which”
kanë zbuluar se cilat janë llojet e
ushqimeve që mund të shkak-
tojnë kancer. Nga kërkimet e bëra
është mësuar se mishi i përpunuar
është njëri prej atyre ushqimeve
që mund të shkaktojë kancer.

- 50 gram mish i përpunuar në
ditë mund të rrisë me 18% rre-
zikun e prekjes nga kanceri i zorrë-
ve. Është provuar gjithashtu se
mund të jenë shkaktarë edhe të
kancerit të stomakut, për shkak se
mishi i përpunuar përmban nitra-
te, të cilat janë kancerogjene.

- Sa i përket pesticideve, gjith-
monë është deklaruar se janë rre-

zik për të shkaktuar kancer. Por
deri tani kjo nuk është provuar
dhe nuk ka dëshmi të mjaftuesh-
me për të mbështetur këtë preten-
dim. Megjithatë, personat që janë
në kontakt direkt me pesticidet, si
fermerët, janë më të ekspozuar

për t’u prekur.
- Sheqeri mund të jetë shkak-

tar indirekt për kancerin. Nuk ka
dëshmi shkencore për të mbësh-
tetur pretendimin se sheqeri
shkakton kancer. Por, sheqeri çon
në obezitet dhe në këtë mënyrë

rritet rreziku për prekjen nga kan-
ceri.

- Alkooli renditet në listën e
produkteve që janë shkaktarë të
kancerit. Sipas studiuesve, ai është
shkaktar i kategorisë së parë.

Por, a ka ushqime që mund të

parandalojnë kancerin? Çaji i sha-
franit dhe çaji jeshil pretendohet
se luftojnë sëmundjen e kancerit.
Po kështu edhe manaferrat, shegët
dhe vaji i peshkut. Por shkencëri-
sht, studiuesit thonë se nuk ka pro-
va të besueshme që asnjë ushqim
ndikon në parandalimin e kancerit.
Sipas studimit, nuk ka prova konk-
rete që të sugjerohen ushqime të
caktuara të cilat mund të ndih-
mojnë për të luftuar kancerin.

Megjithatë, për të reduktuar
rrezikun nga kanceri, duhet të hi-
qni dorë nga pirja e duhanit, të
mbani një peshë të shëndetshme
dhe të konsumoni sa më shumë
fruta e perime.

Zbulohen ushqimet që mund të shkaktojnë kancer

Vaji i ullirit ju bën të jetoni më gjatë

Ilaçi magjik që shkatërron
gurët në veshka

Shqetësimi që sjellin gurët në veshka
është një situatë e dhimbshme që
mund të zgjasë me javë të tëra. Gurët
formohen kur nivelet e larta të
kalciumit, natriumit, acidit urik, ose
substanca të tjera që formojnë kristale
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Prishtinë, 4 korrik - Instituti Demok-
ratik i Kosovës (KDI), ka mbajtur sot
konferencë për media gjatë së cilës
janë shpalosur rezultatet e son-
dazhit me opinionin publik, lidhur
me fazën përfundimtare të dialo-
gut Kosovë-Serbi dhe çështjet ak-
tuale që janë trajtuar se fundi nga
partitë politike si zgjedhjet e pa-
rakohshme, njofton Periskopi.

Me këtë rast Violeta Haxholli
nga KDI ka bërë të ditur se sa i
përket pyetjes drejtuar qytetarëve
të Kosovës se çfarë presin ata që të
përmbajë marrëveshja përfundim-

tare në kuadër të dialogut Kosovë –
Serbi, 61% e tyre kanë deklaruar se
presin që kjo marrëveshje të përm-
bajë njohjen shtetit të Kosovës nga
Serbia, 56% anëtarësimin e Kosovës
në OKB, 22% shkëmbimin e terri-
toreve midis Kosovës dhe Serbisë,
25% autonomi të zgjeruar për
serbët e Kosovës.

Në vazhdim qytetarët janë pye-
tur mbi pranushmërinë e rezultate-
ve nga kjo marrëveshje. Bazuar në
sondazh, Haxholli ka thënë se 97%
e qytetarëve të anketuar kanë dek-
laruar se do të pranonin që rezulta-
ti i bisedimeve të fazës finale të jetë
njohja e shtetit të Kosovës nga Ser-
bia. Ndërkaq të gjithë qytetarët nga

komuniteti shqiptarë e pranojë këtë
opsion kurse 91% të komunitetit
serb kanë deklaruar se nuk do të
pranonin njohjen e shtetit të Ko-
sovës nga Serbia. Kurse Jeta Krasni-
qi nga KDI potencoi se në pyetjen se
kush duhet të udhëheq grupin ne-
gociator të Kosovës në bisedimet
me Serbinë, 44% e qytetarëve të
anketuar kanë deklaruar se duhet
ta udhëheq Presidenti i Kosovës,
31% e tyre mendojnë se duhet ta
udhëheqin liderë nga opozita dhe
25% janë të mendimit se grupin ne-
gociator në bisedime me Serbinë
duhet ta udhëheq Kryeministri i Ko-
sovës. Në pyetjen se a mendojnë
qytetarët e Kosovës se marrëveshja

përfundimtare mes Kosovës dhe
Serbisë do ta largoj përfundimisht
ndikimin e Serbisë nga Kosova, Kra-
sniqi ka bërë të ditur se 48% e të
anketuarve mendojnë se kjo nuk
do të ndodhë me marrëveshjen
përfundimtare. Krasniqi ka thek-
suar se qytetarët janë pyetur nëse
do të votonin në rast se zgjedhjet
parlamentare do të mbaheshin të
dielën e ardhshme. 45.3% kanë
thënë se do të votonin definitivisht,
29.8% ndoshta do të votonin, 6.9%
me gjasë nuk do të votonin, 8.8%
definitivisht nuk do të votonin, 3.2%
kanë deklaruar se nuk e dinë dhe
6.1% kanë refuzuar të kthejnë
përgjigje.

Kurse të pyetur se për cilën par-
ti politike do të votonin, vetëm nga
votat e deklaruara: 30.8% kanë
dhënë se do të votonin për Lidhjen
Demokratike të Kosovës, 23% për
Partinë Demokratike të Kosovës,
21.2% për Lëvizjen Vetëvendosje,
10.4% për Aleancën për Ardhmë-
rinë e Kosovës, 6.3% Nisma Social-
demokrate, 2.4% Partia Socialde-
mokrate, 2% Lista Serbe dhe 4.1%
të tjera.

Janë 11.6% e të anketuarve që
kanë refuzuar të përgjigjen në këtë
pyetje.

Qeveria shqiptare po bëhet
gati për emetimin e një eurobondi
prej 500 milionë eurosh në disa
tregje në Europë dhe Shtetet e Ba-
shkuara, ku synon të tërheqë inve-
stitorë të rëndësishëm, raporton
portali ekonomik SCAN. Në doku-
mentet e zbardhura, qeveria kon-
firmon edhe parablerjen me ten-
der të eurobondit ekzistues, të
emetuar në vitet 2010 dhe 2015.

Së fundmi qeveria ka hapur
procedurat për gjetjen e një firme
ligjore të specializuar në dhënien e
këshillimeve ligjore për emetimin
e eurobondit. Firma që do të shër-
bejë si këshilltar ligjor duhet të
ketë ekspertizë në ligjin anglez,
çka mund të kuptojë se emetimi
do të përqendrohet në bursat e Bri-

tanisë së Madhe.
Shërbimi i konsulencës ligjore

do të zgjasë deri më 31 Dhjetor
2019 dhe pritet të kushtojë rreth
258 mijë euro. Ekipi që do të asi-
stojë Ministrinë e Financave dhe
Ekonomisë në listimin e bondit do

të përbëhet nga 5 ekspertë ligjorë
dhe ekonomikë me eksperiencë në
procese të emetimit të borxheve
sovrane.

Konsulenti i huaj do të asistojë
në strukturimin e ofertës, përcakti-
min e afateve ligjore, përgatitjen e

dokumentacionit, negociatat me
bankat e deri në hedhjen e bonde-
ve në treg dhe dhe përfundimit të
procesit.

Emetimi i një eurobondi ishte
lajmëruar që në projektbuxhetin
e këtij viti dhe do të shërbejë për të
shmangur kufizimet që burojnë
nga kapaciteti i limituar i tregut të
brendshëm, si dhe për të shërbyer
detyrimet e borxhit në valutë, të
cilat gjatë këtij viti janë rreth 20%
më të larta se në 2017-ën.

Emetimi i këtij eurobondi të ri
parashikohet të kryhet gjatë
muajit Tetor të këtij viti, megjithë-
se kohëzgjatja e kontratës me kon-
sulentin dhe synimi për listimin në
disa tregje mund të nënkuptojë
zgjatjen e këtij procesi. (ScanTv)

Tërmeti që
shkundi
Shqipërinë, ja
bilancet e dëmeve

Një tërmet i fuqishëm ka tron-
ditur të mërkurën Shqipërinë ,
duke ngjallur frikë dhe panik te
qytetarët.  Sipas të dhënave nga
IGJEUM, tërmeti me magnitudë
5.1 ballë ka pasur si epiqendër Gji-
rin e Lalzit, 18 kilometra në veri-
lindje të Durrësit. Lëkundjet e fu-
qishme janë ndjerë në disa qytete
të Shqipërisë dhe Kosovës. Pas tër-
metit, Ministria e Mbrojtjes ka
bërë bilancet e shkaktuara nga
lëkundjet e fuqishme.

Nga informacionet e grumbul-
luara nga Qendra Kombëtare Ope-
racionale pranë Shtabit të
Përgjithshëm të FA deri në orën
12:30 janë konstatuar:

1.Rënia e një çatie në një ba-
nesë të braktisur, njësia admini-
strative Manzë

2.Në Yrshek, Kashar i është
çarë muri i një banese

3.Në Marqinet, Bashkia Vorë,
raportohet dëmtimi i çatisë së një
banese.

4.Në lagjen Dyl Haxhire Myzy-
ri, pallati nr. 8 ka plasaritje të mu-
reve.

5.Njësia Cudhi, Bashkia Krujë
është plasaritur një banesë.

6. Fshati Brret, Bashkia Krujë
një banesë e plasaritur.

7.Plasaritje e një supermarket
në lagjen 17, Bashkia Durrës.

Nga komunikimi me qarqet
Fier, Shkodër, Vlorë, Lezhë, Berat,
Kukës etj. nuk janë raportuar
dëme në objekte dhe lëndime në
njerëz.

Ish-presidenti i Serbisë, Boris
Tadiç, ka hedhur kritika të ashpë-
ra në drejtim të qeverisë së Alek-
sandër Vuçiq, duke e akuzuar atë
se ka dështuar sa i përket çështjes
së zgjidhjes së problemit me Ko-
sovën. Sipas Tadiç it për këtë gjë

dikush duhet të quhet ‘tradhëtar’,
raporton Periskopi, marrë nga Da-
nas. “Megjithatë për politikën ka-
tastrofale që ka zgjedhur kjo qeve-
ri ndaj Kosovës, dikush duhet të
mbaj përgjegjësi historike”, ka
thënë Tadiç. Tadiç thotë se Vuçiq

nuk i ka shfrytëzuar situatat për
ta mbajtur atë që nuk ishte hum-
bur në luftë. “Për dorëzimin e asaj
që nuk e kemi humbur me luftë,
dikush duhet ta marrë emrin e
‘tradhëtarit’”, ka shtuar ish-presi-
denti serb.

INTERPOL-i heq
nga uebfaqja
kosovarët e
kërkuar
Nga muaji prill i këtij viti asnjë
nga personat e kërkuar me fle-
tarrestime ndërkombëtare nga
organet e drejtësisë kosovare
nuk gjenden në faqen zyrtare
të INTERPOL-it. Publikimi i fle-
tarrestimeve ndërkombëtare të
personave që janë në kërkim
nga organet e shtetit të Kosovës
në organizatën më të madhe të
policisë ndërkombëtare – IN-
TERPOL, tash e tutje duhet të
bëhet me kërkesë të veçantë. Ky
vendim po vlerësohet në mëny-
ra të ndryshme nga njohës të
çështjeve të siguris.

