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E PËRDITSHME INFORMATIVE

Koha

Tetovë, 11 korrik - Tashmë kanë kaluar mbi 5
muaj që kur familja Zylbehari përjetoi tragje-
di të rëndë, ku humbën jetën 5 anëtarë të kësaj
familje si pasojë e zjarrit. Ngjarja e 25 janarit të
këtij vitit kishte tronditur jo vetëm Tetovën,
por dhe rajonin më të gjerë, ku jetën e humbën
katër fëmijë dhe nëna e tyre. Sot, shtëpia ku
ndodhi tmerri, është nën gërmadha dhe e njëj-
ta nuk është rregulluar. Në këtë shtëpi, sot

takuam edhe kryefamiljarin plakun Sulejman
Zylbehari i cili humbi nusen e djalit dhe katër
fëmijët e saj. Kjo familje, e cila dikur kishte
nëntë anëtarë, sot ka vetëm tre, ngase edhe një
vajzë e vogël vite më parë kishte humbur jetën
në një aksident. Tashmë tre anëtarët jetojnë
në një banesë me qira në Tetovë. Kjo familje
kërkon që të rregullojë këtë shtëpi, por mjetet
nuk u mjaftojnë.

Pesë muaj pas tragjedisë, Zylbehari kërkon ndihmë
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////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Mediat 
dhe krimi

Një ngjarje e rëndë me epilog
tragjik ndodhi para tri ditëve në
Shkup. Një i ri nuk iu përballoi
plagëve të marra nga sulmi që ki-
shte marrë ditë më parë pas fja-
losjes verbale me një grup të rinj-
sh nga një lagje tjetër e Shkupit.
Gjithmonë kur krimi merr kono-
tacion ndëretnik, ai disi është më
i rëndë, më i kobshëm. Edhe në
rastin e fundit krimi kishte këtë
konotacion. Madje, përkatësia
kombëtare me këtë rast as që do
të dihej, po të mos ishin rrjetet
sociale, të cilat, si gjithmonë,
shërbejnë për të nxitur euforinë e
mosdurimit dhe...
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Pas marrjes së ftesës për në NATO, vëmendja do të përqendrohet tek mbajtja e referendumit. Në
rast suksesi të referendumit, reformat në organet e shërbimit sekret dhe ato në gjyqësor do të jenë
kërkesat kyçe të NATO-s ku duhet të vepron me urgjencë Qeveria e Maqedonisë 
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Evlija Çelebi ishte funksionar i lartë i oborrit të
sulltanit, me detyrën nazir (inspektor) që
raportonte për gjendjen e krahinave osmane.
Vizitoi mjaft krahina të perandorisë dhe shumë
vende të Azisë e të Evropës perëndimore. Hartoi
veprën në 10 vëllime “Udhëtimet”, që ka shumë
të dhëna me interes edhe për Shqipërinë. Evlija
Çelebi e vizitoi Shqipërinë dy herë. Në
udhëtimin e parë (1662) vizitoi Shkodrën,

Tivarin, Ulqinin, Lezhën dhe qendrat qytetare
të Shqipërisë së Mesme, të cilat i përshkruan
me hollësi. Në udhëtimin e dytë (1670) vizitoi
edhe qytetet shqiptare të Kosovës: Mitrovicën,
Vuçiternin, Prishtinën, Gjakovën etj. Në vepër
ka shënime të vlefshme edhe për qytetet në jug
deri në Prevezë dhe të dhëna për timaret,
tregtinë, zejtarinë, bujqësinë, artin, veshjet e
sidomos për jetën qytetare të vendit.

DEPUTETË PA VOTUES
“Populli na dha 32 mandate për të vepruar sipas
një plani të mirëpërcaktuar. Por dikush na i vodhi
12 mandate. 
Kjo na pengon pak në veprimin tonë, pasi kemi
shumë më shumë votues që duhen përfaqësuar,
por më pak deputetë që duhet t'i përfaqësojnë.
Nga ana tjetër, ata që s'kanë votues thuajse fare
kanë 11 deputetë. 
Ky është absurditet, i cili më shumë sesa që
hendikepon Vetëvendosjen, hendikepon rëndë
demokracinë”, shkruan në profilin e tij në
Facebook, kryetari i LëvizjesVetëvendosje, Albin
Kurti.

STATUTI I
ASOCIACIONIT
PO PËRGATITET
SIPAS
MARRËVESHJE
VE TË
BRUKSELIT

Ekipi menaxhues për
themelimin e Asociacionit
(Bashkësisë) të Komunave
Serbe përmes një njoftimi
për media ka bërë të ditur se
është duke punuar në
hartimin e Draft-statutit të
Bashkësisë në përputhje me
mandatin që i është besuar
nga marrëveshjet e Brukselit,
dhe se do ta prezantojë
tekstin e draftit në Bruksel,
siç është parashikuar më parë
në bordet e Beogradit dhe
Prishtinës për zbatimin, dhe
pastaj edhe në dialogun në
nivel të lartë. Ky ekip ka
mohuar se Qeveria e Kosovës
ka pranuar Draft statutin.
“Draft statuti nuk i është
dorëzuar Qeverisë në
Prishtinë, siç pretendohet
nga disa media, por është
dërguar vetëm raporti mbi
punën tonë deri më tani, dhe
përmes Ministrisë përkatëse
për pushtetin lokal, qeveria
është informuar rregullisht
për dinamikën e aktiviteteve
tona”, thuhet në kumtesë.
Po ashtu bëhet e ditur se
puna e ekipit bazohet në
rezultatet e dialogut të
Brukselit dhe në Kartën
Evropiane të Vetëqeverisjes
Lokale. “Në punën e
mëparshme, ne kemi pasur
diskutime me një numër të
grupeve profesionale të
ekspertëve, përfaqësues të
pushtetit lokal, si dhe
ministritë përkatëse, dhe si
një organ profesional me një
mandat dhe kompetencat të
përcaktuara në mënyrë të
qartë, ne besojmë që çdo
përpjekje për politizimin e
aktivitetet tona është kundër
produktive dhe dëmton
procesin e dialogut mes
Beogradit dhe Prishtinë”,
thuhet në fund të reagimi
dërguar nga ekipi
menaxhues i AKS-së.

(KosovaPress, 11 korrik)
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Një ngjarje e rëndë me epilog tragjik ndodhi para tri ditëve në
Shkup. Një i ri nuk iu përballoi plagëve të marra nga sulmi që kish-
te marrë ditë më parë pas fjalosjes verbale me një grup të rinjsh nga
një lagje tjetër e Shkupit. Gjithmonë kur krimi merr konotacion
ndëretnik, ai disi është më i rëndë, më i kobshëm. Edhe në rastin e
fundit krimi kishte këtë konotacion. Madje, përkatësia kombëtare
me këtë rast as që do të dihej, po të mos ishin rrjetet sociale, të cilat,
si gjithmonë, shërbejnë për të nxitur euforinë e mosdurimit dhe kon-
fliktit në mes të njerëzve. Në Maqedoni ende krimi është më i madh
kur shkaktohet nga një pjesëtar i etnisë tjetër. Kështu shikohen gjë-
rat dhe dioptria e vrojtimit mjegullohet deri në masën e padurue-
shme të humbjes së racionalitetit. Gjuha e përdorur në rrjetet socia-
le përjashton çfarëdolloj mundësie që megjithatë jo të gjitha rastet
kanë karakter të njëjtë dhe jo me automatizëm duhet paragjykuar
gjithçka që vjen nga shoqëria shqiptare. Edhe rasti i fundit po traj-
tohet sikur në Maqedoni të mos kishin ndodhur krime edhe më parë
e ku viktimë të mos kenë qenë shqiptarët. Maltretimet nëpër auto-
busë ku cak sulmi ishin nxënësit shqiptarë, dhuna urbane e shkak-
tuar nga tifozët e futbollit ku sërish pronat e shqiptarëve ishin në
qendër të goditjeve, por edhe rastet tjera individuale, megjithatë tre-
gojnë se shoqëria maqedonase ende nuk është liruar nga urrejtja
kundër etnive të tjera, sidomos ndaj shqiptarëve. Edhe rasti i fundit
mund të ketë ardhur si reaksion ndaj kësaj urrejtjeje, mirëpo shqip-
tarët në asnjë mënyrë nuk guxojnë t’i japin liri vetes që të ndajnë
drejtësi. Ndonëse shpeshherë të pambrojtur dhe të patrajtuar insti-
tucionalisht, shqiptarët do të duhej të vetëpërmbahen në mënyrë që
të mos bëhen shkak i revanshizmave. Një shoqëri dinjitoze madje
do të dilte me një qëndrim publik që do të dënonte krimin që merr
jetën e një pjesëtari të një etnie tjetër. Kështu do të duhej të vepro-
nin edhe ndonjë shoqatë a organizatë qytetare e shqiptarëve dhe
vetëm në këtë mënyrë, i pritet hovi euforisë revanshiste mbi baza et-
nike. Fatkeqësisht, kjo mungesë totale e reagimit publik është evi-
dentente më tepër në shoqërinë maqedonase, e cila në shumë ra-
ste - nuk arriti të distancohet nga krimet që iu kanë bërë shqiptarëve
në të kaluarën. Rasti më i freskët ishte me vogëlushin Almir Aliu ku
mungoi totalisht solidariteti i shoqërisë maqedonase. Përgjegjësia
për të shprehur mospajtim është edhe më e madhe kur dihet fakti
se përpos kryerësit të krimit, që ishte një qytetar maqedonas, por
edhe institucionet që deformuan procesin duke e shndërruar nga
“vrasja me paramendim” në “aksident trafiku” , dominoheshin nga
kuadro maqedonase. 

Fatkeqësisht, në këtë amulli kanë rënë edhe mediat. Raportimi
ende ka ngjyrim etnik dhe mediat nuk po arrijnë ta tejkalojnë vet-
veten, duke mos ofruar një qasje më të balancuar. Përgjegjësia pu-
blike me këtë rast është e dyfish për faktin se mediat barrikadohen
në qëndrime ekskluzivisht etnike, ndërkohë që kanë mungesë të ku-
rajos qytetare për të sfiduar keqbërësit që vijnë brenda etnisë së tyre. 

Konfliktet e dikurshme që ndodhën në ish-Jugosllavi nuk do ta ki-
shin dramacitetin e tyre sikur të mos motivoheshin nga qëndrimet
e njëanshme të mediave. Viktima e parë e një lufte gjithmonë është
e vërteta, kurse mediat ishin ato që të vërtetën e deformonin varë-
sisht nga cili pozicion shiheshin ngjarjet. Në Maqedoni, mediat
gjatë konfliktit të 2001-shit nuk ishin luftënxitëse deri në atë masë
sa të ndikonin në ndryshimin radikal të situatës në terren. Ky është
një moment që do të duhej të përdoret si model i raportimit në ku-
shte krize pa ndonjë tendencë të theksuar të polarizmit të konflik-
ti mbi baza etnike që do të kishte konotacionete luftës qytetare. Ar-
syet mund të jenë të shumta pse nuk ndodhi devalvimi i kritereve
etike të mediave në Maqedoni në vitin 2001, por ajo që mund të mer-
ret si e sigurt është edhe fakti se atëbotë, nuk kishte media sociale
dhe mundësia për të krijuar kaos në hapësirën publike ishte shumë
më e vogël se tani. Domosdoja e një strategjie mediatike që impo-
nohet edhe tani për të amortizuar animozitetet publike, sigurisht që
është kushti kryesor pa të cilën nuk mund të pretendojmë për një
botë të lirë dhe pa paragjykime. 

Mediat dhe krimi
EDITORIAL |||||||||||||||||||||||

Emin AZEMI

KUSH ISHTE EVLIJA ÇELEBI?

SOCIALDEMOKRATËT DHE KONSENSUSI
NACIONAL 
“Po bashkimit socialdemokrat, jo çdo forme të
barikadimeve vetëm për pushtet! NISMA
Socialdemokrate ka kohë që është duke e vëzhguar
situatën politike në vend dhe zhvillimet e
qëndrimet politike rreth e për Kosovën. Të gjitha
rrethanat politike dhe jo vetëm ato na tregojnë se
vendit i duhen: bashkimi socialdemokrat dhe
konsensusi nacional. 
Së pari, një bashkim i të majtës ideologjike
(socialdemokratike), fjala është për
socialdemokratët e bindjeve dhe jo të fjalëve.
Së dyti, dhe kryesorja, vendit i duhet krijimi i një
konsensusi vërtetë nacional, që donë me thënë jo
barikadim: pozitë - opozitë, por bashkim politik për
interesin nacional i cili shkon përtej çdo ndarje
ideologjike a politike.
Barikadimet e deri tashme politike veç sa e kanë
dëmtuar vendin dhe ketë e kemi parë se çka
prodhon! Realiteti që po e jetojmë është dëshmia
më e mirë. Kosova dhe qytetarët e saj kanë nevojë
për një bashkim të Socialdemokratëve dhe
qeverisjen e vendit nga ta! Kjo është më shumë se e
qartë. Politikat socialdemokrate mbeten shpresa
për ndërtimin e shtetit të se drejtës, shtetit të dijës
e të zhvillimit, shtetit të drejtësisë sociale! Prandaj
e vendosa ketë si hap të parë. Kjo u duhet
qytetarëve dhe ata janë sovrani që mund ta
vendosin ketë! 
Ndryshimin duhet e mund ta bëjnë vetëm
qytetarët. Por, kjo nuk duhet që t’i pengojë
socialdemokratet që të ndihmojnë krijimin e
konsensusit nacional. Përkundrazi duhet ta
ndihmojnë fortë formimin e konsensusit të
përgjithshëm politik. Konsensusi u duhet të
gjithëve. 
NISMA Socialdemokrate angazhohet fortë për këto
dy çështje të interesit kombëtar! Për krijimin e
konsensusit nacional, kërkohet angazhimi i të
gjithëve, e mbi të gjitha i atyre që mendojnë se
kanë kontribuar shumë për të ardhur deri këtu. 
Le t’i ndihmojnë edhe të tjerët që të japin
kontributin e tyre! Këtu e kanë rastin që t’i tregojnë
virtytet e tyre fisnike! Skënderbeu i vlerësonte
shumë njerëzit e virtytshëm”, ka shkruar në profilin
e tij në Facebook, kryetari i Këshillit Kombëtar të
Nismës Socialdemokrate, Jakup Krasniqi.
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Shkup, 11 korrik - Të 29 vendet anë-
tare të NATO-s dje kanë vendosur
në mënyrë unanime që Maqedo-
nia të merr ftesë për anëtarësim
edhe atë përmes konkluzioneve që
priteshin të publikoheshin pasdite
gjatë punimeve të Samitit që po
mbahet në Bruksel. Ndërkaq cere-
monia zyrtare e ftesës që do ti dorë-
zohet kryeministrit Zoran Zaev, si-
pas informatave që dolën nga
shërbimet informative të Samitit,
do të ndodh ditën e dytë - sot. 