Shqipëria do të emetoj Eurobondin prej 500 milionë eurosh 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Për humbjen e Kosovës dikush duhet të quhet tradhëtar

SONDAZHI I KDI-së

Thaçi dhe LDK më të
pranueshëm nga qyetarët

Të pyetur se për cilën parti
politike do të votonin, vetëm
nga votat e deklaruara:
30.8% kanë dhënë se do të
votonin për Lidhjen
Demokratike të Kosovës, 23%
për Partinë Demokratike të
Kosovës, 21.2% për Lëvizjen
Vetëvendosje, 10.4% për
Aleancën për Ardhmërinë e
Kosovës, 6.3% Nisma
Socialdemokrate, 2.4% Partia
Socialdemokrate, 2% Lista
Serbe dhe 4.1% të tjera
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Përveç traumës psikologjike e
të qënurit të ngecur në një shpellë
qindra metra nën tokë, mungesa e
dritës së diellit mund të ketë efek-
te të çuditshme tek sensi i brend-
shëm i kohës dhe te perceptimi që
djemtë kanë për të

Nuk kanë më uri dhe frikë, nuk
kanë më as ftohtë, por sidoqoftë
12 futbollistët e vegjël dhe trajne-
ri i tyre janë ende në thellësinë e
shpellës, ku i gjetën forcat e shpë-
timit në Tajlandë. Videot e reja të
publikuara nga autoritetet i shfa-
qin ata duke buzëqeshur, e ashtu
siç duken janë vërtet në shëndet
të mirë, por nxjerra e tyre nga sh-
pella do te jete nje çështje më vete.
Një problem kaq serioz, saqë ush-
tria tajlandeze sugjeroi se zgjidhja
më e mirë është që ata të presin
aty për disa muaj, derisa të tërhi-
qen ujërat e përmbytjes, e pastaj të

dalin. U deshën zhytës profesioni-
stë që të mbërrinin deri te djemtë
e t’i gjenin, ndërsa ekspertët thonë
se është e pamundur që atyre t’u
mësohet të bëjnë të njëjtën gjë, si-
domos në kushtet e shpellës. Kjo e
fundit, në disa vende është kaq e
ngushtë saqë është e detyruesh-
me zhytja e lirë pa bombola ok-
sigjeni, e pamendueshme për fut-
bollistët e vegjël. Autoritetet janë
të shqetësuara se, stina e reshjeve
sapo ka nisur dhe niveli i ujërave
brenda tokës do të vazhdojë të rri-
tet, prandaj djemtë duhen nxjerrë
që aty sa më shpejt të jetë e mun-
dur.

Përveç traumës psikologjike e
të qënurit të ngecur në një shpellë
qindra metra nën tokë, mungesa e
dritës së diellit mund të ketë efek-
te të çuditshme tek sensi i brend-
shëm i kohës dhe te perceptimi që

djemtë kanë për të.
Këto ndryshime mund t’i vënë

ata përballë rrezikut të depresio-
nit, pagjumësisë dhe potencialisht
mund të krijojë mosmarrëveshje
brenda grupit. Çfarë dinë shkencë-
tarët për mënyrën se si trupat dhe
mendjet e tyre do të reagojnë ndaj
errësirës- dhe a ka masa që mund
të merren për t’i ndihmuar ata?

Kjo nuk është hera e parë që
njerëz kanë qenë të izoluar në një
sistem shpellash për muaj të tërë.
Në vitin 1962, një gjeolog francez i
quajtur Michek Siffre izoloi veten e
tij për dy muaj në një akullnajë
nëntokësore që ai kishte zbuluar
pranë Nice.

Ai nuk kishte as orë, as kalen-
dar, as dritë dielli dhe as vizita nga
bota e sipërfaqes. Siffre e lejoi tru-
pin e tij t’i diktonte sjelljen. Ai
mbajti një regjistër të shkruar të

veprimeve të tij dhe i telefononte
ekipit të tij që ishte jashtë çdo herë
që ai zgjohej, hante dhe para se të
flinte- edhe pse ata nuk i tregonin
se sa ishte ora. Kur më në fund ko-
legët e tij e lajmëruan se dy muajt
kishin kaluar, Siffre nuk e besonte:
ai ishte i bindur se vetëm një muaj
kishte kaluar. Perceptimi i tij psiko-
logjik për kohën ishte çrregulluar
nga errësira e vazhdueshme.

Në mënyrë të ngjashme, kur
zhytësit gjetën djemtë e ngecur në
Tajlandë të hënën, një nga pyetjet

e para ishte se sa gjatë kishin qën-
druar në shpellë. Shënimet e Siffre
zbuluan një dukuri tjetër intere-
sante: megjithëse ai shpenzoi afër-
sisht një të tretën e kohës së tij
duke fjetur, ashtu siç bënte mbi
tokë, cikli i tij i gjumit dhe i zgjimit
nuk ishte 24 orë, por 24 orë e 30
minuta. Ai kishte filluar të jetonte
në kohën e tij të brendshme, në
vend të orarit që shumica prej nesh
i përmbahemi në jetën e përditsh-
me, që diktohet nga lindja dhe
perëndimi i diellit.

TAJLANDË, FEMIJËT E IZOLUAR NË SHPELLË

Duhen muaj për ti nxjerrë jashtë
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Në përpjekjet e tyre të rrezik-
shme për të kaluar nëpër Mesdhe
janë mbytur që nga fillimi i vitit
të paktën 1405 vetë. Numri i të
vdekurve është 40 për qind më i

lartë se sa mendohej më parë, ra-
porton Organizata për Migrim
(IOM) në Gjenevë. Ky rekord i ri
përfshin gjithashtu fatkeqësitë e
19 dhe 20 qershorit, shpjegoi Ju-
lia Black nga qendra e analizës
së të dhënave të IOM në Berlin.
Sipas saj vetëm në këto dy ditë
vdiqën të paktën 215 vetë.

Sipas saj statistikat përfshijnë
gjithashtu të paktën 218 vetë të
mbytur që nga e premtja e ka-
luar. Në veri të kryeqytetit libian
Tripoli, u mbyt të premten para
bregut një anije refugjatësh. Si-

pas të dhënave të IOM aty kanë
humbur jetën ndoshta 104 vetë.
Të dielën u mbyt në lindje të Tri-
polit një anije tjetër me emi-
grantë. Aty kanë humbur jetën
ndoshta 114 vetë.

Në bilancin e IOM-it nuk janë
regjistruar ende viktimat e
tragjedisë së fundit. Të hënën, po
ashtu para bregdetit libian u
mbyt një anije me 104 vetë. Men-
dohet se 63 vetë nuk e kanë
mbijetuar katastrofën, tha
zëdhënësi i Marinës Libiane, gje-
nerali Ajub Kacem. Në këtë kon-

tekst, ekspertja e migracionit Ni-
cole Hirt kritikon bashkëpunimin
e BE-së me Rojën Bregdetare të
Libisë. "Rojet bregdetare
përbëhen nga kryekomandantë
të ndryshëm që e quajnë veten
roje bregdetare për të marrë para
nga Evropa," tha ajo për agjen-
cinë EPD. 

"Ata vetë janë të përfshirë në
kontrabandën me qenie njerëzo-
re, kështu që i shpëtojnë re-
fugjatët në mënyrë që t'i shesin".
Autoritetet e Maltës i ndaluan
ndërkohë anijes gjermane të
shpëtimit "Sea Watch 3" që të dil-
te nga porti. "Ndërsa ne na pen-
gojnë të largohemi nga porti,
njerëzit po mbyten, dhe kjo nuk
është vetëm e turpshme, po
është vepër penale", tha kapi-
tenja Pia Klemp e organizatës jo-
qeveritare Sea-Watch. Edhe anija
shpëtuese "Dhelpra e detit" e or-
ganizatës së Regensburg Sea-Eye
nuk lejohet të dalë nga porti.

Turqia bart disa
kompetenca te
Presidenti
Turqia ka bartur përmes një dekreti
disa kompetenca te presidenti,
duke rritur rolin ekzekutiv të kësaj
pozite, që ka rezultuar nga
zgjedhjet parlamentare dhe ato
presidenciale të mbajtura muajin e
kaluar, transmeton Reuters.
Dekreti, i prezantuar në gazetën
zyrtare, paraqet ndryshime të ligje-
ve nga viti 1924 deri më 2017, duke
ndryshuar kompetencat e kryemi-
nistrit dhe ministrave dhe duke i
bartur disa te presidenti dhe zyra e
tij. Në një referendum të mbajtur
vitin e kaluar, shumica e votuesve
kanë mbështetur presidencë me
më shumë kompetenca ekzekutive.
Ndryshimet politike kanë nisur pas
triumfit të presidentit, Recep
Tayyip Erdogan në zgjedhjet e 24
qershorit. Zyra e kryeministrit do të
shfuqizohet dhe Erdogan do të
ketë fuqi për të formuar dhe emë-
ruar ministrat, apo edhe të largojë
shërbyesit civilë, pa miratimin e
parlamentit.
Qeveria ka prezantuar dekrete të
tilla, prej shpalljes së gjendjes së
jashtëzakonshme, e cila është ven-
dosur si pasojë e tentimeve të dë-
shtuara për grushtshtet në korrik të
vitit 2016.Erdogan ka premtuar se
do ta heqë këtë masë nëse fiton
zgjedhjet.Ndryshimet e reja do të
nisin së zbatuari kur Erdogan të
bëjë betimin në parlament më 8
dhe 9 korrik. (Rel)

Frika e sulmeve kimike është
kthyer në Angli, sidomos në qyte-
tin britanik Salisbury, pas një inci-
denti madhor në zonën Wiltshire
në Amesbury, ku dyshohet se dy
persona mund të jenë ekspozuar
ndaj një substance të panjohur.
Bëhet fjalë për një mashkull dhe
një femër në të 40-at, që janë sh-
truar në gjendje kritike në një spi-

tal në Salisbury. Mediet lokale ra-
portojnë se disa zona janë izoluar
nga policia në Amesbury dhe Sa-
lisbury, si masë paraprake,
megjithëse autoritetet thonë se
nuk është ende e qartë nëse dy
personat janë viktima të ndonjë
krimi. Policia tha se mashkulli dhe
femra në fjalë u gjetën në një
adresë në Wiltshire, pranë qytetit

Salisbury, e në fillim mendohej se
bëhej fjalë për konsum droge, por
testet paraprake sugjeruan se
bëhet fjalë për diçka më serioze.

Disa zona, ku ata kishin
shkuar para se të sëmureshin,
janë izoluar nga policia, përfshirë
një kishë, një park dhe disa biz-
nese. Autoritetete shëndetësore
thonë se nuk besojnë të ketë rre-

zik për publikun e gjerë, por ashtu
si policia, edhe ato po mbajnë një
mendje të hapur dhe po ndjekin
nga afër situatën.

Incidenti misterioz ndodh me
saktësi 4 muaj pasi ish-spiuni rus,
Sergei Skripal, dhe vajza e tij Julia
u helmuan më 4 mars me lëndë
kimike në Salisbury, rreth 10 km
larg vendngjarjes aktuale.

Tronditet Britania, rikthehet hija e sulmeve kimike
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Më shumë se 1400 refugjatë 
të mbytur në Mesdhe

Ndërsa Evropa
diskuton me forcë për
trajtimin e migrantëve,
në Mesdhe ndodh një
tragjedi pas tjetrës.
Trafikantët vazhdojnë
biznesin e tyre
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Një taksë prej 0.05 euro në
ditë për të përdorur “Facebook”-
un, “Whatsapp”-in  e “Twitter”-in.
Do të shërbejë për të paguar
borxhin e shtetit dhe për të paran-
daluar thashethemet që vijnë nga
“gossip”.