“Në vitin 2008 kemi vendosur
që NATO t’i i ndajë ftesë IRJM-së
për hyrje në strukturat euroatlan-
tike, pasi të gjendet zgjidhje e për-
bashkët për emrin në korniza të
OKB-së. E përshëndesim Marrëve-
shjen historike mes Athinës dhe
Shkupit për zgjidhjen e çështjes së
emrit. Në pajtueshmëri me poli-
tikën tonë, kemi vendosur që ta
ftojmë Qeveria në Shkup të fillojë
me bisedimet me Aleancën. Të
bëhet implementim i plotë i të
gjitha procedurave në lidhje me
Marrëveshjen për kontestin e emrit,
gjë e cila është dhe kusht për rrum-
bullakim të procesit hyrës”, thuhet
në draft-konkluzionet e Samitit të
NATO-s. Gjithashtu, në konkluzione
- vendet anëtare të NATO-s për-
shëndesin edhe Marrëveshjen me
Bullgarinë dhe përpjekjet e Qeveri-
së së re për ndërtimin e një shoqë-
rie multietnike. 

“I përshëndesim përpjekjet e
Qeverisë vitin e fundit dhe progre-
sin e rëndësishëm që e kanë arritur
për disa reforma të caktuara priori-
tare dhe inkurajojmë për reforma
plotësuese që të përforcohet kon-
tributi drejt Aleancës”, thuhet në
konkluzione. NATO i përshëndet
edhe përpjekjet për ndërtimin e
shoqërisë multietnike dhe bën
thirrje që të vazhdohen përpjekjet
plotësisht në këtë fushë. NATO e
përshëndet edhe kontributin e Ma-
qedonisë në misionet e saja dhe si-
gurinë ndërkombëtare”, thuhet kë-
shtu në konkluzionet e NATO-s.
Ndryshe, ajo që do të ndodhë me
Maqedoninë, e njëjta nuk do të
ndodh edhe me Bosnjë dhe Herce-
govinën, e cila kësaj radhe nuk pri-
tet të marrë ftesë për anëtarësim. 

“Bosnja dhe Hercegovina është
partneri ynë dhe ai është një part-
ner shumë i rëndësishëm. Nuk pres

që vendet anëtare më këtë Samit të
bisedojnë për aktivizimin e Planit
Aksional për anëtarësim në Bo-
snjës dhe Hercegovinës. Gjithash-
tu, nuk mund t’ju them se kur do të
gjendet ky debat në rend dite”,
është shprehur sekretari i përgjith-
shëm i NATO-s, Jens Stoltenberg
para fillimit të Samitit të NATO-s
në Bruksel.

SHEQERINSKA: 
TË PËRMIRËSOHET 2008-ta
Për ministren e Mbrojtjes së

Maqedonisë, Radmilla Sheqerin-
ska, 11 korriku është dita ku mund
të përmirësohet ajo që është lë-
shuar në vitin 2008. Ajo e rikujtoi
Samitin e NATO-s në Bukuresht,
kur Maqedonia duhej të merrte fte-
së për anëtarësim, por u refuzua
për shkak se kishte problem rreth
kontestit të emrit me Greqinë. “Në
atë kohë, nuk ndihmoi insistimi
dhe premtimi i presidentit të
atëhershëm të Amerikës, Xhorxh
Bush. Greqia mbeti në qëndrimin e
saj, ndërsa shkak ishte edhe riemë-
rimi i aeroportit të Shkupit dhe au-
tostradës për në Greqi në atë kohë

me emrin ‘Aleksandër Makedon-
ski’. Por, sot situata është më ndry-
she. Vendet anëtare sot do të paj-
tohen t’i japin drejtë Maqedonisë
për ftesë që t’i fillojë procedurat
për anëtarësim”, tha Radmilla She-
qerinska pak kohë para se të nisë
zyrtarisht Samiti i NATO-s. 

JEHONË EDHE TEK VENDET
TJERA TË NATO-s

Jehonë ftesës së Maqedonisë i
dhanë shumë burrështetas të rajo-
nit dhe vendeve kryesore të NATO-
s. Presidentja kroate, Kolinda Gra-
bar Kitaroviç për mediat kroate
para Samitit të NATO-s deklaroi se
shpreson se Marrëveshja për emrin
do të kalojë në referendum dhe po-
rositi se e vlerëson si shumë të mirë,
sepse ruhen fjalët maqedonas dhe
maqedonisht. 

"Për ne veçanërisht është me
rëndësi të stabilizohet Evropa Ju-
glindore. Më vjen mirë që do të dër-
gohen porosi pozitive për Maqedo-
ninë, e cila arriti marrëveshje me
Greqinë. Besoj dhe shpresoj se do
të konfirmohet në referendum, i
cili është historik. I kuptoj ndjenjat

e disa maqedonasve. Megjithatë,
konsideroj se kjo Marrëveshje
është jashtëzakonisht e mirë, se-
pse përveç se me emrin Maqedonia
Veriore, pjesa greke bëhet Jugore,
megjithatë përmenden maqedo-
nas dhe gjithçka tjetër. Mendoj se
është një kompromis i mirë dhe sh-
presoj se të gjithë ne në NATO do t'i
ndihmojmë Maqedonisë të kryej
procesin, por pranimi mund të pri-
tet madje për një vit, një vit e gjy-
smë. Ajo që është e rëndësishme
është se Maqedonia në ndërkohë
mund të marrë pjesë në takimet
pa të drejtë vote", deklaroi presi-
dentja kroate. Ndërsa ministrja
gjermane e Mbrojtjes, Ursula fon
Der Lajen, shfaqi bindje se Maqe-
donia do ta marrë ftesën për në
NATO dhe se planifikon që vendin
ta vizitojë në vjeshtë. 

"Gjermania fuqimisht e mbë-
shtet marrjen e ftesës për hyrje në
NATO për miqtë tanë të Maqedoni-
së dhe jam shumë e sigurt se ky do
të jetë rezultati i Samitit dhe me
padurim pres ta vizitoj shtetin tuaj
të shkëlqyer, në shtator mendoj",
tha Fon der Lajen. Në pyetjen

lidhur me referendumin, Fon der
Lajen u përgjigj se shpreson se ai
do të kalojë mirë. 

"Uroj që referendumi të kalojë
mirë, shumë është e rëndësishme
për ne, miqtë tanë të Maqedonisë
të hyjnë në NATO", deklaroi mini-
strja gjermane e Mbrojtjes.

GREQIA DËBON 
DY DIPLOMAT RUS

Ndryshe, në Greqi marrëveshja
për emrin vazhdon të kontestohet
nga opozita. “Cipras dhe Kamenos,
përpara tre javëve në Prespë e pra-
nuan nacionalitetin dhe gjuhën
maqedonase për Shkupin, sot në
Bruksel i hapën dyert për integrim
në NATO”, tha të mërkurën kryeta-
ri i partisë Demokracia e Re,
Kirjakos Micotakis. “Sot në Bruksel,
zotërinjtë Cipras dhe Kamenos sh-
tetit fqinj Shkupit, ia hapën dyert
për integrim në NATO. Kështu, e
kanë dorëzuar armën më të madhe
të negocimit që e ka pasur Greqia
dhe ishte që ishte linjë nacionale
në 27 vitet e fundit”, thotë Mico-
takis dhe ka theksuar se partnerët
koalicionues në Qeveri mbajnë
përgjegjësi të rëndë dhe “populli
së shpejti do t’i gjykojë”. Po në Gre-
qi pati dhe ndodhira interesante
me dëbimin e dy diplomate rus nga
autoritetet zyrtare greke me arsye-
timin se kanë qenë të involvuar ne-
gativisht në Marrëveshjen për em-
rin me Maqedoninë. Nga ana tjetër,
Moska u përgjigj se do t'i shpall për
persona-non-grata dy diplomatë
grekë si përgjigje ndaj vendimit të
tillë të Athinës. Sipas gazetës greke
"Katimerini", autoritetet në Athinë
do t'ua ndalojnë hyrjen në këtë sh-
tet dy diplomatëve rusë për të cilët
thuhet se kanë pasur aktivitete, të
cilat nuk janë përkatëse për statu-
sin e tyre diplomatik. Qeveria greke
kumtoi se "Greqia nuk do të tole-
rojë asgjë që e shkel të drejtën
ndërkombëtare". 

Greqia dëshiron marrëdhënie
të mira me të gjitha shtetet, por të
gjitha ato duhet ta respektojnë sh-
tetin tonë. Nuk mund të pranojmë
çfarëdo sjellje, e cila e shkel të
drejtën ndërkombëtare. Për këtë,
Greqia do të ndërmarrë masa të do-
mosdoshme", deklaroi zëdhënësi
grek, Dhimitris Xanakopulos, për
televizionin Skaj. Gazeta publikoi
se Qeveria ka sjellë vendim për dë-
bimin e dy diplomatëve rus dhe
t'ua ndalojë hyrjen në Greqi dy per-
sonave të tjerë, të cilët i akuzon për
involvim në punët e brendshme në
shtet dhe për veprime të paligjsh-
me kundër sigurisë kombëtare të
Greqisë. 

DITË HISTORIKE PËR MAQEDONINË DHE TË ARDHMEN E SAJPas marrjes së ftesës
për në NATO, vëmendja
do të përqendrohet tek
mbajtja e
referendumit. Në rast
suksesi të
referendumit, reformat
në organet e shërbimit
sekret dhe ato në
gjyqësor do të jenë
kërkesat kyçe të NATO-
s ku duhet të vepron me
urgjencë Qeveria e
Maqedonisë 

PAS NATO-s, VËMENDJA TEK REFERENDUMI 

“Pas Samitit të NATO-s, të gjitha partitë politike do
të kenë takim në Parlament që t’i përcaktojmë
elementet e referendumit, detajet për çështjen e
cila do të parashtrohet në referendum dhe për
karakteristikat e referendumit”, ka deklaruar
kryeministri Zoran Zaev për agjencinë greke të
lajmeve ANA-MPA. Siç transmeton
korrespondentja e MIA-s nga Athina, Zaev shfaqi
shpresë se referendumi do të jetë i suksesshëm dhe
i përsëriti datat e mundshme: 23 shtatorin, 30
shtatorin apo 7 tetorin, për siç tha, “të ketë kohë të
mjaftueshme që të finalizohen të gjitha proceset
deri në fund të vitit”. “Referendumi e dimë se do të
përfundojë me sukses dhe shpresojmë se të gjithë
do të jenë të motivuar për të kontribuuar që procesi
i referendumit të ketë sukses të madh, pasi është

shumë i rëndësishëm për vendin tonë”, thotë
kryeministri i Maqedonisë. Lidhur me ndryshimet
kushtetuese, Zaevi sqaroi se janë të nevojshme 90
deri në 110 ditë, “kështu, 15 janari është para nesh”,
prandaj, nëse procesi përfundon me sukses prej
palës së Maqedonisë, “mbetet që Parlamenti grek
të votojë për ratifikimin e marrëveshjes dhe ta
ratifikojë protokollin për anëtarësinë tonë në
NATO”. Ndryshe, në rast suksesi në referendum, më
pas do të shihet se cila do të jetë tema kryesore në
përmbushjen e kushteve për anëtarësim të plotë.
Sipas asaj që ka cekur ministrja e Mbrojtjes,
Radmilla Sheqerinska, reformat në organet e
shërbimit sekret dhe ato në gjyqësor do të jenë
kërkesat kyçe të NATO-s ku duhet të vepron me
urgjencë Qeveria e Maqedonisë.  

Koha

NATO edhe zyrtarisht 
ftoi Maqedoninë
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Londër, 11 korrik - Javën e ardhsh-
me do të jem si në Shkup, ashtu
edhe në Tiranë, për të asistuar, kur
të përgatisim procesin përgatitor,
të ashtuquajturin screening për fil-
limin e mundshëm të negociata-
ve vitin e ardhshëm. Është patjetër
e nevojshme që ne të bëjmë një
lloj inventari se ku ndodhet vendi
përkatës kandidat në të gjitha
aspektet e tij juridike në krahasim
me gjendjen juridike në BE, dhe
në bazë të gjendjes të caktojmë
objektin e negociatave. Kështu në

një intervistë për Dojçe Velen ka
thënë Komisari për zgjerim dhe
fqinjësi të mirë i BE-së, Johannes
Hahn, ndërsa ka shtuar se kjo
është një punë shumë e gjerë dhe
që varet shumë nga ajo që sa të
angazhuar do të kontribuojnë të
dyja vendet për këtë.

“Javën e ardhshme do të jem si
në Shkup, ashtu edhe në Tiranë,
për të asistuar, kur të përgatisim
procesin përgatitor, të ashtuquaj-
turin screening për fillimin e
mundshëm të negociatave vitin e
ardhshëm. Është patjetër e nevoj-
shme që ne të bëjmë një lloj in-

ventari se ku ndodhet vendi
përkatës kandidat në të gjitha
aspektet e tij juridike në krahasim
me gjendjen juridike në BE, dhe
në bazë të gjendjes të caktojmë
objektin e negociatave. Kjo është
një punë shumë e gjerë dhe do të
varet shumë që sa të angazhuar do

të kontribuojnë të dyja vendet për
këtë, por gjithsesi kjo është diçka
që besoj se do të jetë e tillë”, ka
thënë Han. Secili vend ka detyrat e
tij të shtëpisë, është shprehur më
tej Han. 

“Shqipëria, për shembull, ka në
këtë drejtim arritje për t'u shënuar
me reformën e saj të gjerë të
drejtësisë, e cila tani ndodhet në
fazën e zbatimit me asistencë
ndërkombëtare. Kjo vlen në fakt
për të gjitha shtetet e rajonit,
veçanërisht përsa i përket rritjes së
pavarësisë, cilësisë, profesionaliz-
mit dhe të transparencës së drejtë-
sisë, për të fituar edhe besimin e
qytetareve dhe qytetarëve në këto
institucione. Kjo pasqyrohet në
fund në tërheqjen e investitorëve
të huaj, kur ata mund të kenë be-
sim te një drejtësi funksionuese
dhe e pavarur”, ka thënë euroko-
misari i BE-së.

Evis HALILI 

Shkup, 11 korrik - Në vend të mirati-
mit të fondeve shtesë për realizi-
min e Programit vjetor të Teatrit Sh-
qiptar, Ministria e Kulturës do të
duhet të miratojë ndryshimin e
projekteve, nga ato ekzistues në
projekte me kosto më të ulët. Përveç
zvarritjeve disa vjeçare për rikon-
struktimin e objektit, improvizimet
me institucionin më të rëndësi-
shëm nacional të kulturës dhe artit
shqiptar, vazhdojnë edhe në projek-
tet që realizohen brenda tij. Një prej
tyre është shfaqja “Zjarrvënësit”
shkruar nga Maks Frish me regji të
Kushtrim Bekteshit, për të cilën Tea-
tri kërkoi që të financohej me 2.5
milionë denarë, por në realitet iu
akorduan vetëm 1 milionë denarë. 

Në teatër pohojnë se që pas sh-
palljes së rezultateve të konkursit

për Programin vjetor, gjatë kësaj
periudhe janë drejtuar me disa
ankesa, për të cilat nuk kanë marrë
aprovim për akordimin e një fondit
shtesë për të siguruar kushte opti-
male për realizimin jo vetëm të kë-
saj shfaqje, por edhe të programit
vjetor të institucionit. 