Ka një qëllim edukativ në të
njëjtën kohë, ligji që Parlamenti i
Ugandës ka aprovuar në 31 maj.

Mbetet vetëm të kuptohet si do të
individualizohen ata që frekuen-
tojnë rrjetet sociale, duke parë se
pjesa më e madhe e kartave Sim,
nuk regjistrohen në momentin e
blerjeve. Por kjo masë, ka marrë
shumë kritika edhe nga
ndërkombëtarët, sepse kufizon li-
rinë e shprehjes. Përveç 5 qindarka-
ve në ditë, ligji i ri parashikon edhe

vendosjen e taksave të tjera, si 1%
mbi totalin e transitit monetar të
bërë përmes celularit. Presidenti
Yoweri Museveni është i bindur se
kjo gjë do të sjellë ndryshime në
ekonomi, pasi ai e ka propozuar që
në mars 2015.

Sipas Musevenit, rrjetet socia-
le do të inkurajonin thashethemet.
Gjatë zgjedhjeve presidenciale të

vitit 2016, ai madje i kishte bërë të
gjitha platformat e paqarta për “t’i
dhënë fund përhapjes së gënjesh-
trave”, kujton BBC. Pra, nëse nga
njëra anë Ministri i Financave, Da-
vid Bahati deklaron në parlament
se tatimi shërben për të shlyer
borxhin, nga ana tjetër ka tashmë
nga ata që e shohin atë si një kufi-
zim të lirisë personale. Paraardhë-
si i Bahatit, Matia Kasaija, gjithash-
tu ka frikë se ligji i ri do të
përfundojë duke e bërë më të vë-
shtirë qasjen në internet, veçanëri-
sht në seksionet më të varfra të po-
pullsisë: “Ne po kërkojmë fonde
vetëm për të zgjeruar rrjetin elek-
trik dhe për të siguruar që më
shumë njerëz mund të lidhen në
internet”.

Wikipedia në Itali ka bllokuar
lexuesit nga faqja e saj, në shenjë
proteste për një ligj të Bashkimit
Evropian rreth të drejtave të au-
torit në internet. Kritikët kanë
thënë se ligji, i cili pritet të votohet
këtë javë, mund të ndalojë foto-
grafitë me përmbajtje qesharake
si dhe mund t’iu kërkojë platfor-
mave të paguajnë për qasje në laj-
me.

Vetë redaktorët kanë shkruar
se “Wikipedia mund të jetë në rre-
zik të mbylljes”. “Nëse propozimi
miratohet, mund të jetë e pa-
mundshme të shpërndahet
ndonjë artikull i gazetave në rrje-
tet sociale apo të gjendet në kërki-
met në internet, është thënë në
njoftim. Përdoruesve të faqes në
gjuhën angleze nuk u është nda-
luar përdorimi, mirëpo edhe atyre
u është dërguar njoftimi dhe u

është bërë thirrje për të kontak-
tuar me përfaqësuesit e tyre evro-
pianë, para votimit. Wikipedia
është faqja e pestë me më së
shumti trafik në internet, ka njof-
tuar faqja e të dhënave, Alexa. Ar-

tikujt 11 dhe 13 janë kritikuar
ashpër në kuadër të rregullave të
reja. Artikulli 13 është cilësuar
shumë kontravers, pasi u kërkon
faqeve të ashpërsojnë të drejtat e
autorit, edhe kur publikohen nga

vetë ata. Kritikët besojnë se kjo do
të nënkuptonte se të gjitha rrje-
tet sociale do të duhej të vërteto-
nin secilën përmbajtje të pu-
blikuar, detyrë pothuaje e
pamundshme për përdoruesit.

Sony
tërhiqet
nga disa
tregje
Kompania japoneze vazhdon
të prodhojë telefona solidë,
por e ka gjithnjë e më vështirë
të mbajë hapin me pajisjet ri-
vale nga prodhues të tjerë.
Tani sugjerohet se Sony Mobi-
le po konsideron të braktisë
disa tregje për të zvogëluar
humbjet, transmeton ksp.
Llogaria e famshme evleaks, e
cila ka një rezultat mjaft të re-
spektuar kur janë në pyetje
informatat, Sony Mobile pla-
nifikon të mbyllë operacionet
dhe zyrat e saj në Lindjen e
Mesme, Turqi dhe Afrikë deri
në fund të vitit. Kompania, si-
pas raporteve, do të marrë
këtë vendim në tetor. Edhe
pse telefonat e Sonyt nuk
kanë më praninë masive si më
parë, kompania ende ka një
numër të madh të tifozëve, të
cilët janë duke pritur për të
blerë telefona të rinj.
Nëse këta tifozë bazohen në
territoret nga të cilat do të lar-
gohet Sony, sipas evleaks, kjo
me siguri se nuk do t’iu pël-
qejë përdoruesve. Kjo do të
thotë se vendimi i kompanisë
ekskluzivisht ka karakter të
biznesit, për të lënë tregjet
dhe rajonet ku nuk fitojnë.
Mbetet të shihet nëse këto
pohime do të realizohen dhe
nëse Sony ka plane për të
shkuar në disa tregje tjera në
të ardhmen.

Platforma gjigante teknologjike
“Facebook” është sërish në shënjestër
sa i takon shkeljes së të dhënave të
privatësisë. Sipas “New York Times”,
rrjeti social ka hyrë në marrëveshje
me të paktën 60 prodhues të telefo-
nave inteligjentë, tableta dhe pajisje
të tjera celulare, duke u lejuar atyre
qasje në të dhënat personale të mijë-
ra përdoruesve dhe “miqve” të tyre pa
pëlqimin e qartë. Ndër grupet me të
cilat u nënshkruan marrëveshjet do

të ishin Apple, Amazon, BlackBerry,
Microsoft dhe Samsung.

Marrëveshjet do të lejonin që “Fa-
cebook” të shtrijë në masë të madhe
gamën e saj, duke lënë prodhuesit e
pajisjeve të lëvizshme të ofrojnë dhe
shpërndajnë tek përdoruesit disa nga
shërbimet më të njohura që karakte-
rizojnë kolosin social, siç janë ru-
brikat. Në këmbim, “Facebook” ka
lejuar grupe të tilla si Apple dhe Sam-
sung për të hyrë në të dhënat perso-

nale të përdoruesve dhe “miqve” të
tyre, edhe në rastet kur ata ishin të
bindur se kishin mohuar ndonjë
ndarje të të dhënave të tyre.

Facebook, nga ana e tij, u përgjigj
nëpërmjet nënpresidentit Ime Archi-
bong se kompania dha qasje në të
dhënat e përdoruesit për të vetmin
qëllim të sjelljes së rrjetit social në
‘smartphone’ të ndryshëm ekzistues,
në një periudhë kur nuk kishte dyqa-
ne të aplikacioneve.

Shkelje e privatësisë, Facebook sërish në shënjestër

Uganda takson rrjetet sociale!
Presidenti Yoweri
Museveni është i
bindur se kjo gjë do të
sjellë ndryshime në
ekonomi, pasi ai e ka
propozuar që në mars
2015

Në shenjë proteste, Italia mbyll Wikipedian 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Shkup, 4 korrik - Në Qëndrën Infor-
mative kulturore, të martën, u pro-
movuan katër libra, të mbështetur
nga Fondacioni Albiz. Autori Be-
snik Rameti u paraqit me veprën
(monografi) “Shkupi me rrethinë
gjatë sundimit të mbretërisë jugo-
sllave 1929 – 1941”. Vepra shpalos
historiografinë shqiptare në pe-
riudha të vështira, veçmas të sh-
qiptarëve të Shkupit. Sipas recen-
sentit të këtij libri Vebi Xhemaili ,
vepra është e përberë nga katër ka-
pituj. Në kapitullin e parë të kësaj
vepre flitet për rrethanat shoqëro-
re-politike, ekonomike, admini-
strative në Shkup me rrethinë, për
periudhën gjatë v.1929 – 1941 dhe
reformat agrare e kolonizuese, për
asimilimin dhe shkombëtarizimin
e popullatës shqiptare. Në kapitul-
lin e dytë, përfshihen ngjarjet më
të vështira ekonomike, rrethanat
arsimore, në v. 1929 – 1941. Në kapi-
tullin e tretë, bëhet fjalë për marrë-
veshjet jugosllave – turke e v.1938,
e nënshkruar mes dy qeverive ser-
bo – turke, për shpërnguljen e po-
pullatës shqiptare për në Turqi. Në
kapitullin e katërt, flitet për filli-
min e luftës së dytë botërore: 1939
– 1941 dhe për sundimin bullgar,
fillimin e demostratave të shqip-
tarëve të Shkupit me rrethinë.
Kërkesën e forcës nacionaliste sh-
qiptare, për bashkimin e Shqipë-
risë. Qëllim ky i studiuesit për t’i
nxjerr në dritë disa fakte reale, që
aktualisht, nuk janë dokumentuar
e as botuar për gjendjen e shqip-

tarëve të Shkupit me rrethinë, për
periudhën e lartë përmendur. 

Sipas autorit, Rameti, është një
kontribut për historinë tonë, de-
dikuar gjithë shqiptarëve, veçanë-
risht gjyshit të tij Shaban Rameti,
njëri ndër mësuesit e parë në Dër-
ven dhe familjarëve të tij si atdhe-
dashës dhe arsimdashës, që kanë
kontribuar në ngritjen e vlerave
kombëtare. Libri “Të drejtat e nje-
riut” me autor Ali Musliu, paraqitet
me një analizë të detajuar dhe të
plotë të çështjeve teorike, norma-
tive dhe ato praktike të të drejtave
të njeriut në rrafshin global, regjio-
nal Evropian dhe atë nacional. Re-
censenti i këtij libri Mersim Maksu-
ti tha se mungesa e teksteve
universitare në gjuhën shqipe, që i
qaset problematikës së të drejtave

të njeriut, plotësohet me botimin e
këtij libri të autorit Musliu. Sipas tij
libri është shkruar me një gjuhë të
pasur, të thjeshtë dhe të qartë, me
një metodologji bashkëkohore,
duke përfshi praktikën e Gjykatës
Evropiane për të Drejtat e Njeriut
dhe institucioneve të tjera
ndërkombëtare, që si bazë kanë
mbrotjen e të drejtave dhe lirive
themelore të njeriut. Autori Mu-
sliu tha se ky tekst paraqet një
përpjekje për studimin e varshmë-
risë në mes të drejtës mbi të drej-
tat e  njeriut, si dhe formave të or-
ganizimit të grupeve shoqërore
dhe shtetërore. Sipas tij kjo
mënyrë e studimit i ndihmon juri-
stit që të drejtat e njeriut t’i kup-
tojë lidhur ngushtë me realitetin
dhe shkakun e tij. Teksti ka një

vlerë njohëse dhe përgjithësuese
jo vetëm për studentët e drejtësisë,
por për të gjithë që trajtojnë pro-
blemet e të drejtës mbi të drejtat e
njeriut. 

Autorja Edibe Selimi Osmani, u
paraqit me veprën “Fabula popul-
lore shqiptare”. Recensenti i këtij
libri Izaim Murtezani tha se ky vël-
lim përmbledh krijime të prozës
të shkurtër, të fabulave si lloj i
veçantë i krijmatrisë gojore popul-
lore të shqiptarëve që jetojnë në
trevat etnike në Maqedoni. Sipas
tij struktura e fabulës është më
komplekse se sa rrëfimet e tjera të
prozës popullore. Duke qenë se si
element kryesor është fantazia, e
jashtëzakonshmja, mitikja, etj,
personazhet e fabulave percep-
tojnë veprimin dhe emërohen si

dinak, i pabesë, etj. Autorja Osma-
ni tha se kjo është vepër në fushë
të Folkloristikës shqiptare dhe
përmban 66 fabula. 