Në këtë situatë, mundësia e vet-
me për realizimin e projektit të Bek-
teshit është ndryshimi i pjesës tea-
trale që do të duhet të vihet në
skenë, në mënyrë që t’i përshtatet
nevojave të ministrisë dhe jo të tea-
trit. Regjisori Bekteshi thotë se nëse
aprovohet ndryshimi i tekstit nga
Ministria, projekti i tij do të reali-
zohet në muajt e fundit të vitit. “Tani
për tani asgjë s'është konkretizuar
për punën time në Teatrin Shqip-
tar, pasi me buxhetin e ndarë, ajo
shfaqje që e kam propozuar, nuk
mund të realizohet. Si opsion mbe-

tet të shqyrtohet mundësia që të
propozojë një tekst tjetër që mund
të realizohet në limitet e buxhetit
prej 1 milion denarësh”, thotë Bekte-
shi. 

Për realizimin e Programit vje-
tor, Teatrit Shqiptar iu ndanë
2.750.000 denarë në vend të
shumës së kërkuar prej 4.388.300
denarë. Pas ankesave publike nga
ky institucion, nga Ministria e Kul-
turës deklaruan se do të korrigjojnë
fondet e akorduara për teatrin, por
edhe për një sërë projektesh nga
veprimtari të tjera, si muzika, boti-
mi..., por edhe disa muaj pas shpal-
ljes së rezultateve - ankesat nuk u
miratuan, një pjesë tjetër madje as
që janë shqyrtuar. Edhe me ndry-
shimet e ministrave kaosi i krijuar
këto muaj me Programin vjetor na-
cional të kulturës vazhdon. 

Disa ditë më parë, ministri i Kul-

turës, Asaf Ademi, gjatë inspekti-
mit të punimeve për rikonstrukti-
min e teatrit, i pyetur nëse do të
merren parasysh pakënaqësitë për
fondin e akorduar, nuk dha
përgjigje konkrete, thjesht u shpreh
se nëse ka ankesa do të shqyrtohen. 

Drejtori i Teatrit Shqiptar, Adem
Karaga, thotë se ankesat i janë refu-
zuar dhe në këtë situatë ku gjen-
den, i mbetet vetëm të vijojnë me
realizimin e programit të plani-
fikuar. 

“Është një situatë e ngjashme
që na përsëritet, ankesat nuk na u
miratuan, kështu që na duhet të
realizojmë projektet me vështirësi
të mëdha. Ne prej disa vitesh pu-
nojmë në kushte specifike, na duhet
të endemi për të siguruar skenën
për të siguruar kushte në skena dhe
teatro të ndryshme, kështu që
buxheti duhet të jetë pak më i
madh, pasi edhe shpenzimet që ne
bëjmë në shumë raste janë të papa-
rashikuara”, thotë Karaga. 

Teatri Shqiptar për këtë vit
kërkoi një buxhet më të madh, në
mënyrë që të siguroheshin kushte
për rimëkëmbjen e dinjitetit të in-
stitucionit, duke filluar nga produk-
sioni i pasur me autorë të verifikuar
për vlera të larta artistike, por edhe
duke e shoqëruar edhe me një fu-
shatë agresive mediatike për rikthi-
min e publikut në Teatër. Kështu
pati deklaruar drejtori Karaga në
muajin shkurt, menjëherë pas sh-
palljes së rezultateve të konkursit.
Me buxhetin e vitit 2018 krijohen

shumë pikëpyetje edhe për pjesë-
marrjen në festivalet jashtë vendit
të Teatrit Shqiptar, pasi fondi i akor-
duar është shumë i vogël. 

EUROKOMISARI I BE-së NË SHKUP DHE TIRANË

Konfirmon Hani, javën e ardhshme nis përgatitja për negociata 
MARRËVESHJA PËR EMRIN ËSHTË SHUMË E MIRË  

Presidentja kroate, Kolinda Grabar Kitanoviç për
mediat kroate para Samitit të NATO-s deklaroi se
shpreson se Marrëveshja për emrin do të kalojë
në referendum dhe porositi se e vlerëson si
shumë të mirë, sepse ruhen fjalët maqedonas
dhe maqedonisht. "Për ne veçanërisht është me
rëndësi të stabilizohet Evropa Juglindore, më
vjen mirë që do të dërgohen porosi pozitive për
Maqedoninë, e cila arriti marrëveshje me
Greqinë. Besoj dhe shpresoj se do të konfirmohet
në referendum, i cili është historik. I kuptoj
ndjenjat e disa maqedonasve. Megjithatë

konsideroj se kjo Marrëveshje është
jashtëzakonisht e mirë, sepse përveç se me emrin
Maqedonia Veriore, pjesa greke bëhet Jugore,
megjithatë përmenden maqedonas dhe gjithçka
tjetër. Mendoj se është një kompromis i mirë dhe
shpresoj se të gjithë ne në NATO do t'i
ndihmojmë Maqedonisë të kryej procesin, por
pranimi mund të pritet madje për një vit, një vit e
gjysmë. Ajo që është e rëndësishme është se
Maqedonia në ndërkohë mund të marrë pjesë në
takimet pa të drejtë vote", deklaroi presidentja
kroate. 

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

VAZHDON TEATRI BRENDA TEATRIT SHQIPTAR  

Kultura gati të ndryshojë
projektet, por jo fondet 

Ministria e Kulturës i ka
refuzuar ankesën Teatrit
Shqiptar për akordimin e
një fondi shtesë me qëllim
realizimin e programit
vjetor. Si zgjidhje
alternative mbetet
improvizimi, zëvendësimi i
projekteve me të tjera, që
kushtojnë më pak. Radhën
e ka projekti i Kreshnik
Bekteshit, i cili do të duhet
që “Zjarrvënësin” e Frishit ta
zëvendësojë me një pjesë
tjetër që kushton më pak.
Edhe me ndryshimet e
ministrave kaosi i krijuar
këto muaj me Programin
vjetor nacional të kulturës
vazhdon

Tani për tani asgjë s'është
konkretizuar për punën time
në Teatrin Shqiptar, pasi me
buxhetin e ndarë, ajo shfaqje
që e kam propozuar, nuk
mund të realizohet. Si opsion
mbetet të shqyrtohet
mundësia që të propozojë
një tekst tjetër që mund të
realizohet në limitet e
buxhetit prej 1 milion
denarësh 

KUSHTRIM BEKTESHI 

Është një situatë e ngjashme
që na përsëritet, ankesat nuk
na u miratuan, kështu që na
duhet të realizojmë
projektet me vështirësi të
mëdha. Ne prej disa vitesh
punojmë në kushte
specifike, na duhet të
endemi për të siguruar
skenën për të siguruar
kushte në skena dhe teatro
të ndryshme, kështu që
buxheti duhet të jetë pak më
i madh, pasi edhe
shpenzimet që ne bëjmë në
shumë raste janë të
paparashikuara 

ADEM KARAGA 
Koha
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Kapet grupi 
i hajnave të
Aerodromit
dhe Qendrës
Shkup, 11 korrik - Kallëzi-
me penale dhe parabur-
gim për gjashtë grabitës
nga Shkupi për plaçkitje
dhe vjedhje të rënda në
Aerodrom dhe Qendër.
Grabitjet janë kryer nga
15 qershori deri më 8 kor-
rik këtë vit, ndërsa kanë
dëmtuar tetë persona
nga Shkupi të cilët janë
"lehtësuar" për rreth
3500 euro.
Siç ka njoftuar MPB, Sek-
tori i Punëve të Brendsh-
me Shkup ka ngritur dy
kallëzime penale në
Prokurorinë Themelore
Publike - Shkup, i pari ku
janë përfshirë personat
N.S.(27), O.S. (22), dhe
M.N. (29) dhe i dyti kundër
personave S.B (31),
A.Z(40), . .(33), që të gjithë
nga Shkupi, ndërsa për
shkak të dyshimit se gjatë
muajit të kaluar dhe filli-
mit të këtij muaji të gjithë
kanë kryer gjithsej tetë ve-
pra penale nga sfera e de-
likteve pronësore.
Policia ka kryer bastisje në
shtëpitë e të apostrofuarve
ku janë zbuluar gjësende
nga veprat e kryera pena-
le. N.S dhe O.S janë pri-
vuar nga liria dhe në bi-
sedë zyrtare në stacionin e
policisë që të dy kanë sqa-
ruar mënyrën e kryerjes së
veprave penale.
Në kallëzimin e dytë penal
kundër S.B. .Z. dhe . . ata
dyshohen për dy vepra pe-
nale "vjedhje të rënda" të
kryera në orët e mbrëmjes
më 7-8 korrik në parkun e
qytetit. Pasi me veturën e
tyre janë parkuar tek vetu-
ra e cila ka qenë objekt i
sulmit, kanë thyer dritaren
e pasme ku nga vetura
kanë marrë çanta, telefo-
na celularë, kuleta, veshje
të brenduar etj. Ata janë
marrë në stacion policor,
ndërsa është kryer edhe
bastisje në shtëpitë e tyre
ku janë gjetur gjësende të
cilat ndërlidhen me veprat
e kryera penale.

Strumicë, 11 korrik - Kryetari i Ko-
munës së Novo Sellës, Boro
Stojçev, është arrestuar të martën

mbrëma nga policia. Arrestimin e
vërtetoi policia nga SPB Strumicë
përmes një kumtese. Aty thek-
sohet se mbrëmë në afërsi të fsha-
tit Badilen, nga ana e shërbimeve
policore, janë ndaluar dy automje-
te të ngarkuara me kuti kartoni me
cigare. "Në një automjet ka pasur
29 kuti me nga 50 steka dhe një

kuti me 49 steka cigaresh, ndërsa
është drejtuar nga ana e B.S. (54),
me bashkudhëtar J.S. nga fshati
Novo Konjare (Novo Konjarevo).
Në një automjet tjetër i drejtuar
nga G.S. (24) me bashkudhëtar S.V.
(26) nga fshati Novo Konjare, janë
ngarkuar 35 steka cigaresh dhe një
kuti me 49 steka cigaresh dhe një

stekë me nëntë paketa cigaresh.
Gjatë marrjes së masave dhe ak-
teve të nevojshme, është privuar
nga liria personi M.T. (52) nga
f.Samoilovë, i cili ka drejtuar mo-
toçikletë "Hamachi" pa targa, infor-
mojnë nga SPB Strumicë. Gjatë
tentimit për ikje të automjetit të
dytë, nga ana e shërbimeve poli-

core kanë qëlluar me të shtëna pa-
ralajmëruese, citohet në kumtesë.
Në vendngjarje është kryer hetim
nga ana e SPB Strumicë me pjesë-
marrjen e Prokurorit publik. Per-
sonat janë privuar nga liria dhe
janë mbajtur në polici, ndërsa ku-
titë e gjetura me cigare janë sekue-
struar.

Omer XHAFERI

Shkup, 11 korrik - Rifillimi i procesi
gjyqësor për “Monstrën” vazhdon
të shoqërohet me reagime të ash-
pra nga ana e familjarëve të vikti-
mave të vrarë në Liqenin e
Smilkovës në prill të vitit 2012. Një
situatë e tillë u përsërit edhe në
seancën e fundit ku pritej të
dëgjohej dëshmitari i fshehur,
megjithatë për shkak të mungesës
së gjykatësit Osman Shabani, sean-
ca u anulua për më 22 korrik. Pasi
gjykatësi Ognen Stavrev e kumtoi
lajmin se gjykatësi Shabani gjen-
det në pushim mjekësor, Aleksan-
dar Naqevski, prindi i njërit prej të
vrarëve në Liqenin e Smilkovës,
akuzoi se Gjykata Penale e Shkupit
drejtohet nga një qendër e fuqish-
me, e cila manipulon me rastin dhe
ndjenjat e tyre.

“Çfarë janë këto lojëra. Në mes
të verës gjykatësit sëmuren dhe
shtrihen në krevat. Ju, prokurorja

Fatime Fetai dhe kryeministri Zo-
ran Zaev na premtuat zgjidhje të
shpejtë të rastit dhe zbulim të së
vërtetës. Veprime të njëjtat bënte
edhe Këshilli i kaluar penal,
atëkohë gjykatësi Ivica sëmurej në
mes të verës”, tha Naqevski. Duke
folur me ton të lartë dhe në
gjendje emocionale, familjarët
kërkuan publikimin e emrave të
gjashtë funksionarëve të BDI-së,
të cilët sipas familjarëve, janë të
përfshirë në transkriptuat që i po-
sedon Prokuroria Speciale Publike
dhe sms-porositë të cilat të aku-
zuarit i kanë shkëmbyer mes vete
gjatë asaj periudhe. 

Për ti bindur se nuk bëhet fjalë
për asnjë lloj manipulimi apo ma-
shtrimi, gjykatësi Stavrev seancat
e paraparë për muajin e ardhshëm
i caktoi të mbahen më 22, 24 dhe 31
korrik. “Sinqerisht besoni se askush
nuk ka ndikim mbi punën time. Për
këtë shkak do të mundohemi që në
tre seancat e ardhshme të reali-
zohet procedura e dëgjimit të dësh-
mitarit të fshehur. Në seancën e
parë pyetjet do ti parashtroj unë,
kurse në dy tjerat - prokuroria dhe
pala mbrojtëse. Çdo dëshmi e cila
do të më jepet nga PSP, të njëjtën
më pas do t’ua dorëzoj juve”, u sh-
preh gjykatësi Stavrev.

Megjithatë, informata të reja po
dalin për rastin më makabër të hi-
storisë më të re të Maqedonisë. In-
spektori i policisë Vahid Berat, i cili
në vitin 2012 kishte qenë pjesë e
njësitit “Alfa”, sipas burimeve të ga-
zetës KOHA, një kohë të gjatë qën-
dron në Gjermani, ku dhe ka
kërkuar azil politik. Emri i tij u ak-
tualizua javë më parë kur dëshmi-
tari Ahmet Bekir, ndryshe pjesë e
peshkatarëve që datën e 12 prillit
të vitit 2012 i kishin parë të rinjtë e
vrarë në Liqenin e Smilkovës, tha
se Berati kishte ardhur në shtëpinë
e tyre dhe ju kishte premtuar se do
ti dërgojë dhe kthejë nga stacioni
policor, gjegjësisht i kishte siguruar
se atyre nuk do t’ju ndodhë asgjë
pos marrjes së dëshmisë për natën
kritike të 12 prillit 2012. 

Gjatë dhënies së deklaratës së
tij në seancat e kaluara, dëshmita-
ri Bekir disa herë e ndërroi rrëfimin
e tij, kryesisht në pjesën se kush e
kishte thirrur policin Vahid Berat
të vie në shtëpinë e tyre, që më pas
ti dërgojë në stacionin policor në
Autokomandë. Informatat jozyrta-
re të siguruara nga gazeta KOHA
thonë se inspektori në fjalë, pas kë-
saj ngjarje kishte vazhduar detyrën
e tij në stacionin policor në Butel
dhe më pas i njëjti kishte shitur të

gjithë pronën dhe ishte shpërngu-
lur për në Gjermani. 

Prokurorja speciale Fatime Fe-
tai lidhur me këtë çështje nuk deshi
të komentojë, por vetëm shtoi se
çdolloj dyshimi që do të gjendet në
rrugën e hetimeve, ata do ta proce-
dojnë, përfshi edhe rolin e inspek-
torit Berat. 