Autorja Kosovare Krasniqi pa-
raqitet me veprën ‘Reflektime le-
trare’. Ky libër është i ndarë në tre
pjesë kryesore: studime letrare,
gjurmime nëpër libra me prozë
dhe poezi dhe studime folklorike. 

Drejtori i Fondacionit Albiz Ilir
Idrizi tha se Fondacioni për zhvilli-
min  e arsimit dhe kulturës albiz
nga viti 2013 filloi me veprimtarinë
botuese, duke dhënë një kontribut
të veçantë për kulturën dhe
shkencën në përgjithësi në vendin
tonë. Fondacioni nga themelimi i
tij ka mbështetur vepra të ndrysh-
me, hulumtime shkencore, revista,
duke arritur që këto përkrahje ti
kanalizojë përmes konkursit për
botime. Mbështetja e botimeve ka
qenë në fusha të ndryshme: vepra
nga krijimtaria letrare – gjuhësore,
kulturore dhe historike. Përkthime
nga gjuhë të huaja si dhe studime
të fushave të ndryshme. Nga viti
2013 deri në këtë vit jubilar (pesë
vjet veprimtarinë botuese) janë
mbështetur gjithsej 38 vepra. Prej
tyre mbështetje të plotë kanë pa-
sur 19 vepra, ndërsa mbështetje
pjesërisht finaciare19 vepra. Gjith-
sej  janë 11 studime shkencore, 9
vepra në prozë, 6 në poezi, 7 vepa
janë monografi dhe 5 revista dhe
tekste didaktike. Fondacioni Albiz
edhe në të ardhmen do të vazh-
dojë të mbështet vepra në fusha
të ndryshme, të cilat do të jenë në
interes të publikut të gjerë.

Pasi Akademia suedeze i anu-
loi planet e dhënies së Nobelit të
Letërsisë këtë vit, një grup figura-
sh të njohura në vend janë
mbledhur bashkë për të krijuar
një version alternativ të ceremoni-
së së çmimeve prestigjioze, në
shenjë proteste ndaj skandalit që
ka paralizuar këtë institucion.
Njoftimi i pezullimit u dha në
muajin maj dhe ishte pasojë e
akuzave për ngacmim seksual
ndaj Jean-Claude Arnault, bashkë-
shorti i njërës prej anëtareve të ju-
risë, Katarina Frostenson.

Ngjarja shkaktoi një tërmet të
vërtetë, duke sjellë një valë
dorëheqjesh dhe shtyrjen e cere-
monisë së sivjetshme. Por tani, më
shumë se 100 shkrimtarë, aktorë,
gazetarë e figura të tjera nga fu-
sha e kulturës kanë krijuar një aka-
demi të re, e cila do ta dorëzojë
çmimin e saj këtë vjeshtë, duke re-
spektuar kështu afatin e përher-
shëm të Nobelit.

Në një deklaratë të përbashkët,

ata thonë se vendosën ta hidhnin
këtë hap me qëllimin që t’u rikuj-
tojnë njerëzve se letërsia dhe kul-
tura duhet të promovojnë demok-
racinë, transparencën, empatinë
dhe respektin, pa asnjë privilegj,
arrogancë apo gjurmë seksizmi,
shkruan Koha.net.

“Në një kohë kur vlerat njerë-
zore po vihen çdo ditë e më shumë
në dyshim, letërsia – theksohet aty,

– bëhet një kundërforcë edhe më e
rëndësishme në luftën kundër kul-
turës së heshtjes dhe
nëpërkëmbjes”.

Akademia e re i ka ftuar të
gjitha bibliotekat e Suedisë që të
dërgojnë listat e tyre me autorët
më të mirë, që duhet të kenë shk-
ruar të paktën dy libra, një prej të
cilëve të jetë botuar gjatë 10 viteve
të fundit.

Në Tajvan botohet Antologjia e
poezisë shqipe në gjuhën kineze
(Mandarinë), e cila përfshin poezi
nga 20 poetë bashkëkohorë shqip-
tarë si dhe disa poezi të Naim Fra-
shërit, shkruan KultPlus.

Në Antologjinë e poezisë sh-
qipe, janë përfshirë me nga pesë
poezi dhe një biografi të shkurtër
Zef Schirò Di Maggio, Basri Çapri-
qi, Fadil Bajraj, Ledia Dushi, Mario
Bellizzi, Naime Beqiraj, Ilire Zaj-
mi, Ndue Ukaj, Salajdin Salihu, Pa-

rid Teferici, Anton Gojcaj, Olimbi
Velaj, Mujo Buçpapaj, Silke Liria
Blumbach, Manjola Brahaj, Jeton
Kelmendi, Isuf Sherifi, Belfjore
Qose, Alisa Velaj, e shkrimtarë
tjerë. Po ashtu në fillim të librit
janë vendosur edhe disa poezi të
poetit të njohur Naim Frashëri.

Përkthimin e poezive nga an-
glishtja në gjuhën kineze (Manda-
rinë) e ka bërë laureati i FNP “Ditët
e Naimit”, poeti tajvanez Kuei-
shien Lee.

PESË VJET VEPRIMTARI BOTUESE I FONDACIONIT ALBIZ

Promovohen katër vepra
Fondacioni për zhvillimin
e arsimit dhe kulturës
albiz nga viti 2013 filloi
me veprimtarinë botuese
dhe janë mbështetur
gjithsej 38 vepra 

Botohet Antologjia e poezisë
shqipe në gjuhën kineze

Një Nobel alternativ për Letërsinë
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Koha

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

KULTURË



18 FOTOGALERI
Koha, e enjte, 5 korrik 2018 

Pasion, puthje, dashuri! Quajeni
ndryshe edhe “Botërori i puthje-
ve”. Tifozë amatorë dhe të thekur,
ultras dhe dashamirës të futbol-
lit, kanë udhëtuar për në Rusi kë-
saj vere. Kanë shkuar atje për të
shijuar Kupën e Botës, të 21-tën në
radhë, teksa nuk kanë hezituar
aspak edhe të shprehin dashurinë
e tyre me puthje të zjarrta nëpër
tribuna, por jo vetëm. Fotogaleria
ju tregon anën tjetër të kësaj Kupe
Bote, që ka ngërthyer mbarë glo-
bin para ekranit të televizorit,
ndërsa ata që kanë mundur të
jenë në Rusi.

Quajeni
edhe
“Botërori i
puthjeve”



19SPORT
Koha, e enjte, 5 korrik 2018 

Shkup, 4 korrik - Agjencia për Rini
dhe Sport dje në hapësirat e saja
ka pritur dy sportistët e rinj dhe të
talentuar, Rexhep Pocesta
(mundje) dhe Lirim Pocestën, fut-
bollist i FC Shkupi. Në fakt ka qenë
zëvendësdrejtori i këtij institucio-
ni, Gazmend Ristemi, ai i cili priti
dy sportistët e rinj. "Sot në Agjen-
cinë për Rini dhe Sport pritëm dy
sportistët e rinj në mundje Rexhep
Pocesta, i cili në turnirin
ndërkombëtar të organizuar në
Bulgari në Stara Zagorje zuri ven-
din e dytë dhe u shpërblye me me-
dalje të argjendtë në kategorinë

48 kg. Pocesta gjithashtu në garat
e organizuara në kampionatit
Evropian në Gior të Hungarisë zuri
vendin e pestë në kategorinë 48 kg

kurse këtë vit në Maqedoni në ga-
rat shtetërore të organizuara nga
Federata e Mundjes zuri vendin e
parë dhe u stolis me medalje të

artë në kategorinë 48 kg. Poashtu
edhe në Kosovë ne turneun
ndërkombëtarë të mundjes 'Men-
taz Allajbegu' zuri vendin e parë
në kategorinë 48 kg ku stoliset me
medalje të artë. Ndërsa me epite-
tin si sportist më i miri u shpallë
ne turneun e katër memorial për
fëmijë 'Mentaz Allajbegu' të orga-
nizuar nga Klubi i mundjes 'Liria'
në Shkup ku dhe zuri edhe vendin
e parë. Të pakta janë fjalët për t'i
paraqitur të arriturat e mundësit të
ri Rexhep Pocesta", shkroi në profi-
lin e tij zyrtar në "Facebook", Riste-
mi, i cili i ka thurur elozhe edhe
futbollistit të FC Shkupi, Lirim Po-
cesta. "Gjithashtu edhe futbollisti
Lirim Pocesta nga K.F Skupi, i cili
ushtron tre vite me radhë ne këtë
klub në pozitën e mesfushorit,
premton një ardhme të ndritur
duke u veçuar që tani me lojën e tij
ku në gara për fëmijë tregon afini-
tete të veçanta. Në emrin tim uroj
të kenë shëndet dhe sa më shumë
suksese dhe të na përfaqësojnë në
mënyrë të denjë dhe të krenohemi
sa më shumë me Rexhep Pocestën
dhe Lirim Pocestën", shkruan në
postimin e tij Ristemi. 

Shkup, 4 korrik - Dy kundërshtarët e skua-
drave shqiptare në garat evropiane, FC
Shkupit dhe Shkëndijës, Gllazgou
Renxhers dhe The Nju Saints (TNS) në
kuadër të përgatitjeve për garat e Liga
Evropës, respektivisht Ligës së kampionëve,
kanë zhvilluar një ndeshje miqësore, e cila
në fund i kishte takuar skuadrës skoceze
me rezultatin 3:1. Ishte kjo ndeshja e parë
e Renxhersit nën drejtimin e Stiven Xhe-
rard, një emër ky me shumë peshë në fut-
bollin evropian, që mbahet mend si kapite-
ni legjendar i Liverpulit. Golat në këtë
ndeshje për skuadrën e Renxhers i shënuan
Sergej Atakaj, Xhejmi Marfi dhe Ros MekK-
rori, teksa golin e vetëm për kampionët e
Uellsit, e realizoi Skot Ruso. Cekim, përbal-
ljen me Gllazgou Renxher, FC Shkupi do ta
zhvillojë më 12 korrik në stadiumin "Ibrox

Stadium", ndërsa Shkëndija më 10 korrik
në stadiumin "Filipi i Dytë" do të zhvillon
ndeshjen e parë me TNS. 

Larisa arrin
marrëveshje
me Sahitin
Duket e pabesueshme, por është e
vërtetë. Klubi grek i Larisës, pak orë
pasi njoftoi prishjen e marrëveshjes
me ish-kapitenin e Partizanit, Idriz
Batha, arriti akordin me një tjetër
lojtar shqiptar. Bëhet fjalë për me-
sfushorin Suad Sahiti, i cili firmosi
një kontratë 3-vjeçare me grekët
pas marrëveshjes së dy presidentë-
ve Aleksis Kujas dhe Ardjan Takaj.
Sahiti ishte nën kontratë me Skën-
derbeun edhe për dy vite e gjysmë,
por klubet kanë rënë dakord që
pronësia e kartonit të mbetet 30
për qind e korçarëve, ndërsa 70 për
qind ta ketë Larisa. Lojtari me
origjinë kosovare që përveç Skën-
derbeut ka luajtur edhe në Maqe-
doni me Rabotniçkin ishte futur në
bisedime me Larisën prej ditësh.
Sipas asaj që raportojnë edhe me-
diat greke, klubi ku luajti në vitet
’90 i ndjeri Lefter Millo, nuk ka pa-
guar asnjë dëmshpërblim për kar-
tonin te Skënderbeu. Pra, marrëve-
shja ka qenë më shumë një pakt
xhentelmenësh mes dy presidentë-
ve. Sahiti e ka pritur mirë akordin
mes klubeve dhe kësisoj tashmë
do të vazhdojë karrierën në Super-
ligën greke. Pritet që mesfushori i
krahut të marrë 5 mijë euro në
muaj te Larisa. Thuajse të njëjtën
shifër merrte edhe te Skënderbeu,
ku luajti 13 ndeshje në sezonin e
fundit, nga të cilat e nisi si titullar
vetëm 5 herë. 

Odise Roshi dhe Bekim Balaj shkëlqejnë
me Akhmat Gronzi. Dyshja kuqezi u shfa-
qën si protagonist absolut në suksesin e thel-
lë 4-1 që arriti skuadra e tyre në miqësoren e
zhvilluar kundër modestëve austriak të Sh-
vaz. Momentalisht Roshi dhe Balaj ndodhen
të grumbulluar me klubin rus për shkak të
nisjes së fazës përgatitore, ndërsa sa i përket
takimit miqësorë kundër austriakëve, kuqe-
zinjtë e nisën sfidën si titullarë së bashku
me mesfushorin me tipare sulmuese të për-
faqësues së Kosovës, Bernard Berisha, i cili
gjithashtu pavarësisht se nuk gjeti golin ish-
te tepër aktiv gjatë ndeshjes me lojën e tij. Ai
që hapi siparin e golave ishte sulmuesi fie-
rak, i cili shfrytëzoi mjaft mirë rrëmujën
brenda zonës së kundërshtarit duke i dhënë
epërsinë të tijve. Pas Roshit ishte radha e
bomberit shkodran, i cili gjeti rrugën e
rrjetës dy herë brenda 120 sekondave. Fina-
lizimet e Bekim Balaj ishin fotokopje e një-

ra-tjetrës. Në minutën e 37′, sulmuesi pas
një krosimi nga e djathta drejt qendrës, de-
vijoi saktë topin me kokë, duke e ndaluar
atë në fundin e rrjetës. Në të një njëjtën
mënyrë erdhi dhe goli i dytë personal i 27-
vjeçarit. Rrjeta e katërt për Akhmat Grozni u
realizua braziliani Silva Lima. Në kalendar
klubi rus në kuadër të fazës përgatitore ka të
programuar edhe tre miqësore të tjetra ndaj
Viktoria Plzen, Birmingamit dhe skuadrës
egjiptiane Al Ahran.

Ndeshja e kthimit në kuadër
të fazës preliminare të Ligës së
Evropës, në mes të Prishtinës dhe
skuadrës Europa FC nga Gjibral-
tari, do të zhvillohet të enjte me 5
korrik. Ndeshja fillon në ora 19:00
në stadiumin “Adem Jashari” në
Mitrovicë. Prishtina ishte përbal-

lur me Europa FC në kuadër të pa-
rakualifikimeve në Gjibraltar më
28 qershor, ndeshje e cila përfun-
doi me barazim 1-1. Tani në nde-
shjen e kthimit në Kosovë, skuadra
nga kryeqyteti do ta kërkojë kali-
min tutje. Gjatë ditës ekipi nga Gji-
braltari ka arritur në Kosovë dhe

është duke e kryer seancën stër-
vitore para ndeshjes së nesërme.
Ata kanë pasur edhe një takim në
Ambasadën Britanike në Prishtinë
me ambasadorin, por aty të prani-
shëm ishin edhe lojtarët e Prish-
tinës. Këtë duel do ta drejtojë gjy-
qtari nga Greqia, Ioannis

Papadopoulos, i cili kishte qenë
edhe më parë në stadiumin në Mi-
trovicë, por si i katërti në një nde-
shje të Kosovës U-21. Asistent të
tij do të jenë Ilias Alekseas dhe
Konstantinos Nikolaidis, teksa
gjyqtar i katërt është Emmanouil
Skoulas.

Ristemi priti dy sportistët e
talentuar, Rexhep e Lirim Pocesta

Në emrin tim uroj të
kenë shëndet dhe sa
më shumë suksese dhe
të na përfaqësojnë në
mënyrë të denjë dhe të
krenohemi sa më
shumë me Rexhep
Pocestën dhe Lirim
Pocestën", shkruan në
postimin e tij Ristemi

LIGA E KAMPIONËVE, TURI PARAKUALIFIKUES

Prishtina kërkon të shkruajë historinë
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PËRBALLEN DY KUNDËRSHTARËT E 
SHKUPIT DHE SHKËNDIJËS

Roshi e Balaj, protagonistë 
në fitoren e AkhmatitRenxhers më i fortë se TNS-ja
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Në bazë të nenit 172 dhe 176 e Ligjit për arsim sipëror (Gazeta Zyrtare e RM nr. 82/2018), nenit 34 e Rregullores për 
kriteret dhe procedurën për zgjedhje në titujt mësimor-shkencor, shkencor, mësimor-profesional dhe bashkëpunues dhe 
asistentë-doktorantë të Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup (Fletorja universitare nr. 138/2009, 140/2009, 
173/2011, 194/2011, 250/2013 dhe 274/13), nenit 46 të Rregullores për marrëdhëniet e brendshme dhe punës së 
Fakultetit për arsim fizik, sport dhe shëndet në përbërje të Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup dhe vendimit 
të Këshillit mësimor-shkencor, dekani i Fakultetit të edukatës fizike, sportit dhe shëndetit në Shkup, publikon  

 
K O N K U R S 

Për zgjedhje të mësimdhënësve në të gjitha titujt mësimor-shkencor 
 

- Zgjedhje të 1 (një) mësimdhënësi në të gjitha titujt mësimor-shkencor në sferën mësimore-shkencore: kieziologjia 
fundamentale,  

(zgjedhja është për kohë prej pesë vite) 
- Zgjedhje të 6 (gjashtë) mësimdhënësve në të gjitha titujt mësimor-shkencor në sferën mësimore-shkencore: 

kieziologjia aplikative 
(zgjedhja është për kohë prej pesë vite) 

  
Kushtet: Kandidatët krahas kushteve të përgjithshme, duhet të përmbushin edhe kushtet e posaçme të parapara me 

Ligjin për arsim sipëror, Rregulloren për kriteret dhe procedurën për zgjedhje në titujt mësimor-shkencor, shkencor, 
mësimor-profesional dhe bashkëpunues dhe asistentë-doktorantë të Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup dhe 
aktet tjera të Universitetit.  

Së bashku me fletëparaqitjen kandidatët duhet të parashtrojnë: fletëparaqitje sipas konkursit, biografi të shkurtë, 
dëshmi për plotësim të kushteve të përgjithshme dhe të posaçme për vendin e punës, certifikatë të shtetësisë. 

Zgjedhja e kandidatëve bëhet në pajtim me Ligjin për arsim sipëror, Rregulloren për kriteret dhe procedurën për 
zgjedhje në titujt mësimor-shkencor, shkencor, mësimor-profesional dhe bashkëpunues dhe asistentë-doktorantë të 
Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup. 

Orari i punës është 40 orë në javë, me dy ndërrime në pajtim me orarin e orëve në semestër.  
Dokumentet të parashtrohen në origjinal ose kopje të vërtetuara në noter.  
 Konkursi zgjatë 8 ditë nga dita e publikimit. 
Fletëparaqitja së bashku me dokumentacionin e nevojshëm të dorëzohen në adresën: Fakulteti për arsim fizik, sport 

dhe shëndet në Shkup, rr. Dimçe Mirçev nr. 3, 1000 Shkup, Fahu P. 681  
Fakulteti për arsim fizik, sport dhe shëndet – Shkup  

U R G J E N T I S H T
Shes truall të urbanizuar 890 m2 me markë ndërtimore 430 m2, lartësia 8,5 m,

Bo+Pr+1+Nën, trualli i parë në “Momin Potok” – Shkup, industria e lehtë, asfalt, ndriçim
të rrugëve, autobus, rrymë elektrike, ujë, kanalizim, telefon, internet, gardh, parking dhe

nënobjekte të ndërtuara ndërtimore (gjithsej 180 m2). Çmimi 165.000 euro. Tel. 078-201-960

Publicitet

Kristiano Ronaldo tek Juventu-
si është tema e ditës. Një ëndërr që
dukej e pabesueshme mund të
kthehet shumë shpejt në realitet.
A ekziston me të vërtetë mundësia
që ylli portugez të zbarkojë në Tori-
no për të provuar të kthejë “Zonjën
e Vjetër” në fronin e Evropës? Jo
vetëm e tashmja, por edhe e shkua-
ra thotë se është e mundur. 

Në fakt, nuk do të ishte blerja e
parë “e pamundur” e Juventusit në
merkato. Shembulli i fundit ka qenë
pagesa e klauzolës së Gonzalo Hi-
guain, i marrë nga Napoli në verën
e 2016-ës. Ato 90 milionë përfaqë-
sojnë blerjen më të shtrenjtë të rea-
lizuar në historinë e bardhezinjve.
bashkë me të janë marrë, Miralem
Pjaniç (40 milionë euro), Medhi Be-
natia, Dani Alves, Huan Kuadrado
dhe Marko Pjaca. Jo rastësisht, Ju-
ventusi arriti deri në finalen e
"Champions League", ku u mund
nga Real Madridi. 

Vera e 2016-ës sfidon atë të
2001-it, që ka revolucionarizuar hi-
storinë e bardhezinjve në fillim të
shekullit. Është larguar Zinedin Zi-
dan, me shitjen rekord te Real Ma-
dridi, dhe janë marrë Gjanluigji
Buffon me Lilian Turam nga Parma,
Pavel Nedved nga Lacio, përveç Ni-
cola Amorusos, Enzo Mareskas,

Marselo Sallas, Marselo Zalajeta
dhe Kristian Zenoni. Dy vite me
vonë, Juventusi ka shkuar përsëri
në finalen e "Champions League", e
mundur nga Milani në natën e
makthit të Mançesterit.  Nuk janë
shembujt e vetëm të historisë
bardhezi. Nga Mishel Platini dhe
Zibi Boniek në 1982-in, te Xhon Çal-

res dhe Omar Sivori në 1957-ën, Ju-
ventusi është mësuar me merkaton
ëndrrash.  Në rast se Emre Xhan, i
marrë me kosto zero nga Liverpul,
dhe Zhoao Kanselo, i marrë për 40
milionë euro nga Valencia, nuk
kanë mjaftuar, tani vjen ëndrra Ro-
naldo. Nga Spanja kanë lëshuar
bombën e merkaton: 30 milionë

euro në sezon për katër vite, me ku-
sht që Real Madridi të ulë ndjeshëm
klauzolën e çmendur për prishjen e
kontratës, e cila është 1 miliard euro.
Më pas do të jetë vendimtare dë-
shira e lojtarit, me të cilin Juventu-
si do të kërkojë të thyejë një mal-
lkim me emrin "Champions
League".

Gazetari francez, Baptiste Ripart, i njëjti që
njoftoi i pari rinovimin e Grizmann me Atle-
tiko Madridin dhe nënshkrimin e Lemar me
klubin “colchonero”, thotë se Real Madridi
dhe PSZH kanë arritur një marrëveshje për
transferimin e Kilian Mbappe në “Bernabeu”
për 272 milionë euro. “Exclusive, Real Madrid
dhe PSZH bien dakord për transferimin e
Mbappes për shumën e 272 milionë eurove.
Pagesa do të bëhet me katër këste”, – shkroi
ai në llogarinë e tij në "Twitter". Performanca
e madhe e Mbappes në Kupën e Botës së Ru-
sisë, ku ka thyer të gjitha rekordet, e ka vënë
përsëri lojtarin në agjendën e klu-
beve të mëdha. Problemet me
“Fair Play Financiar” te PSZH dhe
shitja e mundshme e Kristiano Ro-
naldos te Juventusi, kanë bërë që
Real Madridi t’i rikthehet pistës
“Mbappé”, një dëshirë e madhe e
Florentino Perez. Adoleshenti i ta-
lentuar francez ishte afër kalimit te
Real Madridi edhe verën e shkuar
dhe tani kur të vijë patjetër.