Ndryshe, deri më sot krahas in-
spektorit Vahid Berat, në rigjyki-
min e procesi gjyqësor është për-
mendur edhe emri i ish-shefit të
Byrosë për Siguri Publike (BSP),
Lupço Todorovski-Radnikot. Përf-
shirjen e Radnikut në rastin “Mon-
stra” kohë më parë e përmendi i
akuzuari Haki Aziri, i cili kujtoi se
pas keqtrajtimeve të bëra jashtë
Shkupit, në njërën prej zyrave të
policisë atij iu kishte afruar edhe
shefi i atëhershëm i BSP-së. Lista e
pjesëtarëve të policisë dhe shërbi-
mit sekret që përmenden se kanë
gisht dhe njohuri më të detajuara
për vrasjen e pesëfishtë në Liqenin
e Smilkovës, është e gjatë. Kështu
që ish-shefi i “Alfave”, Ivica Antevski-
Puki dhe Sinisha Alekovsovski nga
Agjencia për Zbulim mendohet se
janë personat që posedojnë infor-
macione të rëndësishme për
ngjarjet prillit të vitit 2012 në Liqe-
nin e Smilkovës.

Arrestohet kryetari i Komunës së Novo Sellës
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ZVARRITET GJYKIMI PËR VRASJEN NË LIQENIN E SMILKOVËS 

“Monstra” assesi të fillojë,
Berati kërkon azil në Gjermani

Inspektori i policisë
Vahid Berat, i cili në
vitin 2012 kishte qenë
pjesë e njësitit “Alfa”,
sipas burimeve të
gazetës KOHA, një
kohë të gjatë qëndron
në Gjermani, ku dhe ka
kërkuar azil politik.
Emri i tij u aktualizua
javë më parë kur
dëshmitari Ahmet
Bekir, tha se Berati
kishte ardhur në
shtëpinë e tyre dhe ju
kishte premtuar se nuk
do t’ju ndodhë asgjë
pos marrjes së
dëshmisë për natën
kritike të 12 prillit 2012
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Zejnulla VESELI

Shkup, 11 korrik - Dëmet nga puna e
ndërmarrjeve të paregjistruara për
Buxhetin shtetëror janë të mëdha,
ndërsa vetëm sipas produktit të TI
industrisë arrijnë gjashtë milionë
euro. Janë dëmtuar edhe kompa-
nitë të cilat punojnë në mënyrë të
ligjshme në sektor sepse impor-
tojnë prodhimeve dhe duhet t'i
certifikojnë, ndërsa në rrezik janë
ekspozuar edhe qytetarët të cilët i
blejnë. Këtë e theksoi Danella Ar-
sovska, kryetare e Lidhjes së Odave

Ekonomike pas nënshkrimit të Me-
morandumit për bashkëpunim me
drejtoreshën e Drejtorisë për të
Ardhura Publike, Sanja Lukarev-
ska,

Me memorandumin, LOE dhe
DAP paralajmëruan koordinim për
përballje me ekonominë gri dhe
konkurrencën jolojale, zona të ve-
primit në të cilat në tre vitet e fun-
dit, kryesisht në periudhën e josta-
bilitetit politik, sipas Arsovska,
transmetohen ndërmarrje të regji-
struara, më së shumti nga ndër-
timtaria, por edhe industria ku lë-
shohen edhe kapacitete të tëra
prodhuese pa u regjistruar. "Pa ak-
sion të koordinuar të ekonomisë,
DAP-it dhe qytetarëve, nuk ka
mekanizëm që të zbulohen sepse

rrjedhat e parave janë para të gat-
shme. Këtë duam ta hasim edhe
ato të hyjnë në sistem sepse nuk
është qëllimi që të dënohen, por
të hyjnë në treg dhe të jenë
konkurrencë lojale", tha Arsovska.

DAP, siç tha Lukarevska, punon
në përgatitjen e strategjisë kombë-
tare për fiskalizim, si dhe në
projekte të tjera, ndërsa në fazën
projektuese është paralajmëruar
ligj për kundërvajtje, që duhet ta
lehtësojë politikën ndëshkuese për
ndërmarrjet. "Duhet të bëhen
ndryshime në pjesën e kritereve
për përcaktimin e gjobës me ne-
nin 39. Dorëzuam propozime të
caktuara, do të shohim çka kanë
dorëzuar edhe institucionet e tje-
ra. Ligji duhet të sillet sa më sh-

pejt dhe në bazë të kësaj, njëri prej
segmenteve do të jetë edhe ulja e
ekonomisë gri", tha Lukarevska,
duke vënë në dukje se për disa
kundërvajtje ka dëme shumë të
vogla, ndërsa për disa shumë të
larta.

Sipas saj, shërbimet inspektue-
se të Drejtorisë janë vazhdimisht
në terren, konfirmohen edhe par-
regullsitë e njëjta në disa raste, që
tregon se për të pasur rezultate
duhet të punohet edhe në krijimin
e vetëdijësimit tatimore. Si vitin e
kaluar, ashtu edhe sivjet do të kon-
trollohen të gjitha ngjarjet e
mëdha verore ku ka shumë hapë-
sirë për mosdhënien e llogarive fi-
skale, tha drejtoresha e DAP-it,
duke paralajmëruar bashkëpunim

edhe me odat e tjera për shuarjen
e ekonomisë joformale. Siç sqaroi
Arsovska, nga pjesëmarrësit e tre-
gut, ata të cilët punojnë pa biznes
janë më konkurrues nga ata që
janë të regjistruar për 50 për qind.
Ata nuk paguajnë TVSH dhe kon-
tribute në bazë të sigurimit social
dhe pensional, ndërsa shpenzimet
rrjedhimore i paguajnë si persona
në vend me vlerën për energji in-
dustriale dhe ujë si biznese të
regjistruara.

Sipas të dhënave të fundit të
organizatave ndërkombëtare,
theksoi Arsovska, në vend çdo vit
bizneset humbasin deri në 15 për
qind nga përfitimi për shkak të
ekonomisë gri në të gjitha sek-
torët.

Shkup, 11 korrik - Republika e Maqedonisë dhe
ajo e Kosovës do të nënshkruajnë memoran-
dum për bashkëpunim në sferën e energjisë.
Kështu deklaroi zëdhënësi i qeverisë Muha-
met Hoxha në takim me përfaqësuesit e me-
diave. Memorandumi sipas Hoxhës do të
nënshkruhet nga ana e dy ministrive, Mini-
strisë së Ekonomisë së Maqedonisë dhe Mini-
strisë së Energjetikës së Kosovës. “Memoran-
dumi parashikon formimin e një ekipi të
përbashkët operativ të ekspertëve nga të dy
ministritë dhe përfaqësues të kompanive dhe
autoriteteve të tyre kombëtare për ndihmë
dhe konsultim për hapat e mëtejshëm për
implementimin e bashkëpunimit në fushat e
caktuara. Fushat prioritare për bashkëpunim

me Kosovën janë sektori i energjisë elektrike,
gazi natyror, burimet e rinovueshme të
energjisë, efikasiteti energjetik, sigurimi në
furnizimin me energji dhe projektet tjera”,
deklaroi zëdhënësi i Qeverisë Muhamet
Hoxha në takimin e sotëm me gazetarë. Ai
njëherazi informoi se në seancën e fundit
Qeveria ka diskutuar edhe për kompanin
“Euro-Kompozit” me kapital shtetëror me çka
dhe angazhoi SH.A “Euro-Kompozit” të hua-
zon 11 milion denarë nga dy kompanitë sh-
tetërore SHA ELEM dhe nga SH.A. “MEPSO”.
“Qeveria në seancën djeshme sërish e shqyr-
toi problemin e kompanisë SH.A. “Euro-Kom-
popit”, nga Prilepi me çka në pajtueshmëri
me takimet dhe konsultimet paraprake ka

sjell vendim që të ndryshojë konkluzën e
seancës së fundit me ç’rast ka sjell vendim
që të punësuarve të kësaj kompanie në vend
të një t’iu paguhen dy paga.  Në bazë të ven-
dimit të djeshëm, Qeveria ka obliguar kom-
paninë  që të dorëzojë kërkesë për huamarrje
prej 11 milion denarë, 6 milion denarë nga
SHA ELEM dhe 5 milion denarë nga SH.A.
“MEPSO” Shkup, me qëllim që të sigurohen 2
pagat e fundit për të punësuarit  dhe për
funksionimin e mëtutjeshëm të kësaj kom-
panie”, tha zëdhënësi  Hoxha. Gjithashtu
zëdhënësi Hoxha në takimin e rregullt me
gazetarët, informoi se në seancën e fundit
Qeveria e  Maqedonisë pranoi dorëheqjen e
drejtorit të burgut të Strugës. (Z.V)

Saliji zgjidhet
zëvendësdrejtor
në MEPSO
Shkup, 11 korrik - Ish-ministri i
Drejtësisë, Bilen Saliji, është emë-
ruar zëvendësdrejtor i përgjithshëm
i "MEPSO"-s dhe anëtar i Bordit
Drejtues të kompanisë. Nga MEPSO
pasdite deklaruan se Bordi Mbikë-
qyrës i kompanisë ka emëruar Sa-
lijin në këto funksione. Saliji ishte
ministër i Drejtësisë nga qershori i
vitit 2017 deri në mars të këtij viti.
Në periudhën prej vitit 2011 deri në
vitin 2017 ka qenë drejtor i Inspekto-
rati Shtetëror për Pylltari dhe Gjue-
ti. Ka dhënë provimin e jurispru-
dencës dhe atë noterial. Nga viti
2009 deri në vitin 2011 ka qenë drej-
tor i NP "Vrapçishte", ndërsa nga viti
2005 deri në vitin 2009 ka qenë kë-
shilltar për marrëdhënie me pu-
blikun në Komunën e Vrapçishtit.

Shkup, 11 korrik - Bashkimi Demokratik për In-
tegrim ka bërë apel për qetësi dhe distancim
nga provokimet, veçanërisht nga porositë e ur-
rejtjes dhe intolerancës pas vdekjes së 21-vjeça-
rit Nikolla Sazdovski, i cili në datën 29 të muajit
të kaluar, u sulmua fizikisht nga tre djem në
stacionin e autobusit në bulevardin "Aleksan-

dri i Maqedonisë" në Shkup. "Humbja e një jete
të re dhe të pafajshme, veçanërisht në një
mënyrë të dhunshme, siç është kjo ngjarje, pa-
raqet një akt që gjithnjë dhe nga gjithkush
meriton dënimin e plotë. Dhuna është një akt
që nuk duhet të ketë asnjë justifikim dhe në
këtë kontekst ne shprehim mbështetjen tonë

të plotë për autoritetet e sigurisë dhe zbati-
min e ligjit për ndriçimin e plotë të rastit, dhe
pa asnjë vonës të nxirren fajtorët para drejtë-
sisë", citohet në njoftimin e BDI-së. Siç citohet
në njoftimin e kësaj partie provokimet janë
ato që të cilat përbëjnë bazën për ngjarje të til-
la të dhunshme dhe të pakëndshme.

Qetësi dhe distancim nga provokimet ndëretnike

Maqedoni-Kosovë, memorandum bashkëpunimi 
në sferën e energjisë

DAP KOORDINOHET ME LOE-n

Bashkë kundër bizneseve ilegale
"Pa aksion të
koordinuar të
ekonomisë, DAP-it
dhe qytetarëve, nuk
ka mekanizëm që të
zbulohen sepse
rrjedhat e parave janë
para të gatshme. Këtë
duam ta hasim edhe
ato të hyjnë në sistem
sepse nuk është
qëllimi që të
dënohen, por të hyjnë
në treg dhe të jenë
konkurrencë lojale",
tha Arsovska
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Shkup, 11 korrik - Konkurrenca e rri-
tur e sektorit bujqësor, përmirësi-
mi i jetës në mjediset rurale, me-
naxhimi i qëndrueshëm me
resurse natyrore dhe ballafaqimi
me ndryshimet klimatike, janë sfe-
rat prioritare të marrëveshjes
trivjeçare që të mërkurën e nën-
shkruan FAO dhe Republika e Ma-
qedonisë.

Bëhet fjalë për kornizën pro-
gramore për periudhën 2018-
2020, e cila, siç u tha në nënshkri-

min, i reflekton nevojat për përk-
rahje të agrarit të Maqedonisë, i
adreson sfidat me të cilat ballafa-
qohen bashkësitë rurale, investi-
met e kufizuara në infrastrukturën
bujqësore, vjetërsimin e popul-
latës, qasjen e vështirësuar të buj-
qve deri te tregjet, diturinë e kufi-
zuar për praktika të qëndrueshme
bujqësore, degradimin e tokës dhe
mungesën e mundësive për diser-
fikimin e të ardhurave.

"Bujqit e Maqedonisë nuk janë
të organizuar në mënyrë adekuate,
sipërfaqet janë të fragmentuara,
ndërsa presioni i tregtisë
ndërkombëtare është i madh. Ven-
di si kandidat për anëtar në BE, por
edhe për shkak të interesit të vet,
duhet të vendos strategji për zh-
villim afatgjatë të bujqësisë", tha
ministri i Bujqësisë, Lupço Nikol-
lovski.  Sipas ndihmësdrejtorit të
përgjithshëm të FAO-s dhe përfa-

qësuesit rajonal për Evropë dhe
Azinë Qendrore, Vlladimir Rakh-
manin, sferat prioritare të Marrë-
veshjes janë në pajtim me Stra-
tegjinë kombëtare për bujqësi
2014-2020, në drejtim të përk-
rahjes së vendit për përparimin
dhe harmonizimin e bujqësisë dhe
zhvillimit rural, në pajtim me
kërkesat për qasje drejt BE-së.  Zë-
vendëskryeministri për çështje
ekonomike, Koço Angjushev, si
koordinator kombëtar i Fondit të
gjelbër klimatik, e ka theksuar ne-
vojën nga përgatitja e strategjisë
dhe koordinimit mes institucione-
ve, për ballafaqim sa më efikas me
ndikimet e ndryshimeve klimatike.  

"Maqedonia seriozisht do të
përfshihet nga ndryshimet
gjithnjë e më të shprehura klima-
tike, që, përveç në bujqësi, do të
shprehet edhe në ekologji,
energjetikë, industri, tran-
sport,...Fondi i gjelbr klimatik

është burimi i mjeteve, por edhe
diturisë si të ballafaqohemi me
këtë sfidë", tha Angjushev, i cili e
ka nënshkruar projektin e parë të
implementuar nga FAO për Maqe-
doninë, të financiar nga programi
për përkrahje të Fondit të gjelbër
klimatik. Angjushev vlerësoi se ky
është vetëm fillim i mirë i bashkë-
punimit, por në të ardhmen pret,
siç tha, projekte konkrete, të zba-
tueshme dhe rezultate për paran-
dalimin e vërshimeve, zvogëlimin
e ndotjes, shfrytëzim më të madh
të burimeve ripërtëritëse të
energjisë dhe bujqësi të qëndrue-
shme.

Në kuadër të Marrëveshjes për
Fondin e gjelbër klimatik, 300
mijë dollarë janë sigurua për kon-
sultantë, të cilët duhen t'i defi-
nojnë prioritetet e Strategjisë,
ndërsa do të krijohet edhe inter-
net faqe e posaçme për veprim të
sinhronizuar. (Z.V)

Fisnik PASHOLLI

Shkup, 11 korrik - Të reshurat e
mëdha shkaktuan dëme të mëdha
në bujqësinë Prespës. Moti i keq që
para disa ditësh e përfshiu rajonin
që shquhet për mollët më cilësore
në Maqedoni solli sërish
kokëdhimbje për kultivuesit e mol-
lëve. Lajme të ngjashme për dëmet
e mëdha nga moti i keq në ditët e
kaluara,por edhe në muajin qershor
kanë ardhur nga gati të gjitha rajo-
net në vend. 