NË FRANCË FLASIN PËR MARRËVESHJE 

Mbappe te Reali për 272 milionë euro

Arsenali i
Emeryt merr
formë, tre
futbollistë për
40 mln euro
Arsene Venger shpenzoi 22 vite
në drejtim të Arsenal, nga 1996
deri në 2018, dhe kaq shumë
kohë në një klub është mjaftue-
shëm për të diktuar idetë e tij.
Topçinjtë tashmë nën drejtimin
e trajnerit të ri, Emery, gjithash-
tu francez, kanë nisur të përfor-
cohen. Përpara fillimit të Kupës
së Botës, Arsenal bëri disa lëvizje
të shpejta për të nënshkruar me
një prej futbollistët kontrata e
të cilit skadoi këtë verë, duke
mundur të nënshkruajë për
"Topçinjtë" pa asnjë pagesë. Ky
është rasti i Lihtshtainer,
mbrojtësi i djathtë që erdhi nga
Juventusi. Për të vijuar me
përforcimet në portë, aty ku Çeh
nuk ka dhënë më sigurinë e prit-
shme. Pikërisht për këtë arsye
klubi nga Emirates përzgjodhi
Bernd Lenon, një prej futbolli-
stëve më të jashtëzakonshëm të
Bajer Leverkusen, shumë i
kërkuar edhe nga Real Madridi e
Atletiko. Ndonëse nuk është pje-
së e këtij Botërori, ai ishte kandi-
dat për listën e trajnerit Lev. Një
tjetër përforcim i "Topçinjve"
këtë verë është edhe ish-
qendërmbrojtësi i Borussia
Dortmundit, Sokratis, si zë-
vendësues i veteranit Merte-
saker, që vari këpucët në gozhdë
me përfundimin e sezonit të ka-
luar. Tre përforcime të trajnerit
Emery që nuk i kanë kushtuar
klubit të Arsenalit më shumë se
40 milionë euro, në përgatitjet
për një sezon më të mirë, nën
një regjim të ri.

Jo vetëm Ronaldo, ja të gjithë
blerjet "e pamundura" të Juventusit

Në fakt, nuk do të ishte blerja e parë “e pamundur” e Juventusit në
merkato. Shembulli i fundit ka qenë pagesa e klauzolës së Gonzalo
Higuain, i marrë nga Napoli në verën e 2016-ës. Ato 90 milionë
përfaqësojnë blerjen më të shtrenjtë të realizuar në historinë e
bardhezinjve. bashkë me të janë marrë, Miralem Pjaniç (40
milionë euro), Medhi Benatia, Dani Alves, Huan Kuadrado dhe
Marko Pjaca. Jo rastësisht, Juventusi arriti deri në finalen e
"Champions League", ku u mund nga Real Madridi

Moxhi “bllokon” transferimin e Ronaldos te Juve 
Në orët e fundit janë bërë gjithmonë e më të
shpeshtë zërat sipas të cilëve Kristiano
Ronaldo do të transferohet te Juventusi.
Kanë folur me zë të lartë mediat më të
mëdha spanjolle si "Marca" e "As", madje
duke cilësuar edhe shifra ekzakte, sikurse
ishin 100 milionë për Real Madridin dhe 30
milionë në sezon për portugezin. Por ai që nuk beson
në realizimin e kësaj tratative është Luçiano Moxhi. Ai
që në verën e vitit 2003 ishte vetëm një hap larg
transferimit të KR7 në Torino, vetëm sikur Sallas të

kishte pranuar kalimin e tij te Sporting
Lisbona. Përmes një lidhje telefonike për
"Lettera43.it", ish-drejtori i bardhezinjve
deklaroi: “Ronaldo te Juve? Jo, nuk është
një transaksion i mundshëm. Me siguri

blerja e Kansello ka inauguruar një kanal të
ri preferencial mes Mendes dhe Juventusi, por

këto zëra që vijnë nga Spanja kanë të njëjtën peshë
specifike të atyre që thoshin se Dybala shkon te Real
Mardidi, vetëm pse argjentinasi kishte vizituar
Madridin”, deklaroi Moxhi.  
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Ndërsa po i afrohemi në raun-
din çerekfinal të “Rusia 2018”, re-
daktorët e “Goal.com” kanë përf-
tuar top-formacionin e 1/8 finale
të Botërorit të kësaj vere, që ka
startuar më 14 qershor dhe do të
vijojë deri më 15 korrik, në finalen
e madhe. Bëhet fjalë për 11-shen
më të mirë të raundit të parë të
“nokaut”-it në këtë turne.

IGOR AKINFEEV - PORTIER (RUSI)
Portieri i Rusisë, Igor Akinfeev,

ishte heroi i goditjes së penalltive
dhe kualifikimit të të tijve në kur-
riz të Spanjës. Ai priti dy 11-metër-
sha të ekzekutuar nga Koke dhe
Iago Aspas. Gjithashtu, Akinfeev
bëri shumë pritje gjatë ndeshjes
dhe pësoi vetëm një (auto)gol të
vetëm.

MARIO FERNANDES - MBROJTËS
I DJATHTË (RUSI)

Mbrojtësi Mario Fernandes
bëri një ndryshim të jashtëzakon-
shëm për të kufizuar kërcënimin
në krahun e majtë të Spanjës dhe
mbajtjen e rezultatit 1-1, para go-
ditjes së penalltive, të cilat e çuan
Rusinë deri në çerekfinale të këtij
Botërori.

VIKTOR LINDELOF  -
QENDËRMBROJTËS (SUEDI)

Viktor Lindelof ka formuar një
partneritet të qendrës së fortë me
Andreas Granqvist, i cili ka fituar
shumicën e vlerësimeve deri tani,
në këtë turne. Lindelof shkëlqeu
ndërsa Suedia e mbajti portën të
pastër kundër Zvicrës, për të fituar
1-0 dhe për të arritur në çerekfi-
nale.

DIEGO GODIN -
QENDËRMBROJTËS (URUGUAI)

Diego Godin, qendërmbrojtësi
i Uruguait, bëri një performancë
tjetër mbrojtëse të pamposhtur,

duke ndaluar Kristiano Ronaldon
dhe skuadrën e tij portugeze, që
nuk shënuan dot më shumë se një
gol.

DIEGO LAKSALT - MBROJTËS I
MAJTË (URUGUAI)

Diego Laksalt vazhdon të bëjë
përshtypje për Uruguain në “Botë-
rorin 2018”. Kundër Portugalisë,
mbrojtësi i krahut të majtë vazh-
dimisht sfidoi për topin dhe sigu-
roi krosime për Edinson Kavani
dhe Luis Suarez, për të synuar go-
lin.

POL POGBA - MESFUSHOR
QENDRE (FRANCË)

Pol Pogba ishte “zemra rrahë-
se” e mesfushës së Francës, kur
transalpinët mundën Argjentinën
4-3, në 1/8 finale të këtij Botërori.
Ai ushqeu në mënyrë fantastike
përmes topave të përpiktë Kilian

Mbappe, Antoine Grizmann dhe
Olivier Zhirud.

MAROUANE FELLAINI -
MESFUSHOR QENDRE

(BELGJIKË)
Marouane Fellaini i Belgjikës u

hodh nga bankina në veprim, pasi Ja-
ponia po kryesonte me dy gola avan-
tazh në pjesën e dytë. Kërcënimi i tij
ajror nga goditjet e këndit, duke përf-
shirë edhe golin e barazimit, ishin
vendimtar në fitoren e të tijve 3-2.

TAKASHI INUI - MESFUSHOR
QENDRE (JAPONI)

Megjithëse Japonia u eliminua
në 1/8 finale të Botërorit, pasi hum-
bi 3-2 ndaj Belgjikës, Takashi Inui

realizoi ëndrrën absolute për një
gol dhe e vendosi Belgjikën në
avantazh gjatë gjithë lojës, me lë-
vizjen e tij mesfushorë, duke pa-
sur dhe dribluar.

KILIAN MBAPPE - SULMUES
(FRANCË)

Futbollisti i Francës, Kilian
Mbappe, ishte ylli i 1/8 finale të
Botërorit të Rusisë. Ritmi i tij i prej
“njeriu të erës” dhe finalizimi i për-
sosur e vuri Argjentinën me “sh-
patulla pas murit”. Në këtë nde-
shje kundër Leo Messit,
adoleshenti francez e shpërfaqi ve-
ten si një talent i klasit botëror.

EDINSON KAVANI - SULMUES
(URUGUAI)

Një performancë fenomenale,
e gjithanshme, nga Edinson Kava-
ni kundër Portugalisë. Kjo ndeshje
1/8 finale e Botërorit e pa sulmue-
sin e PSZH-së me dy gola kundër
Ronaldos me shokë dhe përcaktoi
udhëtimin e Uruguait në çerekfi-
nale të Kupës së Botës 2018. Part-
neriteti i tij në sulm me Luis Suarez
mund të jetë më i miri në turne.

NEJMAR - SULMUES (BRAZIL)
Ndërsa Lionel Messi dhe Kri-

stiano Ronaldo u përkulën dhe u
eliminuan nga Kampionati Botë-
ror, Nejmar shënoi një gol dhe
krijoi tjetrin për Brazilin, që elimi-
noi Meksikën në 1/8 finale, me një
fitore 2-0.

Suedia eliminoi nga Botërori
Zvicrën e shqiptarëve. Valon Beh-
rami me origjinë kosovare në këtë
ndeshje pati nderin që të mbante
shirit e kapitenit. Më përpara Beh-
rami ishte shprehur se do të lar-
gohej nga Kombëtarja zvicerane
pas përfundimit të Botërorit, por
pas eliminimit ai ka marrë një
tjetër vendim. Mesfushori në një
deklaratë për mediat pas përfun-
dimit të ndeshjes bëri me dije se
nuk ka ndërmend të largohet nga
kombëtarja zvicerane. “Si sportist
jam shumë i zhgënjyer nga elimi-
nimi, por vazhdoj të jem krenar.

Dal nga ky Botëror me kokën lart.
Suedezët na kanë treguar se kemi
limitet tona. Por këtë unë e inter-
pretoj si një objektiv të ri për t’u
arritur. A do largohem? Jo, unë dua
të vazhdoj. Unë kam ende moti-
vim të madh në mendjen time, sh-
presoj që kështu të jetë edhe fi-
zikisht. Pse ndryshova mendje? Në
ditët e fundit u ndjeva mirë këtu
në ekip. Ndjej se mund t’i jap për-
sëri kësaj skuadre. Dështimet në
Botëror? Tani jam bërë si tip ek-
sperti”, deklaroi duke qeshur me-
sfushori 33-vjeçar nga Mitrovica e
Kosovës.

Kualifikimi i Rusisë kundër Spanjës në Kupën e Botes ishte
thuajse i pamundur, por një gazetar rus premtoi diçka të
guximshme në rast kalimi të vendit të tij në çerekfinale.
Aleksandr Sofronov premtoi se do të festonte kalimin në
fazën tjetër të Kupës së Botës duke veshur një fustan gjatë
emisionit të drejtuar prej tij. Prezantuesit të “Sport FM” So-
fronov nuk i mbeti gjë tjetër vetëm të mbajë premtimin. So-
fronov nuk ndalet këtu, pasi premton një tjetër “çmenduri”
nëse Rusia mposht Kroacinë dhe kalon në gjysmëfinale,
por këtë herë ka vendosur që gjithçka të jetë surprizë

“Kritikat, akuzat?! Nuk e di, njerë-
zit duan të minojnë tokën mbi të
cilën eci, por nuk duam bie në
grackën e tyre. Kam ardhur në Rusi
për të luajtur ashtu si di dhe ta
ndihmojë Brazilin të fitojë Kupën
e Botës, gjërat e tjera nuk më inte-
resojnë. Unë luaj futbollin tim”, në
këtë mënyrë, Nejmar ka dashur të
shuajë të gjitha polemikat e lin-
dura rreth tij, pas episodit buzë
fushës në ndeshjen kundër Mek-
sikës, ku në mesin e pjesës së dytë,
sulmuesi reagoi duke “aktruar” për
një kontakti minimal me kundër-
shtarin Layun. Gjyqtari Roki ishte

shumë pranë episodit dhe nuk
mori asnjë masë për meksikanin,
teksa të gjithë akuzuan brazilia-

nin për sjelljen e tij. “E kuptoj se jo
të gjithë më duan”, deklaroi Nej-
mar.