Pesë milion euro ishin dëmet
nga moti i keq vetëm muajin e ka-
luar në Ovçe Pole, ndërsa ndër kul-
turat që u dëmtuan ishin kulturat e
drithit, rrushit, pemë perimeve.
Edhe në vitet e kaluara, moti i keq
në të gjitha stinët ka shkaktuar
humbje të mëdha në bujqësi. 

Nga Ministria e Bujqësisë thonë
se punohet në vendosjen e sistemit

tërësisht të ri të mbrojtjes me rake-
ta nga breshri, ndërsa kanë filluar
edhe investimet në sistemet agro-
metereologjike ku pajisje tërësisht
të reja për këtë janë vendosur në
Koçan, Strumicë dhe Gradsko. Janë
rikonstruar edhe një pjesë e stacio-
neve meteorologjike në vend.

Në ndërkohë nga Shoqata e
pemëtarëve alarmojnë se është
koha të ndërmerren hapa imediate
jo vetëm për këtë rajon por , për tërë
shtetin për këtë çështje . 

Sipas kryetarit të Shoqatës së
kultivuesve së pemëve në Prespë
Lube Pampulevski , nevojitet
shkatërrimi i reve në momentin kur
gjatë dallimeve të mëdha të tempe-
raturave, nga pikate shiut formohet
breshri , që për vetëm 10 deri 15 mi-
nuta mund të shkatërrojë tërë mun-
din e bujkut.

“Nëse dëshirojmë të kemi buj-
qësi në Maqedoni, dhe prodhime
të lira bujqësore , nevojitet që
menjëherë të kthehet mbrojtja nga
breshri me raketa. Çmimi i prodhi-

meve të importuara është shumë
më i lartë në raport me ato që
prodhohen tek ne. Nëse dëshirojmë
që të mbrojmë veten dhe prodhim-
tarinë tonë , kjo nevojitet të reali-
zohet sa më shpejt për shkak se
mjaft familje ekzistojnë nga bujqë-
sia”, thekson Pampulevski.

Nga Federate e Fermerëve
kërkojnë përkrahje me masat për
mbrojtje nga ndryshimet klimatike
përmes Programit kombëtar për
zhvillim rural , si dhe kthimin e rake-
tave kundër breshrit , blerjen dhe
instalimin e stacioneve meteoro-
logjike në viset rurale bujqësore
Prej atje thonë se nëse fermerët do
të përdorin rrjete mbrojtëse me si-
guri se do të zvogëlohen dëmet e
mëdha që i shkakton për shembull
breshëri për çka fermerëve i nevoji-
tet ndihmë shtetërore për shkak se
rrjetet për vetëm një hektar kush-
tojnë mbi 12 mijë euro.
“Kërkojmë që të rriten masat sh-

tetërore për rrjetet mbrojtëse dhe
masat e tjera mbrojtëse si sistemet

antifrost, instalimin e ventilatorë-
ve. Njëherazi propozojmë që këto
masa të vendosen në Programin
kombëtar për zhvillim rural dhe jo
të mund të shfrytëzohen vetëm për-
mes IPARD. Kjo do të mundësojë
rritjen e mbrojtjes , për shkak se fer-
merët me këto çmime të shitjes së
prodhimeve të tyre nuk kanë
mundësi të investojnë në rrjete
mbrojtëse. Nëse atyre ju ofrohet
përkrahje më e madhe prej 50, 70
apo edhe 80 për qind , me siguri se
do të fillojnë më shumë të men-
dojnë për këtë problematikë dhe
mënyrën se si të mbrojnë pemët,
hardhinë e rrushit si dhe të gjitha
kulturat e tjera bujqësore”, thotë
kryetarja e Federatës së Fermerëve
të Maqedonisë, Vaska Mojsovska.

Nga Federata e Fermerëve përk-
rahin edhe vendosjen e fondit in-
tervenues për dëmet nga ndryshi-
met klimatike. Kjo për shkak se
shënon ulje interesimi i fermerëve
të sigurojnë të mbjellat e tyre, për
shkak të politikave të kompanive të

sigurimit që pas motit të keq me
breshër dhe pagesës së shumave të
mëdha të dëmeve në rajonin e Re-
snjës në vitin 2015, të njëjtit e traj-
tojnë si rajon me rrezik të rriturtë
fatkeqësive elementare duke dyfi-
shuar në këtë mënyrë edhe premitë
për sigurim. Pagesa që duhet kom-
panitë e sigurimit të fitojnë nga sh-
teti, për shkak të vonesës së pagesës
së shtetit ua paguajnë bujqve për-
mes bllokimeve të llogarive apo
edhe padive të ndryshme. 

Shteti edhe më tej subvencio-
non sigurimin e të mbjellave deri
më 60 për qind, por kompetentët
thonë se interesimi i bujqve nga viti
në vit është më i vogël. Punohet
edhe në kthimin e sistemit të
mbrojtjes me raketa kundër bresh-
rit , për shkak se i njëjti me vite nuk
ka qenë në funksion. Gjithashtu në
buxhetin e vitit të ardhshëm janë
parashikuar mjete që do të de-
dikohen për teknologji të reja për
ndjekjen e ndryshmeve të motit. 

“Nëse çdo vjet japim nga pesë
milion euro për kompensim të buj-
qve, atëherë më mirë është të ride-
stinojmë këto të holla dhe gradua-
lisht të investojmë në zgjidhje
afatgjate të mbrojtjes. Megjithatë
nuk mund të dimë se prej kur do të
funksionojë i tërë sistemi”, thotë mi-
nistri i Bujqësisë, Ljupço Nikollovski.
Ndryshe, dëmet nga moti keq si fe-
nomen nuk brengosin vetëm bujqit
në Maqedoni, por edhe ato në tërë
rajonin dhe fqinjësinë tonë. Me
dhjetëra milionë euro për çdo vit
llogariten dëmet e shkaktuara në
bujqësitë fqinje nga moti jo i favor-
shëm për të mbjellat.

MBËSHTETJE NGA FAO

Përkrahje trevjeçare për bujqësinë
Në kuadër të
Marrëveshjes për
Fondin e gjelbër
klimatik, 300 mijë
dollarë janë sigurua për
konsultantë, të cilët
duhen t'i definojnë
prioritetet e Strategjisë,
ndërsa do të krijohet
edhe internet faqe e
posaçme për veprim të
sinhronizuar

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

DËMET NGA MOTI I LIG 

Kërkohet kthimi i raketave antibreshër 
Nga Federate e Fermerëve
kërkojnë përkrahje me
masat për mbrojtje nga
ndryshimet klimatike
përmes Programit
kombëtar për zhvillim
rural për rrjetet
mbrojtëse, si dhe kthimin
e raketave kundër
breshrit, blerjen dhe
instalimin e stacioneve
meteorologjike në viset
rurale bujqësore 

Koha
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Në bazë të nenit 156, 157, 158, 159,160 dhe 164 b të Ligjit për mbrojtje shëndetësore (Gaz. zyrtare e RM numër 43/12,
145/12, 87/13, 39/14, 43/14, 10/15, 154/15, 192/15, 17/16 dhe 37/16), Pëlqimit për punësim nga Ministria e financave nr. 18
5084/2 të datës 14.05.2018 dhe Vendimi nr. 02 607/4 të datës 10.07.2018 nga u.d drejtori medicinal as. D r Ilir Hasani d r sci.
të IPSH Klinika universitare për traumatologji, sëmundje ortopedike, anestezi, reanimacion dhe shërim intensiv dhe qendra
emergjente – Shkup publikon

SHPALLJE PUBLIKE
Për punësimin e 20 (njëzet) motra medicinale dhe 1 (një) fizioterapeut për kohë të pacaktuar

1. IPSH Klinika universitare për traumatologji, sëmundje ortopedike, anestezi, reanimacion dhe shërim intensiv dhe qendra
emergjente – Shkup ka nevojë për të punësuar:

1.1 20 (njëzet) motra medicinale për kohë të pacaktuar dhe
1.2 1 (një) fizioterapeut për kohë të pacaktuar
2. Kandidatët duhet ti plotësojnë kushtet e përgjithshme të parapara me Ligjin për mbrojtje shëndetësore,
të jetë shtetas i RM,
të jetë i moshës së rritur,
të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore dhe
të mos je të shqiptuar me vendim të plotfuqishëm ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës

3. Përveç kushteve të përgjithshme të vërtetuara me ligj kandidatët duhet ti plotësojnë edhe kushtet e posaçme në vijim:
Për kandidatin nën pikën 1.1
Arsim të mesëm të mbaruar medicinal (profili arsimor motër medicinale teknik)
Provim të dhënë profesional
me ose pa përvojë pune

Për kandidatin nën pikën 1.2
Arsim të mesëm të mbaruar medicinal (profili arsimor teknik i fizioterapisë)
Provim të dhënë profesional
me ose pa përvojë pune

4. Orari i punës 40 orë në javë dhe neto pagesa bazë:
për kandidatët nën pikën 1.1 dhe 1.2 është 18.500,00 denarë
5. Me fletëparaqitjen kandidatët janë të obliguar ti dorëzojnë dokumentet në vijim:
Për kandidatin nën pikën 1.1
Fletëparaqitje me të dhëna për kontakt;
Biografi të shkurtë (CV);
Certifikatë të shtetësisë (origjinal ose kopje të vërtetuar në noter);
Certifikatë të mjekut për gjendjen e përgjithshme shëndetësore, jo më të vjetër se 6 muaj (origjinal ose kopje të vërtetuar

në noter);
Certifikatë se nuk është shqiptuar ndalesë e plotfuqishme për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës, jo më të

vjetër se gjashtë muaj (origjinal ose kopje të vërtetuar në noter);
Dëshmi për kryerjen e Shkollës së mesme mjekësore (profili arsimor drejtimi motër medicinale teknik) edhe atë Dëftesat

nga të gjitha 4 (katër) vitet në të cilat është i theksuar suksesi i arritur në SHMM për çdo vit veçmas (origjinal ose kopje të
vërtetuar në noter);

dëshmi për provim të dhënë profesional (origjinal ose kopje të vërtetuar në noter);
Për kandidatin nën pikën 1.2
Fletëparaqitje me të dhëna për kontakt;
Biografi të shkurtë (CV);
Certifikatë të shtetësisë (origjinal ose kopje të vërtetuar në noter);
Certifikatë të mjekut për gjendjen e përgjithshme shëndetësore, jo më të vjetër se 6 muaj (origjinal ose kopje të vërtetuar

në noter);
Certifikatë se nuk është shqiptuar ndalesë e plotfuqishme për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës, jo më të

vjetër se gjashtë muaj (origjinal ose kopje të vërtetuar në noter);
Dëshmi për kryerjen e Shkollës së mesme mjekësore (profili arsimor teknik i fizioterapisë) edhe atë Dëftesat nga të gjitha 4

(katër) vitet në të cilat është i theksuar suksesi i arritur në SHMM për çdo vit veçmas (origjinal ose kopje të vërtetuar në noter);
dëshmi për provim të dhënë profesional (origjinal ose kopje të vërtetuar në noter);

6. Afati për paraqitje në shpalljen publike është 5 (pesë) ditë pune nga dita e publikimit.
7. Dokumentacioni i dorëzuar pas afatit, i pakompletuar dhe i parregulluar nuk do të merret parasysh nga ana e komisionit

për selektim të kandidatëve.
8. Pas selektimit të realizuar të kandidatëve të paraqitur për motër medicinale dhe fizioterapeut, të cilët i plotësojnë kushtet

nga shpallja publike, do të realizohet provim kualifikues në pajtim me nenin 160 nga Ligji për mbrojtje shëndetësore.
9. Fletëparaqitja së bashku me dokumentacionin e tërësishëm të nevojshëm dhe telefoni për kontakt të dorëzohen deri në

IPSH Klinika universitare për traumatologji, sëmundje ortopedike, anestezi, reanimacion dhe shërim intensiv dhe qendra
emergjente – Shkup rr.”Vodnjanska” nr. 17, përmes postës ose në arkivin e IPSH Klinika universitare për traumatologji,
sëmundje ortopedike, anestezi, reanimacion dhe shërim intensiv dhe qendra emergjente – Shkup, me shenjë për Shpallje
publike për punësim.

IPSH Klinika universitare për traumatologji, sëmundje ortopedike, anestezi, reanimacion dhe shërim intensiv dhe qendra
emergjente – Shkup

Në bazë të nenit 156, 157, 158, 159, 160 të Ligjit për sigurim shëndetësore (Gazeta Zyrtare e RM nr.
43/12,145/12,87/13,39/14,10/15,154/15,192/15,17/16 dhe 37/16), Pëlqimi për punësim nga Ministria e financave e RM nr.
17 7643/3 nga data 26.06.2018, si dhe Vendimit për publikim të shpalljes publike nr. 04 1067/1 të datës 10 korrik 2018, U.D
Drejtori i IPSH Enti për medicinë fizikale dhe rehabilitim Shkup, publikon

SHPALLJE PUBLIKE
Për punësim të 1 (një) tekniku të fizioterapisë dhe 1 (një) mësimdhënës për sport për kohë të pacaktuar

1. IPSH Enti për medicinë fizikale dhe rehabilitim Shkup ka nevojë për punësim të 1 (një) tekniku të fizioterapisë dhe 1 (një)
mësimdhënës për sport për kohë të pacaktuar.

2. Kandidatët për teknik të fizioterapisë dhe të mësimdhënësit për sport duhet ti plotësojnë kushtet e përgjithshme të
parapara me Ligjin për sigurim shëndetësore:
- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë
- Të jetë i moshës së rritur;
- Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore
- Të mos i jetë shqiptuar me vendim të plotfuqishëm ndalesë për realizim të profesionit, veprimtarisë ose detyrës.

3. Përpos me ligj të vërtetuara kushtet e përgjithshme nga pika 2 kandidatët për teknik të fizioterapisë duhet ti plotësojnë
edhe kushtet e posaçme në vijim:
- Arsimi i mesëm i medicinës – teknik i fizioterapisë (PMP – shkalla e IV) dhe
- Të dhënë provimin profesional

4. Orari i plotë i punës – punë me ndërrime. Neto pagesa bazë për teknik të fizioterapisë është 16 300,00 denarë.

5. Si shtojcë me fletëparaqitjen kandidatët për teknik të fizioterapisë janë të obliguar ti dorëzojnë dokumentet në vijim:
- Fletëparaqitje me të dhënat për kontakt
- Biografi të shkurtë (CV)
- Diplomë me sukses mesatar ose certifikatë/dëftesa për arsimin e mbaruar, në origjinal ose kopje të vërtetuar në noter
- Certifikatë të shtetësisë së Republikës së Maqedonisë, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter
- Certifikatë nga mjeku jo më të vjetër se 6 muaj, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter
- Certifikatë se nuk i është shqiptuar ndalesë e plotfuqishme për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës në origjinal
ose kopje të vërtetuar në noter

- Certifikatë për provim të dhënë profesional, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter

6. Përpos me ligj të vërtetuara kushtet e përgjithshme nga pika 2 kandidatët për mësimdhënësit për sport duhet ti
plotësojnë edhe kushtet e posaçme në vijim:
Arsim sipëror – Fakulteti i edukatës fizike dhe
Certifikatë për njohje të gjuhës së huaj (angleze, gjermane, frënge)

7. Orari i plotë i punës – punë me ndërrime. Neto pagesa bazë për mësimdhënësin për sport është 22 400,00 denarë.

5. Si shtojcë me fletëparaqitjen kandidatët për mësimdhënës për sport janë të obliguar ti dorëzojnë dokumentet në vijim:
- Fletëparaqitje me të dhënat për kontakt
- Biografi të shkurtë (CV)
- Diplomë me sukses mesatar ose certifikatë për arsimin sipëror të mbaruar, në origjinal ose kopje të vërtetuar në noter
- Certifikatë të shtetësisë së Republikës së Maqedonisë, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter
- Certifikatë nga mjeku jo më të vjetër se 6 muaj, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter
- Certifikatë se nuk i është shqiptuar ndalesë e plotfuqishme për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës në origjinal
ose kopje të vërtetuar në noter

- Certifikatë për njohje të gjuhës së huaj (angleze, gjermane, frënge), origjinal ose kopje të vërtetuar në noter

8. Afati për paraqitje në shpalljen publike është 5 (pesë) ditë nga dita e publikimit.

9. Dokumentacioni i dorëzuar pas afatit, jo i plotë dhe i pakompletuar nuk do të jetë lëndë e shqyrtimit nga ana e komisionit
për selektim të kandidatëve.

10. Pas selektimit të realizuar të kandidatëve të paraqitur nga pika 3 dhe nga pika 6 të cilët i plotësojnë kushtet nga shpallja
publike, do të realizohet pjesa profesionale (test) në pajtim me nenin 160 paragrafi 3 nga Ligji për sigurim shëndetësore.

11. Fletëparaqitja me dokumentacionin e përgjithshëm dhe telefoni për kontakt, të dorëzohet në IPSH Enti për medicinë
fizikale dhe rehabilitim Shkup, Elisije Popovski Marko nr.28 Shkup me postë apo në arkivin e IPSH Enti për medicinë fizikale
dhe rehabilitim Shkup, me shenjë për Shpallje publike për punësim.

IPSH Enti për medicinë fizikale dhe rehabilitim Shkup

Publicitet

Urim HASIPI

Shkup, 11 korrik - Nuk mundet "Eko
Gerila" apo cilado organizatë tjetër
të tregojë se a do të funksionojë
ndonjë kompani ose jo. Askush
nuk mund të jetë mbi institucio-
net e shtetit. I qartë është qëndrimi
i Qeverisë, Jugohromi nuk mund
të punojë nëse nuk i përmbush

standardet ekologjike, tha të
mërkurën zëvendëskryeministri
për Çështje Ekonomike, Koço
Angjushev. Duke iu përgjigjur
pyetjes së gazetarëve pas nënshk-
rimit të projektit të parë për fondin
klimatik të gjelbër, Angjushev
theksoi se Jugohrom tani ka ven-
dosur filtrat dhe i gjithë procesi

duhet të përfundojë deri në tetor-
nëntor të këtij viti. 

Kompania, në përputhje me
planin financiar, duhet të sigurojë
edhe një milionë euro, ndërsa nëse
atë e bënë, Angjushev ka thënë se
Qeveria do t'i ndihmojë me kredi
prej 1.5 milionë euro nga Banka e
Maqedonisë për përkrahje të zh-

villimit, me çka do të mund të fina-
lizohet procesi në përgjithësi. 

"Është rënë dakord që Jugoh-
romi të vendosë filtrat. Pronari i
kompanisë u përball me vështirë-
si të caktuara financiare rreth zba-
timit të projektit. E shqyrtuam si-
tuatën dhe konstatuam se
ekziston fizibilitet për të vepruar,

sidomos me gjendjen aktuale të
çmimeve të metaleve në aksionet
botërore. Mund të punojë me për-
fitim dhe të realizojë përfitim", tha
Angjushev.  Sipas tij, Jugohrom u
vonua me projektin, por ajo është
fabrikë private dhe Qeveria nuk
mund të ndërhyjë në punën e saj,
por e inkurajon investitorin,
gjegjësisht do t'i ndihmoj. "Nëse
Jugohrom i përmbush standardet
ekologjike që është në interes të
shtetit, ndërsa mbi të gjitha në in-
teres të punonjësve dhe banorëve
të atij rajoni, do të vihet në funk-
sion", potencon zëvendëskryemi-
nistri. Në ndërkohë, ditë më parë,
nëpërmjet një konference për ga-
zetarë, përfaqësues të Lëvizjes “Eko
Gerila” akuzuan se puna e Jugohro-
mit do të nis shumë shpejtë dhe
se për këtë, Qeveria do të shkelë
ligjet për mbrojtjen e ambientit.

Nga kjo Lëvizje akuzuan
gjithashtu se Jugohromi nuk i ka
kompletuar filtrat, ndërsa ka pa-
ralajmëruar padi ndaj përfaqësue-
sve të fabrikës, si dhe shumë zyr-
tarëve tjerë qeveritar që, siç kanë
thënë në “Eko Gerila”, po lejojnë
helmimin e banorëve të Tetovës
me rrethinë. 

ANGJUSHEV THOTË SE FABRIKA NË JEGUNOC I KA VËNË FILTRAT

Jugohromi nis me punë më së voni në nëntor
Kompania, në
përputhje me planin
financiar, duhet të
sigurojë edhe një
milionë euro, ndërsa
nëse atë e bënë,
Angjushev ka thënë se
Qeveria do t'i ndihmojë
me kredi prej 1.5
milionë euro nga Banka
e Maqedonisë për
përkrahje të zhvillimit,
me çka do të mund të
finalizohet procesi në
përgjithësi

Koha

NGACMIM SEKSUAL MBI NJË PESËVJEÇARE NË PRILEP 
Shtatëmbëdhjetëvjeçari S.Ç. ka kryer veprime
seksuale mbi një vajzë pesëvjeçare, derisa ka
luajtur në rrugën "Nikolla Karev" në Prilep. Siç in
formon MPB, rastin në polici në orën 16 e ka

denoncuar 23 vjeçarja nëna e fëmijës. Pas
denoncimit nga nëpunësit policorë S.Ç. është
arrestuar dhe mbajtur në Stacionin e Policisë Prilep
për procedurë të mëtejshme. 
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Në Tetovë, 292 prishje të
rendit dhe qetësisë publike
Sektori për punë të Brendshme në Tetovë ka kryer
zbardhjen e numrit më të madh nga 292 prishje të ren-
dit dhe qetësisë publike edhe atë në Tetovë 152 dhe në
Gostivar 140, të cilat kanë ndodhur në këtë rajon përgjatë
gjashtë mujorit të parë të këtij viti. “Janë përgatitur 245
kërkesa për procedurë për kundërvajtje kundër 350
kryerësve edhe atë, në Tetovë 166 dhe në Gostivar 184 të
involvuar në këto raste. Gati se gjysma e kundërvajtjeve
në gjashtëmujorin e kaluar kanë qenë sulme fizike edhe
atë 107 raste, ku 40 janë të regjistruara në Tetovë dhe 67
në Gostivar. Gjithashtu, ka të regjistruara edhe 35 anke-
sa, në Tetovë 24 - kurse në Gostivar 11 raste. Gjithashtu
kanë ndodhur 23 përleshje dhe sjellje e pahijshme - në
Tetovë 7, kurse në Gostivar 16 raste. Në këtë periudhë
janë regjistruar edhe 16 fyerje dhe ofendim të zyrtarëve
të policisë, prej të cilëve 5 në Tetovë dhe 11 në Gostivar”,
thonë nga Sektori për Punë të Brendshme në Tetovë.
Gjatë kësaj periudhe, janë denoncuar edhe 11 prishje të
rendit dhe qetësisë publike, në shkolla dhe për rreth tyre
(Tetovë 4, Gostivar 7 raste). Në këtë periudhë ka edhe 6
prishje të rendit nëpër gara sportive - në Tetovë 5, ndër-
sa në Gostivar 1 rast. Në ndërkohë janë regjistruar edhe
24 kundërvajtje sipas Ligjit për pastërti publike. Ndryshe,
numri më i madh i kryerësve janë meshkuj, ndërsa
vendndodhjet më të shpeshta janë rrugët dhe objektet
hotelerike. 

Në Leshkë zbulohen parcela
me kanabis
Pjesëtarët e policisë nga Sektori për Punë të Brendshme
Tetovë, në bashkëveprim me Prokurorin publik, dhe in-
spektorë nga njësiti rajonal i Ministrisë së Bujqësisë, pyje
dhe menaxhim të burimeve të ujit, dy ditët e kaluara
kanë kryer hetime në katër parcela bujqësore, me loka-
cion në atarin e fshatit Leshkë të Komunës së Tearcës në
vendin e quajtur “Glladnica” në afërsi të binareve heku-
rudhore, gjegjësisht në anën e djathtë të rrugës për në
fshati Ratajë. Në këto parcela me sipërfaqe prej 10.696
metër katrorë, blerës të të cilave kanë qenë personat J.M.
70 vjeçar, S.R 53 vjeçar nga fshati Leshkë dhe Xh.Sh.58 vjeç
nga fshati Sllatinë, në mes të mbjellave me misër dhe bi-
zele për bagëti, janë zbuluar numër i madh rrënjash të
bimës “kanabis sativa”. Parcelat dhe rrënjët e bimëve janë
fotodokumentuar, disa prej tyre janë marrë për eksper-
tizë, ndërsa me urdhër të Prokurorit publik, pjesa tjetër në
mënyrë të përshtatshme, do të shkatërrohen nga ana e
pronarëve të parcelave.

Lëndohet një polic, tentoi të
ndalojë një veturë me dru
Në orët e para të mëngjesit të ditës së mërkurë, nga ana
e pjesëtarëve të Sektorit për Punë të Brendshme në Te-
tovë, zyra e jashtme për detyra kriminalistike në Gostivar,
duke kryer aktivitetet në atarin e fshatit Banjicë e Posht-
me të Gostivarit, kanë vërejtur një veturë të tipit “Volsfa-
gen Vento” pas të cilës nëpër rrugën e paasfaltuar të fsha-
tit Sushicë-Gostivar ka lëvizur veturë e tipit xhip pa targa,
e cila ka qenë e ngarkuar me dru për ngrohje. Veturës i
është dhënë shenjë që të ndalojë, por përkundrazi - pasi
që pjesëtari i policisë është drejtuar ndaj tij dhe në mo-
ment që është afruar, vozitësi ka ngritur shpejtësinë dhe
është drejtuar në drejtim të pjesëtarëve të policisë, ku
njëri nga policët ka marrë lëndime trupore. Nga ana e pje-
sëtarëve të policisë është privuar nga liria, dhe është
mbajtur në Stacionin policor në Gostivar 49-vjeçari A.M.
nga fshati Banjicë e Poshtme, i cili e ka drejtuar veturën
e tipit “Vento”. Punohet në zbardhjen e plotë të rastit,
zbulimin dhe identifikimin e tre personave të cilët kanë
qenë në xhip. (U.H)

KRONIKË

Urim HASIPI

Tetovë, 11 korrik - Tashmë kanë kaluar
mbi 5 muaj që kur familja Zylbehari
përjetoi tragjedi të rëndë, ku humbën
jetën 5 anëtarë të kësaj familje si pa-
sojë e zjarrit. Ngjarja e 25 janarit të
këtij vitit kishte tronditur jo vetëm
Tetovën, por dhe rajonin më të gjerë,
ku jetën e humbën katër fëmijë dhe
nëna e tyre. Sot, shtëpia ku ndodhi
tmerri, është nën gërmadha dhe e
njëjta nuk është rregulluar. Në këtë
shtëpi, sot takuam edhe kryefamilja-
rin plakun Sulejman Zylbehari i cili
humbi nusen e djalit dhe katër fë-
mijët e saj. Kjo familje, e cila dikur ki-
shte nëntë anëtarë, sot ka vetëm tre,
ngase edhe një vajzë e vogël vite më
parë kishte humbur jetën në një aksi-
dent. Tashmë tre anëtarët jetojnë në
një banesë me qira në Tetovë. Kjo fa-
milje kërkon që të rregullojë këtë
shtëpi, por mjetet nuk u mjaftojnë.

“Ne jetojmë me qira dhe pa-
guajmë 150 euro në muaj. 50 euro pa-
guajmë rrymë dhe të dhëna tjera,
poashtu nga ndihmat që na janë
dhënë atë kohë, ne po mbijetojmë.
Këto mjete që i kemi harxhohen dita-
ditës dhe ne nuk mund të blejmë ba-
nesë për të jetuar, prandaj edhe

kërkojmë që të na ndihmohet kush
ka mundësi”, thotë Sulejman Zyl-
behari, kryefamiljar. 

Ai tregon se djali i tij tashmë nuk
është në gjendje të punojë për shkak
të problemeve shëndetësore, kurse
në këtë shtëpi nuk dëshiron të
kthehet dhe kërkon banesë, gjegjë-
sisht mjete shtesë, sepse deri më tash
ka grumbulluar rreth 25 mijë euro,
mjete të Komunës së Tetovës dhe Mi-
nistrisë së Punës dhe Politikës Socia-
le. Por kryefamiljari Sulejman Zyl-
behari apelon që të rregullojë këtë
shtëpi për të jetuar me gruan e tij,
ndërsa djali të vazhdojë të jetojë në
banesë.

“Komuna na ka ndihmuar në atë
kohë me rreth 20 mijë euro, kurse
pesë mijë euro na ka dhënë Qeveria.
Por djali nuk dëshiron të kthehet më
në këtë shtëpi, sepse këtu i ka humbur
pesë anëtarë të familjes së tij. Ai, me
ato mjete nuk mund të blejë banesë,
sepse nuk mjaftojnë. Por edhe nëse
blen banesë, vështirë se mund të je-
tojmë atje të gjithë, prandaj edhe
kërkojmë që ta rregullojmë këtë shtë-
pi dhe kërkojmë ndihmë prej të
gjithëve”, thotë Zylbehari. Sipas tij,
djali gjithnjë ka probleme shëndetë-
sore si pasojë e tragjedisë dhe nuk

mund të shkojë në punë, sepse mund
të ndodh diçka më e keqe. Nga Ko-
muna e Tetovës thonë se familja
duhet të bëjë kërkesë deri tek Këshil-
li i Komunës për të marrë ndihmë.

“Në kohën e tragjedisë, komuna
ka ndarë mjete financiare, por për
ndihmë tjetër familja duhet që t’i
drejtohet Komisionit për fatkeqësi
elementare me kërkesë që e njëjta të
dalë në terren dhe më pas të jep
ndihmë për këtë familje”, thotë Bekim
Memeti, kryetar i Këshillit të Ko-
munës së Tetovës.

Përndryshe më 25 janar në orët e
para të mëngjesit, zjarri kishte ka-
pluar me shpejtësi katin e dytë të
shtëpisë në familjen e Sulejman Zyl-
beharit, 73-vjeçar, i cili së bashku me
gruan e tij ishin në katin e parë. Në ka-
tin e dytë ishte nëna Fatimja 39-vjeça-
re me katër fëmijët e saj 6, 9, 12 dhe 14
vjeçar të cilët gjetën vdekjen. Ape-
lohet deri tek të gjithë afaristët teto-
varë dhe më gjerë që t’i dilet në
ndihmë kësaj familje, e cila përjetoi
tragjedi të rëndë duke akomoduar
përfundimisht këtë familje dhe për
të lehtësuar dhimbjen sadopak. Të
interesuarit për ndihmë mund të pa-
raqiten në numrin e telefonit 071-841-
922.