Mbappe, Nejmar, Kavani dhe 
top-formacioni i 1/8 së finales

Pogba ishte “zemra
rrahëse” e mesfushës së
Francës, kur transalpinët
mundën Argjentinën 4-3,
në 1/8 finale të këtij
Botërori. Ai ushqeu në
mënyrë fantastike
përmes topave të
përpiktë Mbappe,
Grizmann dhe Zhirud

Behrami merr vendimin 
për të ardhmen e tij 

Gazetari mban premtimin për kualifikimin e Rusisë

Nuk jam aktor, por futbollist

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



Vëllai i ish-kolumbianit
ndërkombëtar, Andres Eskobar, ka
pranuar se ka frikë nga dështimi i
Kolumbisë në Kupën e Botës (eli-
minimi në 1/8 finale), gjë me të
cilën mund të nënkuptojë që loj-
tarët e kombëtares të përballen
me kërcënime ndaj jetës së tyre.
Eskobar u vra në Medellin, vend-
lindjen e tij, vetëm 10 ditë pas au-
togolit të tij, i cili e largoi Kolum-
binë nga Kampionati Botëror i vitit
1994 në SHBA. Duke folur në
përvjetorin e vdekjes së vëllait të
tij, vëllai i Eskobar paralajmëroi se

mbështetësit duhet të mendojnë
përpara se të kërkojnë ndonjë
formë hakmarrjeje ndaj ekipit, i
cili u eliminua nga Kupa e Botës të
martën, duke humbur ndaj Angli-
së me penallti. Duke folur për me-
diat kolumbiane rreth presionit,
me të cilin përballeshin lojtarët e
kaluar dhe të tanishëm të Kolum-
bisë, Saçi, i cili tani menaxhon “Uni-
versidad Catolica”, tha se familja e
Karlos Sançez, i cili shkaktoi dy pe-
nallti në “Rusia 2018”, duhet të
ndihet e dëshpëruar dhe e pafuqi-
shme. Këtë e thotë nga eksperien-

ca personale, pas vrasjes së vëllait.
Ai pranoi se nuk kishte mësuar
asgjë edhe tani, gati një çerek
shekulli pas vdekjes së vëllait të tij,
pse u ekzekutua.

“Si një vëlla, që e kam kaluar
këtë situatë, e di se çfarë duhet të
kalojë nëpër kokat e tyre. Unë nuk
dua që dikush tjetër ta kalojë këtë.
Karlos duhet të ndihet i trishtuar
për gabimin që bëri dhe me shumë
frikë, edhe familja e tij, gjithashtu.
Vëllai im kurrë nuk ka marrë
ndonjë kërcënim, ata vetëm e qël-
luan dhe e lanë të vdekur në

mënyrën më kriminale. Fakti që
njerëzve ende u lejohet të thonë
këto gjëra në faqet e rrjeteve so-
ciale, madje kërcënojnë edhe me
vdekje, duke i bërë lojtarët dhe fa-
miljet e tyre të kenë frikë për jetën
e tyre, më tregon se asgjë e mirë
nuk erdhi nga vdekja e Andres,
asgjë nuk u mësua. Këta njerëz
janë të ulët, nuk janë tifozë të vër-
tetë të futbollit kolumbian, të cilët
duhet të arrestohen dhe të futen
në burg. Por, pavarësisht se çfarë
ndodhi me Andres, ende nuk ka
ligje në vend për t’i ndaluar ato”,
deklaroi vëllai i Eskobarit. 

Çavi, kandidat
për stolin e
Spanjës
Sikurse është raportuar gjatë
ditës së martë nga "Deportes
Cuatro", Çavi Hernandez, ish-fut-
bollisti i Barcelonës është një nga
emrat që po diskutohet nga Fe-
derata Spanjolle, si kandidat për
të marrë pozicionin e trajnerit të
përfaqësueses së Spanjës. Pas
largimit të pritshëm të Fernando
Hierros, Çavi është përfshirë në
listën me emrat kandidatë për të
udhëhequr ekipin e “Furive të
Kuqe”, aty ku gjenden edhe em-
rat e Sançez Flores, Miçel dhe Luis
Enrike. Çavi , i cili është kuali-
fikuar si trajner së fundmi, ka ri-
novuar edhe për dy sezone të tje-
ra me Al Sadd të Katar. Sikurse
"AS Arabia" raportoi në maj, me-
sfushori spanjoll pritet të bëhet
trajner i ekipit të tij aktual, duke
nisur nga janari i vitit 2019, për
të zëvendësuar trajnerin aktual
Manuel Jesualdo Ferreira. Mesfu-
shori njoftoi në nëntor të vitit
2017 idenë e të qenit trajner pas
përfundimit të sezonit. “Isha me
fat që nuk jam dëmtuar dhe
mendoj se karriera ime po vjen
gradualisht në rënie. Mund të
konstatoj që lodhem më shumë
dhe se është më e vështirë për
mua për tu rikuperuar. Me siguri
do të jetë viti im i fundit si fut-
bollist. Kam mendimin të marr
kartonin tim vitin e ardhshëm
dhe të bëhem trajner”, deklaroi
Çavi. Ndërkohë "Deportes Cua-
tro" shton gjithashtu në listën e
kandidatëve për trajner të
Spanjës edhe teknikun aktual të
Belgjikës, Roberto Martinez, i cili
ka kualifikuar përfaqësuesen bel-
ge në çerekfinalet e Kupës së
Botës në Rusi, pasi përmbysën Ja-
poninë me rezultatin 3-2.

Kur kanë mbetur tetë skuadra në
garë për të fituar trofeun, tashmë po
kristalizohen edhe emrat që do të
tentojnë deri në fund të fitojnë "Kë-
pucën e Artë". Për momentin, më i
favorizuari duket të jetë sulmuesi i
Anglisë, Harry Kin, autor i gjashtë
golave në këtë Botëror. Jo vetëm po-
zicioni i tij në fushë, por mbi të gjitha
forma individuale dhe ajo e skua-
drës të bën të mendosh se në fund fi-
tuesi i këtij trofeu personal mund të
jetë pikërisht sulmuesi i Totenhemit.
Pasi eliminuan Kolumbinë, “Tre

Luanët” kanë përpara Suedinë, një
kundërshtare për t’u respektuar, por
jo i pakalueshëm. 
Ndryshe, në ndjekje të Kin janë dy
futbollistë njëri prej të cilëve ka
marrë rrugën e kthimit për në shtë-
pi. Kristiano Ronaldo dhe Romelu
Lukaku janë stopuar në kuotën e
katër realizimeve, por portugezi nuk
mund të cenojë sulmuesin anglez,
pasi luzitanët nuk e kaluan dot fazën
e 1/8-ave. Derisa, Belgjika dhe
Lukaku do të kenë një duel të vësh-
tirë përpara, pasi çerekfinalja u re-

zervon sfidën ndaj Brazilit. Te “Se-
leçao” golashënuesit më të mirë janë
Nejmar dhe Kutinjo me nga 2 reali-
zime, një shifër shumë larg prit-
shmërive të fillimit të këtij turneu.
Për të qëndruar tek emrat, që do të
tentojnë t’i rrëmbejnë fronin Harry
Kinit, në kuotën e tre golave janë disa
futbollistë, rusët Çeryshev dhe Xhu-
ba, francezi Kylian Mbappe dhe uru-
guaiani Edinson Kavani. Sytë janë
pikërisht te sulmuesi i PSZH, pasi ka
treguar një formë në rritje dhe pritet
të jetë “ylli” i këtij Botërori.

Portieri i Anglisë dhe Evertonit ka
bërë një pritje të jashtëzakonshme
ndaj Karlos Bakas, në momentin e
penalltisë së pestë të Kolumbisë, kur
rezultati ishte 3-3. Pritja e Pikford i
dha mundësinë Erik Dajer të reali-
zojë penalltinë që i dhuroi anglezëve
një vend në çerekfinale. “Kam stu-
diuar shumë”, ka thënë ai. “Jam i fuqi-
shëm dhe i shkathët. Nuk më intere-
son nëse nuk jam portieri më
trupmadh, sepse gjëja më e rëndësi-

shme është të bësh gjënë e duhur në
momentin e duhur. Gjithçka qëndron
të pozicionimi dhe unë arrita ta
ndalja topin me dorën time. Ishim të
sigurt për fitoren, edhe pse takimi u
vendos nga penalltitë. E dinim se
ishim në gjendje të fitonim”, ka thënë
Pickford. Cekim, ka qenë fitorja e parë
me penallti e Anglisë që nga Euro ’96,
që i ka siguruar atyre përballjen
kundër Suedisë të shtunën e ardhsh-
me, në çerekfinalet e Kupës së Botës.

Kin, favorit për "Këpucën e artë"

VËLLAI I ESKOBAR TRONDIT KOLUMBINË 

Sançez shkaktoi dy penallti,
mund ta vrasin si vëllain tim!

“Si një vëlla, që e kam kaluar këtë situatë, e di se çfarë duhet të kalojë nëpër kokat e tyre.
Unë nuk dua që dikush tjetër ta kalojë këtë. Karlos duhet të ndihet i trishtuar për gabimin
që bëri dhe me shumë frikë, edhe familja e tij, gjithashtu. Vëllai im kurrë nuk ka marrë
ndonjë kërcënim, ata vetëm e qëlluan dhe e lanë të vdekur në mënyrën më kriminale",
thotë vëllai i Andres Eskobarit

Pikford zbulon sekretin e penalltisë së pritur

22 SPORT
Koha, e enjte, 5 korrik 2018 
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Mensur
Mamuti

ORGANI 
QË E SHPALLI 

DITËN E 
4 KORRIKUT 1776

ÇAJ
PORTOKALLI

GUR I MADH, 
QË PËRDORET 

SI SHENJË KUFIRI
(SH.)

PROVINCË
NË INDI

FESTA
AMERIKANE

(FOTO)

MAOISTI
(KOMUNISTI)

INDIAN,
GANDI

LIMAN
NË ALGJERI

SHENJAT
MUZIKORE

ARGJILA

GRIRËSE 
PERIMESH 

OSE FRUTASH

SHKRONJË
GREKE

PORTUGALIA
-----------------------------

PANTA ...
(GJITHÇKA 
RRJEDH)

SUEDIA
VEGËL 

GJIMNASTIKE
-----------------------------

PERIUDHA

INTERNET
PROTOCOL

ELEKTRO - VOLT
------------------------------

SHTET - ISHULL
NË AUSTRALI

BASKETBOLLISTJA 
AMERIKANE, 

SUAJNER
ASTATI

MBRETI
I DYTË

I IRAKUT

BANORET E NJË 
QYTETI KOSOVAR
-----------------------------
ENË GJAKU QË DEL 

NGA ZEMRA
P

BANOR
I NJË QYTETI

GREK

KËNGËTARJA
ORA

TENISTI SPANJOLL, 
NADAL

-----------------------------
LLOJ PEME
(PEKMEZ)

INICIATORJA

NJË NGA 
INICIATORËT 
KRYESORË 

PËR PAVARËSINË 
E AMERIKËS, 
XHEFERSON

INTERNATIONAL 
TRAFFIC IN ARMS 

REGULATIONS
-----------------------------

UJË (FRENGJ.)

POP
KËNGËTARE
KANADEZE

(SHQ.)

FUTBOLLIST
I GUINESË
(NANISSIO)

ENERGJIA
NTENSITETI

-----------------------------
TAUTOLOGJIA

Ë
----------------------------

LITRI

NJË NGA 69 HËNAT 
E JUPITERIT

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

KOHA RRËZOHET SUPERMEN

ZGJIDHJET: KOBAD, ORANI, NOTAT, GLINA, RENDE, ETA, P, S, TRA, IP, EV, KETIA, P, ORA, RAFAEL, 
NISMËTARJA, TOMAS, ITAR, IDA NILSENI, NANI SOARES, E, I, Ë, LITA, NTAL, BIE, S.
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AEL, , ORA, RAFFA KETIA, PP,
AL, BIE, S. TTA

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

, , EVV, , S, TRA, IPP, A, PP, DE, ETTA
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: GJIDHJET Z, ORA AD OB K
S, I OMA A, T J AR NISMËTTA

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

DASHI 21. mars - 20. prill
Mos i nënvlerësoni vonesat e mundshme në vendin e

punës, sidomos nëse jeni në prag të dorëzimit të një projekti të
rëndësishëm. Nga pikëpamja sentimentale, ky është një moment i
mirë, për të përmirësuar raportet me persona me të cilët keni disa
kohë të shkëputur. Në orët e mbrëmjes, do e gjeni veten të përf-
shirë nga melankolia.

DEMI 21. prill - 21. maj
Kjo është një ditë mjaft e mirë për të korrur frytet e

punës tuaj të mundimshme. Mërkuri ju mbështet maksi-
malisht, ndërkohë që dashuria do të jetë sektori më i favori-
zuar i kësaj të mërkure.

BINJAKET 22. maj - 21. qershor
Është një periudhë e cila iu gjen të vendosur në

vendin tuaj të punës. Mundohuni megjithatë që të mbani
ekuilibrin e duhur, në mënyrë që të mos cenoni bashkë-
punëtorët tuaj. Në dashuri, parashikohen të reja të rëndësi-
shme.

GAFORRJA 22. qershor - 22. korrik
Do të ndjeni se dashuria ka nevojë për një shtysë

të re, për shkak se parashikohen ndryshime të mëdha, të ci-
lat do iu ngacmojnë që të ndryshoni vendbanim, apo të
transferoheni pranë një të afërmi tuaj. Në punë, duhet të je-
pni më shumë.

LUANI 23. korrik - 22. gusht
Nga pikëpamja e ndjenjave, ky është një moment

shumë i mirë për të rindezur emocionet tuaja dhe për të ni-
sur të jetoni një histori dashurie, pa ankthin e të kaluarës. Kjo
e mërkurë favorizon investimet.

VIRGJERESHA                  23. gusht - 23. shtator
Kjo është një periudhë gjatë së cilës do të jeni tejet

konfuz dhe në dashuri ka disa dyshime të cilat duhet ti
zgjidhni bashkë me partnerin/en. Shmangni marrjen e ven-
dimeve të nxituara, për shkak se mund të pendoheni shumë
shpejtë.

PESHORJA 24. shtator - 23. tetor
Nëse do të tregoheni të gatshëm në raportet ndër-

personale, do të shikoni që do të merrni shpërblim shumë
të mirë. Mundësi shumë të mira parashikohen edhe në
punë, ku do të ketë aktivitete të reja premtuese.

AKREPI 24. tetor - 22. nëntor
Parashikohet një ditë e cila ju fton që të dilni nga

një fazë e rënduar emocionale, e cila ju ka bërë pasiv dhe
dembelë. Duhet të zgjoheni dhe të jeni më të gatshëm,
për të përballuar disa ndryshime drastike për karrierën
tuaj.

SHIGJETARI 23. nëntor - 21. dhjetor
Ky është një moment shumë i mirë për të çuar

përpara transformime radikale për stilin tuaj aktual të jetës,
sidomos nga pikëpamja emocionale. Duhet të jeni më të
hapur në vendin e punës, në mënyrë që të stimuloni reali-
zimin e një projekti të ri.

BRICJAPI 22. dhjetor - 20. janar
Ndjenjat janë shumë të rëndësishme ndaj përfito-

ni nga ky moment për të organizuar udhëtime apo takime të
vogla romantike me partnerin/en. Pozitiviteti juaj në vendin
e punës, do të bëjë që të lindin bashkëpunime të reja intere-
sante.

UJORI 21. janar - 19. shkurt

Këshillohet që të jeni shumë të kujdesshëm
me mënyrën se si do të menaxhoni xhelozinë, ose në
të kundërt do të shfaqeni shumë agresiv në sytë e
partnerit/es tuaj.

PESHQIT 20. shkurt - 20. mars

Shfrytëzoni sa më mirë këtë të mërkurë, për të
praktikuar aktivitet fizik dhe për tu kujdesur më shumë
për shëndetin tuaj. Do të jeni të lodhur dhe të zbehtë,
kështu që jini të kujdesshëm me sforcimet.

PËRKUJTIM

Të patëm Burim Jete
Menduam se do të kemi përherë
Të mbetur kështu - pa Ty,
Gjithnjë do të ndjehemi të mjerë!
Gjithmonë do të përkujtojmë:
Bashkëshorti, djali Mendimi, vajzat
Arbana e Pranvera dhe i gjithë farefisi
nga Tetova e Strimnica

SUD OKU

SELVINAS 
KASAMI-SHEMSIU

(16.05.1957-05.07.2009)



Jo më kot në shumë vende, por edhe në
Shqipëri është implementuar sistemi i
“mjekut të familjes”. Duke kryer vizitat te
i njëjti mjek, atëherë ai ka një histori të
ecurisë suaj në shëndetësi dhe mund të
japë këshillat e duhura kur keni proble-
me, duke u bazuar edhe në të dhëna të
tjera. Një studim i kryer së fundi nga hu-
lumtuesit e Universitetit të Exeter-it ka
arritur në konkluzionin se vizitat te i njëj-
ti mjek ulin ndjeshëm shanset për vdekje
të parakohshme. Sipas shkencëtarëve,
vijimësia e kujdesit shëndetësor nga i
njëjti mjek është mjaft e rëndësishme
për ecurinë tuaj. Këshillohet që sidomos
personat që vuajnë nga sëmundje kro-
nike, të mos ‘shëtisin’ sa në njërin mjek te

tjetri. Kjo pasi ju keni nevojë që të ndiqe-
ni në mënyrë komplekse dhe afatgjatë

nga mjeku që njeh historikun e gjendjes
suaj shëndetësore.

Vizitat te i njëjti mjek ulin rrezikun për vdekje 
të parakohshme

Frika që kishte dhëndri nga rrufetë,
bëri që një dasëm në Indi të ndërpritej

në mes. Ishte nusja e tij që mori këtë
vendim të papritur, pasi nuk mund ta

duronte dot bashkëshortin e saj që filloi
të bënte disa veprime të çuditshme si
pasojë e frikës që kishte prej vetëtima-
ve. Nusja u ngrit menjëherë për t’u lar-
guar nga dasma prej veprimeve të çu-
ditshme që po bënte partneri i saj në
momentin kur një rrufe ra në afërsi të
dasmës, por kushërinjtë e dhëndrit re-
fuzonin që ajo të largohej. 

Ata iu kundërvunë të afërmve të nu-
ses dhe aty plasi përleshja mes dy fa-
miljeve. Pas ceremonisë martesore të
kthyer në zënkë masive, policia ka ar-
restuar tre pjesëmarrës, ndërsa po
bëhen hetime për motivet kryesore të
ngjarjes.

Dasma ndërpritet në mes. SHKAKU?
Dhëndri kishte frikë nga rrufetë

Ka rekorde dhe rekorde e mes
tyre është edhe të qenit femra me të
pasmet më të mëdha në botë, plot
2.4 metra. Mikel Ruffinelli është
gruaja vithe-kampione e cila u shfaq
në dokumentarin e TLC për fundsh-
pinën më të madhe në botë dhe tha:
“Unë kam këtë madhësi vithesh dhe
jam e lumtur. Më mirë kështu se sa e
dobët dhe të jem e pakënaqur”, sh-
toi ajo. Kjo grua mban rekordin e të

paturit e një fundshpinë 2.4 metra
dhe duke komentuar këtë fakt ajo
thotë: "Burrat nuk i pëlqejnë vajzat e
dobëta ndaj dhe unë jam e lumtur
që kam këtë trup". Burri i saj, Reggie,
e pëlqen madhësinë e vutheve të
gruas së tij në dhe pajtohet me ba-
tutën e saj duke shtuar: "Unë u them
njerëzve gjatë gjithë kohës: Jam
pajisur me një licencë për të punuar
me pajisje të rënda”.

Qepa e njomë, ka diçka
që nuk e dini rreth saj
Qepa e njomë ka përbërje shumë të ngjashme
me qepën e zakonshme. Ka në përmbajtje 1%
proteina dhe 0.1% yndyrë. Te qepa e njomë gjen-
det një sasi e bollshme kripërash minerale si po-
tasi, fosfori, kalciumi, vitamina A, vitamina të
grupit B dhe C. Ndër të tjera përmban fitoe-
strogjene, të cilët cilësohen si antibiotikë natyral,
acid kafeik, i cili është në gjendje të ulë nivelin e
sheqerit në gjak dhe flavonoide, të cilat luajnë rol
antinflamator. Qepa e njomë luan një rol diure-
tik dhe antioksidues si dhe është në gjendje që të
kontrastojë radikalet e lira, të cilat janë shumë të
dëmshme për organizmin. Qepa e njomë luan rol
të rëndësishëm edhe për uljen e nivelit të sheqe-
rit në gjak, duke parandaluar diabetin si dhe for-
mimin e yndyrës në bark, shkruan noa.al. Ndër të
tjera pjesa e bardhë riekuilibron florën bakte-
riale të aparatit tretës, shpëton nga kapsllëku,
hemorroidet dhe kolitet si dhe është shumë e
këshilluar në rastet e lodhjes psikofizike.

Njihuni me gruan me të
pasmet më të mëdha në botë
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1295 - Skocia dhe Franca nënshk-
ruajë kontratë kundër Anglisë.

1643 - Tornadoja e parë e regji-
struar në SHBA (Essex County, Massa-
chusetts)

1687 - PRINCIPIA e Isak Njutnit bo-
tohet Royal Society në Angli.

1770 - Beteja e Çezmës dhe Beteja
e Largës mes Perandorisë ruse dhe
asaj osmane.

1830 - Franca pushton Algjerinë,
fillon pushtimi 40 vjeçar.

1841 - Tomas Kuk hap Agjencinë e
parë turistike.

1914 - Gjermania i ofron ndihmë
luftarake kundër Rusisë dhe Serbisë.

1922 - Votat e para të grave në
zgjedhjet holandeze ku partia kristia-
ne fiton zgjedhjet. 

1973 - Gjenerali Xhuvenal Habjari-
mana bëhet president i Ruandës.

1985 - Premieri Mugabe fiton
zgjedhjet në Zimbabve.

1993 - Guerilët kurd vret 32 fsha-
tarë në Turqinë Lindore.

MAJMUNËT
Hyp djali në dru dhe po hante ba-
nane. Vijnë shokët e i thonë:
- Zbrit ore, majmunët kaherë kanë
zbritur nga druri!
- Po e shoh! - ia kthen djali.

Është e kotë që të programosh
jetën deri në detajin më të vogël,
fati është ai që do e thotë gjith-

monë fjalën e fundit! 
(Michael Jackson)

Vendi që konsu-
mon më shumë
vezë për njeri
është Meksika,
me një mesata-
re prej 350 vezë në
vit për person, e ndjekur nga Japo-
nia me 330 dhe Kina me 320.

Një re e vetme
në qiell mund
të peshojë më
shumë se 450

ton.

Nga 4 forcat bazë (graviteti, forca
elektromagnetike,
e fortë bërtha-
more dhe e
dobët bërtha-
more), graviteti
është më e dobë-
ta, më e lehta për t’u
vënë re, dhe më pak e kuptuara.
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