Shkup, 11 korrik - Një këmbësor ka
marrë lëndime të rënda trupore,
shtatë persona kanë marrë lëndi-
me të lehta në gjashtë nga nëntë
aksidentet në rrethinën e SPB të
Shkupit. 
Policia rrugore gjatë ditës dhe
natës së kaluar ka sanksionuar 27
shoferë të cilët kanë lëvizur me sh-
pejtësi më të madhe nga e lejuara,
ndërsa nga komunikacioni janë

përjashtuar 16 shoferë. Sipas ra-
portit policor një shofer ka drej-
tuar automjetin nën ndikimin e
alkoolit, 14 kanë drejtuar automje-
tin para se të pajisen me të drejtën
e patentës së shoferit, njëri ka qenë
fillestar, nëntë të paregjistruar dhe
njëri për shkak të mbingarkesës.
Në mënyrë jo të drejtë janë
parkuar 64 vetura, ndërsa shërbimi
i karrotrecit ka ngritur 69 automje-

te. Janë sanksionuar edhe 16
këmbësorë të cilët kanë kaluar ja-
shtë vijave të bardha për këmbë-
sorë, dy kanë kaluar në dritën e
kuqe, gjashtë shoferë kanë kaluar
udhëkryqin në dritën të kuqe, një
shofer i cili nuk i ka dhënë përparë-
si kalimi këmbësorëve, njëri ka pa-
rakaluar në mënyrë të parregullt
dhe 24 shoferë për mos përdorim
të kasketës mbrojtëse. (O.XH)

Shkup, 9 aksidente për 24 orë

FAMILJA QË HUMBI 5 ANËTARË NGA ZJARRI KËRKON NDIHMË 

Pesë muaj pas tragjedisë, 
familja Zylbehari kërkon strehim

“Ne jetojmë me qira dhe paguajmë 150 euro në muaj. 50 euro paguajmë rrymë dhe të
dhëna tjera, poashtu nga ndihmat që na janë dhënë atë kohë, ne po mbijetojmë. Këto
mjete që i kemi harxhohen dita-ditës dhe ne nuk mund të blejmë banesë për të jetuar,
prandaj edhe kërkojmë që të na ndihmohet kush ka mundësi”, thotë 73-vjeçari
Sulejman Zylbehari

Koha
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B
enjamin Perks, është përfa-
qësuesi i UNICEF-it në Maqe-
doni, Fondi për fëmijë i OKB-
së i cili ka për qëllim që të

ndihmojë fëmijët në nevojë, por dhe
të ndërtojë politika zhvillimore për
vendet në zhvillim.  Z. Perks publikoi
në profilet e tij në rrjetet sociale një
grafikë për performancën e sisteme-
ve edukative të vendeve të rajonit për
vitet 2000-2015. Kjo performancë bën
matjen në kategorinë më të thjeshtë
të saj, sipas aftësive të leximit të
nxënësve. 

Pra edhe një herë: duke u bazuar
në aftësinë e leximit të nxënësve
është bërë matja e aftësisë së sistemit
arsimor. E përsëris këtë sepse rezulta-
ti është vrastar e kancerogjen për Ma-
qedoninë, por dhe për gjithë shqip-
tarët në rajon, nëse mund të sjellim
një konkluzion të tillë. Çfarë thonë
këto rezultate? Maqedonia në gjithë
këto vite ka rënie në aftësimin e
nxënësve. Nga viti 2000, kur ka qenë
e parafundit, mes Shqipërisë, Serbisë
dhe Malit të zi, në 2015 ka dalë e fun-
dit.  Ka qenë para Shqipërisë dhe
është i vetmi vend që ka rënie kon-
stante duke marrë më pak pikë sipas
vlerësimit që është bërë bazuar në
aftësinë e nxënësve.  Sipas grafikës,
në 2015, aftësi më të mirë për të lexuar
në rajon kanë pasur nxënësit serb, pa-
staj malazezë, ata të Shqipërisë dhe
në fund të Maqedonisë. Por tragjedia
në të gjitha rastet është se të gjithë
vendet e rajonit janë poshtë mesata-
res të OECD-së, Organizatës për Ba-
shkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim,
në të cilën bëjnë pjesë, thënë në ter-
me më të përgjithshme, vendet më
të zhvilluara në botë.

Një tabelë e thjeshtë e cila të
ngjall tmerr dhe të kall datën, sepse
tregon një fatkeqësi të madhe që
vjen. Për veç se vendet tona dhe sido-
mos Maqedonia është aktualisht pra-
pa shumë vendeve, kjo do të thotë se
edhe brezat që vinë do të mbesin

edhe më prapa, sepse zhvillimi arsi-
mor ka rënie.  Veç imagjinoni, bëhet
fjalë për një indeks që mat veç aftësitë
e nxënësve për të lexuar. 

E dini si interpretohet kjo? Që
praktikisht kemi nxënës analfabetë,
analfabetë jofunksional është termi
më i saktë. Kjo do të thotë se një
numër i madh i 15 vjeçarëve njohin
shkronjat, por njohuritë e tyre janë të
pa mjaftueshme për përdorimin e
shkrim leximit në përditshmëri apo
për të kryer punë për çka, në botën e
sotme kërkohet më shumë se sa
njohja e shkronjave.  Analfabetizmi
funksional përshkruhet thjeshtë si
lexim i ngadalshëm dhe paaftësi për

të përdorur tekste të ndryshme, se li-
bra jo e jo, për nevoja të caktuara.  Në
fakt mbase dhe nuk do duhej një stu-
dim i tillë të ngjallë tmerr, se sot kemi
rrjetet sociale si pasqyrë të këtij reali-
teti, ku sheh se në ç’mënyrë shprehen
njerëzit. Sa gabime drejtshkrimore,
jo lapsuse të thjeshta të cilat i
ndodhin të gjithëve, duke më përf-
shirë dhe mua, por gabime koncep-
tuale të mos dijes se si shkruhet një
fjalë e caktuar apo dhimbja ime e
madhe se ku vihet “ë” dhe ku jo në
fund të fjalës. 

Duke mos përmendur gabimin
konstant mes “ç”-së dhe “q”-së dhe
këto jo vetëm tek të rinjtë por në disa

raste edhe tek persona publik apo
edhe më dhimbshëm tek përfaqësues
universitar.  Gjendja është alarmante.
Nuk e di si të shprehet ky panik, se
deri ku ka arrirë degjenerimi. Dhe
fatkeqësia është se nuk është kjo
gjendje vetëm tek arsimi fillor. 

Ja çfarë lajmi më zunë sytë para
pak ditësh: 

“...në Universitetin Bujqësor të Ti-
ranës ka profesorë me diploma false
dhe me mesatare 5.7. Por, skandali
shtrihet më gjerë. Gazeta Tema ka
mësuar disa fakte edhe më skandalo-
ze të qena prezente në Universitetin e
Vlorës. Burime të gazetës pranë Mini-
strisë së Arsimit bëjnë me dije se pas
një kontrolli, rezulton se në këtë Uni-
versitet janë të paktën dy profesorë,
që kanë mbaruar edhe Doktoraturën,
të cilët nuk kanë bërë shkollën e me-
sme. Jo vetëm kaq, por disa të tjerë
janë me mesatare 5, gjë që është e
paligjshme, ndërsa disa të tjerë japin
mësim jashtë profilit të tyre”.

Siç e shihni, lajmi ka të bëjë me
zhvillime në Shqipëri, por e dimë se të
njëjta gjëra nuk është se ndodhin dhe
këtu. Kjo situatë ma kujtoi atë sh-
prehjen: “ta dija sa i lehtë ishte univer-
siteti, do ta kisha mbaruar shkollën e
mesme”. Dhe kemi dëgjuar për plot
mite të situatave të ngjashme dhe te

15 veçarët e
Maqedonisë janë më
të paaftët për lexim.
Praktikisht po vjen
një brez
analfabetësh
funksional. Jemi
duke jetuar me
kancer, më të rëndin,
të cilin shoqëria
mund ta shërojë, por
nëse jo atëherë do të
vazhdojmë të
vegjetojmë si popull
e shoqëri në agoni
konstante dhe të
tjerët do të sundojnë.
Kam frikë se edhe
vite të tëra nuk do të
vijë shërimi, nëse tani
nuk bëhet ndërhyrja,
në të kundërt do të
ndodhë hataja:
Asimilimi dhe
zhdukja

KOHA PËR KARIKATURËN E DITËS

Arsimi, ky kancer i yni Nga 
Nazim RASHIDI
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Hem patriot, hem renegat,
hem tavë Elbasani! Nga 

Fadil LUSHI

ne, por situata as nuk është për
shaka e as për të qeshur. Në fakt
duhet qarë, sepse krim më të
madh dhe gjenocid më të madh,
apo dhe vetëvrasje më të madhe
masive nuk e di a është bërë. 

Fillimisht nuk e kuptoj se me
çfarë mendje dhe lehtësie, dhe me
thoni sa të doni naiv, nuk e kuptoj
se me çfarë lehtësie një person,
mashtron dhe manipulon breza të
tërë, duke i lënë të pa aftë përjetë-
sisht nxënësit. Nuk mund ta kup-
toj, e nuk mund ta kuptoj se si
ndodh ta bindin veten se mund të
bëhen mësues, arsimtarë e profe-
sorë duke e ditur se s’dinë gjë. Se
një njeri i ditur e di se dija është e
pafundme.  Nuk e di ku gjendet
guximi dhe më shumë kush i
mbron këta vrasës të shoqërisë e
kombit dhe asnjë nuk mban
përgjegjësi.  Fjalët kam përshtypje
se janë të tepërta më. Koha është
për veprim. 

Ministri i Arsimit, Arbër Ademi
tha se po shtyn reformat. Shumë
mirë. Ja një ide: Veting i plotë për të
gjithë. Nga mësuesit e deri tek aka-
demikët. Veting jo vetëm për di-
ploma fallso, por edhe për puni-
met shkencore.  Të dalin me emër
dhe mbiemër se kush ka bërë
gjymtimin mbase më të madh të
zhvillimit shoqëror dhe të shk-
ruhen në të gjitha tabelat e shkol-
lave e universiteteve që të mbahen
mend me breza të tërë dhe që tur-
pi mos ju dalë më vite.  Ky nuk
është një propozim sa për një shk-
rim, apo dhe sa për të ngritur një
çështje, ky duhet marrë si një ve-
prim më patriotik i mundshëm.
Nëse ka mbetur një fije dashurie
kombëtare e atdhetare e para gjë
që duhet bërë është asgjësimi i
atyre që lejojnë dhe atyre që
përhapin injorancë. 

Jemi duke jetuar me kancer,
më të rëndin, të cilin shoqëria
mund ta shërojë, por nëse jo
atëherë do të vazhdojmë të vegje-
tojmë si popull e shoqëri në agoni
konstante dhe të tjerët do të sun-
dojnë. Kam frikë se edhe vite të
tëra nuk do të vijë shërimi, nëse
tani nuk bëhet ndërhyrja, në të
kundërt do të ndodhë hataja: asi-
milimi dhe zhdukja. Edhe këto
fjalë, nuk janë sa për të ngritur pa-
nik. Veç një popull i pa ditur e i pa
lexuar vdes e zhduket. Veç një sho-
qëri që se njeh vetveten shkrihet.
Dhe veç vini re se sa lehtësisht
mpihen influencat dhe tendencat
jo tipike për shoqërinë e kombin
tonë. Të gjitha bazën e kanë te mos
dija. Prandaj, të gjithë me radhë, ju
që keni në dorë pushtetin, nëse
nuk ndërmerrini gjë, atëherë ju
jeni fajtorët e zhdukjes kolektive. 

Por ka një rrethanë lehtësue-
se, nëse injoranca sundon, atëherë
s’do ketë kush t’ju fajësojë. Veç kjo
ju shpëton. Por uroj që ky mos të
jetë qëllimi, për mosveprimet që
mund të pasojnë! 

(Autori është kolumnist 
i rregullt i gazetës KOHA)

F
jalori i Gjuhës së Sotme Shqipe
për fjalët e mësipërme jep këto
shpjegime. PATRIOT m. Ai që
do atdheun dhe popullin e vet

dhe që u shërben atyre me besnikëri, ai
që lufton me vetëmohim për të mbroj-
tur interesat e vendit e të popullit të
vet..., RENEGAT m. përb. Ai që heq dorë
nga bindjet e nga qëndrimet e mëpar-
shme, që largohet nga partia ose nga
klasa e vet dhe kalon në anën kundër-
shtare, tradh-tar...,TAVË ELBASANI,
gjellë me mish e me kos e pjekur në
furrë. Tavë me fasule (me mish, me
oriz, me patate, me të mbushura).
Fatkeqësisht, te ky fjalor nuk gjeta
asnjë interpretim sa u përket togjeve të
fjalëve të tilla si:“atdhetar tallava dhe
anarki patriotike!”

Historianët e lashtë dikur thoshin
se të gjitha rrugët të çojnë në kryeqen-
drën e perandorëve romakë, paksa të
çmendur. Pa marrë parasysh se shqip-
tarët asnjëherë nuk e patën perando-
rinë e tyre, besojmë se ne për ta shk-
ruar këtë vështrimnuk na duhet të
gjejmë shumë rrugë, do të na mjaftojë
vetëm një rrip tokeqë do të na degdis a
do të na shpjerë në oborrin ku jetojnë
shqiptarët, për të parë sesi ata mëtojnë
ta ndërtojnë “karabinanë e marrëzisë”
me tulla prej balte! 

Pajtueshmëria e plotë e pikë-
pamjeve jo gjithmonë e nderon insti-
tucionin, siç është MENDIMI NDRY-
SHE! Jo gjithmonë duhet të pajtohesh
me të tjerët kur kundërshtojnë mendi-
min e parë, të dytë a edhe të tretë. Mbaj
mend kur në vitet e nëntëdhjeta të
shekullit të kaluar, diku në një qytet të
Zvicrës organizoheshin protesta për
Kosovën dhe kundër ish-Jugosllavisë.
Në krye të protestave qëndronte një i ri
shqiptar. Dukej shtatlartë, shumë i pa-
shëm dhe me cilësi të veçanta fizike. Se
ç’fiqir kishte, asnjëherë nuk mora ha-
bere e nuk e kuptova. Ishte më zhur-
muesi se të tjerët. Kishte dy flamuj
kombëtarë, njërin të ngjitur në kraha-
ror dhe tjetrin në pjesën e prapme të
trupit të tij. Ky simboli kombëtar i ngji-
tur në pjesën e përparme të trupit të të
riut“se ç’grushtekishte duruar”, një
perëndi e di. Miqtë e tij thoshin se ky
qenkësh “patrioti më i madh i kur-
betçinjve shqiptarë të sistemuar në sh-
tetin zviceran!” Çuditërisht, për katër
vjet nuk kishte takuar prindërit, gruan,
dy fëmijët si dhe familjarët e tjerë të tij
dhe, lëre që nuk i kishte parë, por fatke-
qësisht për katër mote nuk u kishte
dërguar as një të vetmin lek. Dhe kur
parashtrova pyetjen se çfarë “puro-pa-
trioti” qenkësh ky, më thanë se “ai
rrugëve diskuton kauzën e atdheut!?“. 

“ATDHETARËT TALLAVA”
Ky tregim i shkurtër, m’i rikujton të

gjithë “atdhetarët tallava”, të cilët kur
nuk kanë mundësi për të bërë punë të

mençura dhe kur nuk i merr gjumi,
atëherë futen nën strehën e “anarkisë
patriotike!” dhe njëkohësisht për-
gojojnëGranit Xhakën, Gjerdan Sha-
qirin, bogovinasin Blerim Xhemaili,
Valon Behramin dhe shumë të tjerë
shqiptarë që luajnë futboll profesio-
nal gjithandej në Evropë. Miku im i da-
shur, mban mend kur para dy vjetësh
kombëtarja e Shqipërisë u ndesh me
atë të Zvicrës... në kuadër të elimina-
torëve për Kampionatin evropian. A të
kujtohet se çka ndodhi me të ashtu-
quajturit “atdhetarë tallava!” A nuk
ndodhi hataja, budallakia dhe ajo tifo-
zeria shqiptare prej provincialisti. A
nuk ishte një mesele me moral të dyfi-
shtë. A nuk ishte një vaki “as peshk as
mish, as i bardhë as i zi”..., shyqyr që kjo
mesele nuk na doli “sallatë jeshile”, se-
psefolk-patriotët do të merrnin rend
që ta provonin këtë trangull se a ka a jo
kripë deti. Nga kjo mesele a nuk bëmë
tavë-turli atavë Elbasani. Fillimisht, të
gjithë i shndërruan në renegatë..., sikur
Shaqirin (pse shënoi golin për Zvicrën)
e krahasuan me Esad Pashain, ndërkaq
Xhakën e identifikuan me Ahmet Zo-
gollin. Po ç’të keqe bënë ata që ta me-
ritojnë këtë ngjashmëri. Tekefundit,
“as Esati e as Ahmeti nuk ishin përfaqë-
sues të kombëtares së Shqipërisë Lon-
dineze!” A nuk e ofenduan skajshmëri-
sht edhe Adnan Jonuzajn, pse ky u
deklarua shtetas i Belgjikës me
prejardhje shqiptare, pse ky refuzoi t’i
bashkëngjitej kombëtares së Kosovës a
të Shqipërisë.  Miku im, a mban mend
atë pankartën e shpalosur në një sta-
dium ku,të pos tjerash, shkruante: “TË
FALA MOTRËS ADNAN-NGA E GJITHË
SHQIPËRIA!” Këta “atdhetarë tallava”, a
nuk e shndërruan Adnanin në tradh-
tar..., a nuk thanë: “Inshallah Adnanit
në Kampionatin botëror ‘Rusia 2018’, i
del pushka huq!?”Parashtrohet pyetja,
sipas këtyre “patriotëve tallava” që
frekuentojnë mejhanet provinciale,
çka duhet të bëjnë a si të veprojnë fut-
bollistët shqiptarë që lozin në
Evropë..., të cilët futbollin e kanë pro-
fesion primar! Sipas këtyre “atdhetarë-
ve aksham pazari”, ku duhet të shkojë
Shaqiri, Xhaka e të tjerë. Sipas meje,
ata nuk do të shkojnë gjëkundi. Të
gjithë ata që “mendojnë ndryshe” nga
artikullshkruesi dhe nga lexuesi im i
paanshëm, “o janë për në Stamboll, o
për në Kavajë..., ose drejt te mëhalla e
qelepirxhinjve të ish-partisë së
punës!?“

“ANARKIA PATRIOTIKE”
Dikur moti, kur shteti i Jugosllavi-

së ishte në rrënim e sipër, një bizne-
smen shqiptar në një “ndejë tallava”,
neve që ishim të punësuar si mësues,
si mjek, si administratorë e të tjera
profesione, pos të tjerash na tha: “Vël-
lezër dhe patriotë të dashur (të jesh

edhe vëlla edhe patriotpo edhe i da-
shur, kjo më duket paksa e pakuptue-
shme),ju detyrimisht duhet t’i brakti-
sni vendet e punës të dërzhavës!”Njëri
vëlla prej nesh parashtroi pyetjen: Çka
do të bëjmë nëse do t’i lëshojmë ven-
det e punës, si do ta sigurojmë mirëqe-
nien tonë materiale! Ai ia ktheu: “Mos
kini dert! Unë do të qëndroj pranë
jush. Unë do t’u sjell çdo javë nga një
shportë me zarzavate dhe nga një sa-
pun për të larë surratet tuaja prej inte-
lektuali”. Fatkeqësisht, pas një kohe ky
afaristlëre që shkoi drejt falimentimit,
por dhe ngeli me sapunin në dorë!Nga
kjo pjesë e këtij tregimi të shkurtër fil-
lon ajo “filozofia” e “anarkisë patrio-
tike” për të cilën fjalori nuk më “dha”
asnjë të vetmin shpjegim. Parash-
trohet pyetja, në këtë mesele, ç’bëjmë
me folk-patriotët e mejhaneve të pro-
vincave, të cilët në vijimësi do t’i pa-
ragjykojnë figurat e ndritura shqipta-
re, çka do të bëjmë me shkencëtarin
Ferid Muradi, pse ky u lind në Ame-
rikë e jo në Gostivar,çka me humani-
sten Tereza, që iku për në Kallkutë e
nuk jetoi në Shkup, çka do të bëjmë
me eseistin më të madh të shqiptarë-
ve, Konicën që, sipas folk-patriotëve a
“anarkistëve patriotë”, qenkësh rene-
gat, pse nuk paskësh jetuar dhe ve-
pruar në Shqipëri, a mos vallë sipas
këtyre shqiptarëve myshterinj të rre-
gullt nëpër mejhane provincash, vël-
lezërit Frashri, paskan bërë hatanë pse
kanë jetuar dhe vepruar në hapësirat
e Perandorisë Otomane, po ç’faj kishin
ata që ne asnjëherë nuk patëm Peran-
dorinë! Ti, miku, këta kalamaj të çë-
shtjes kombëtare, vazhdojnë ta ina-
tosin Iskender-beun, pse ky u arsimua
në akademinë ushtarake të Padi-
shahut e jo në Principatën e Kastriotë-
ve..., këta folk-patriotë që ia kanë
kthyer shpinën shtëpisë dhe që nuk i
njeh dot katundi e as mëhalla e kasa-
basë, do na japin mend sesi duhet të
ndërtohet patriotizmi shqiptar, “sesi
duhet ngrënë bukën tonë e duhet bërë
davanë e botës”..., pikërisht këta kala-
maj të çështjes sonë kombëtare, kur
t’u teket e si t’u teket, prej futbollistë-
ve dhe figurave shqiptare që i për-
mendëm më lart do të kërkojnë llo-
gari sa u përket veprimeve dhe
vendimmarrjevetë tyre! Toptan, këta
“anarkistë patriotë”sikur jetojnë në
“fshatin dhe poezinë e Andon Zako
Çajupit”..., “Burrat nën hije / lozin, ku-
vendojnë / pika që s’u bie / se nga gratë
(me ëndrra me sy hapur-nënvizim
ynë) rrojnë!”. Janë ca refrene të një
kënge të vjetër qytetare ku, pos të tje-
rash, i këndohet sevdasë: “Sevdaja që
s’m’u hoq, o lal, nga bukuria e saj...,
Gjithë njerëzimi le ta dijë, se sevdaja
s’ka kufij”..., Nëse sevdaja s’ka kufi,
atëherë marrëzia jonë duhet ta ketë
një vijë të kuqe! 

Janë ca refrene të
një kënge të vjetër
qytetare ku, pos të
tjerash, i
këndohet
sevdasë: “Sevdaja
që s’m’u hoq, o lal,
nga bukuria e
saj..., Gjithë
njerëzimi le ta
dijë, se sevdaja
s’ka kufij”..., Nëse
sevdaja s’ka kufi,
atëherë marrëzia
jonë duhet ta ketë
një vijë të kuqe! 
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Studiuesit britanikë besojnë se
i kanë zhvilluar analizat e para të
gjakut dhe urinës të cilat mund t’i
konfirmojnë çrregullimet e spek-
trit të autizmit tek fëmijët. Një në
68 fëmijë janë identifikuar me një
formë të ASD, sipas Qendrave për
Kontrollin dhe Parandalimin e Së-
mundjeve në vitin 2014. Spektri i
gjerë i problemeve me sjelljen
përfshin vështirësi në komuniki-
min dhe bashkëveprimin me të
tjerët, sjelljet e përsëritura dhe in-
teresat ose aktivitetet e kufizuara.

Mjekët e diagnostikojnë ASD-
në në dy vitet e para të jetës duke e
shikuar sjelljen dhe zhvillimin e
fëmijës, por nuk kanë pasur ana-

lizë të gjakut ose urinës për t’i kon-
firmuar diagnozat e tyre.

"Zbulimi ynë mund të çojë në
diagnozën dhe ndërhyrjen e her-
shme," tha në një njoftim për shtyp
dr. Naila Rabbani, studiuese e bio-
logjisë së sistemeve eksperimenta-
le në Universitetin e Warwick. "Ne
shpresojmë që testet do të zbu-
lojnë edhe faktorë të rinj shkak-
tues. Me testime të mëtejshme
mund t’i zbulojmë profilet speci-
fike të plazmës dhe urinës ose
"shenjat e gishtërinjve" të përbërje-
ve me modifikime dëmtuese. Kjo

mund të na ndihmojë ta përmirë-
sojmë diagnostikimin e ASD dhe
t’i identifikojmë shkaqet e reja të
ASD". Për studimin, e publikuar në
revistën Molecular Autism, hulum-
tuesit i rekrutuan fëmijët ndërmjet
moshës 5 dhe 12 vjeç. Tridhjetë e
tetë fëmijë - 29 djem dhe nëntë
vajza - u diagnostikuan me ASD,
dhe një grup kontrolli prej 31 fë-
mijëve - 23 djem dhe tetë vajza -
nuk e kishin këtë diagnozë.

Studiuesit e Warwick zbuluan
dallime kimike midis dy grupeve.
Ata zbuluan se fëmijët me ASD ki-

shin nivele më të larta të markerit
oksidues ditirozinës dhe disa
përbërës të modifikuar me sheqer
të quajtur "produkte të avancuara
endokrine të glikacionit" në pro-
teinë.

Hulumtuesit e Warwick dhe
të tjerë nga Universiteti i Birmin-
ghamit zhvilluan algoritme të in-
teligjencës artificiale për ta dal-
luar ASD-në, duke konstatuar se
kishin saktësi prej 90 për qind tek
ata që ishin diagnostikuar me au-
tizëm dhe saktësi prej 87 për qind
tek ata pa diagnozë. "Testi ynë pri-
tet ta përmirësojë saktësinë e dia-
gnozës së ASD nga 60-70 për qind
sa është arritur aktualisht nga ek-
spertë të çrregullimeve neuro-
logjike deri në saktësinë prej rreth
90 për qind dhe potencialisht të
ofrohet në të gjitha spitalet e paji-
sura me ose pa ekspertizë të nive-
lit të lartë në çrregullimet neuro-
logjike", tha Rabbani për
Gizmodo.

Studiuesit thanë se plani-
fikojnë ta përsërisin studimin me
grupet e tjera të fëmijëve, duke
përfshirë vlerësimin nëse analiza
mund ta identifikojë ASD tek fë-
mijët më të vegjël se 5 vjeç.

Franca është vendi i parë që do
të ndërtojë “fshatin Alzheimer”, një
eksperiment që synon përmirësi-
min e jetës së njerëzve me këtë së-
mundje. Alzheimer është një çrre-
gullim progresiv që dëmton dhe

shkatërron qelizat e trurit, duke
çuar në humbjen e kujtesës. Kom-
pleksi i pavarur që do të ndërtohet
në Dax të Francës parashikohet të

ketë një supermarket, qendër
shëndetësore, sallon bukurie si
dhe bibliotekë.  Të 120 banorët që
do të jetojnë në këtë fshat do të

kenë lirinë për të lëvizur në mënyrë
të sigurt brenda tij, i cili do të dizaj-
nohet në mënyrë të tillë për t’i
ndihmuar ata të orientohen.

Ata do të jetojnë në shtëpi të
vogla, të përbashkëta, të organi-
zuara në katër lagje, së bashku me
100 kujdestarë dhe 12 vullnetarë
të cilët do të organizojnë aktivite-
te. Ideja e kësaj nisme është që të
krijojë një ndjenjë normaliteti dhe
të mbajë vazhdimësinë e lidhjeve
midis jetës së pacientëve me
Alzheimer dhe strukturave të kuj-
desit. Në fshatin francez me emrin
Landais Alzheimer, do të jetojnë
gjithashtu edhe një ekip studiuesi-
sh për të kryer një studim që e
krahason me azilin të moshuarve.
Hapja e tij mund të bëhet në fund
të vitit 2019, dhe projekti i finan-
cuar kryesisht nga qeveria nga pri-
tet të kushtojë 28.8 milionë euro.

Lëngu i kockave është shumë i
mirë për shëndetin dhe buku-
rinë dhe nuk duhet të konsu-
mohet vetëm kur jeni të sëmurë.
Një dietë me bazë lëngun e
kockave ju bën të humbni disa
kilogramë shumë shpejt. Kjo
dietë konsiston në pirjen e lën-
gut të kockave në kohë të ndry-
shme të ditës. Sot, versioni më
modern i lëngut të kockave që
na jepte gjyshja kur ishim së-
murë është bërë në një model
filxhani në Starbucks tamam si
një smoothie ose kafe.
Moda e pirjes së lëngut të kocka-
ve ka marrë një famë të madhe
sidomos në Amerikë dhe ka fi-
tuar tashmë shumë yje të fam-
shëm, duke përfshirë Gwyneth
Paltrow dhe Salma Hayek. Por
pse bën aq mirë ky lëng që fi-
tohet nga zierja e kockave të kaf-
shëve të ndryshme? Ai është i
pasur me kolagjen, minerale,
aminoacide dhe proteina, për
këtë është një mjet i mirë anti-
plakje për lëkurën, por është
gjithashtu edhe një detoksi-
fikues i mirë. Përveç kësaj, kjo
pije e nxehtë përmban më pak
kalori dhe zero karbohidrate, kë-
shtu që ndihmon për të humbur
peshë dhe për të luftuar urinë.
Kjo dietë premton se do të
humbni disa kilogramë në
vetëm 21 ditë. Për të përgatitur
lëngun e kockave është me të
vërtetë e thjeshtë, pasi ju duhet
vetëm të zieni disa kocka me ujë
(preferohet pula, gjeldeti ose
viçi) për të paktën 8-10 orë. Në të
ju gjithashtu mund të shtoni pe-
rime apo aroma, të tilla si qepa,
karota, selino dhe çdo lloj erze.
Pasi ta keni gatuar, ju mund ta
pini atë me filxhan apo ta përdo-
rini për të përgatitur supa dhe
pjata të tjera të lehta.
Megjithatë, për dy ditë, jo rresht,
duhet të pini 6 gota nga lëngu i
kockave. Në ditët e tjera të javës
ju duhet të hani ushqime pa
yndyrë dhe të keni një dietë të
ekuilibruar.

Vibracionet e veturave bëjnë që
shoferët të përgjumen pas vetëm
15 minutash dhe mund të rrisin se-
riozisht rrezikun e aksidenteve pas
gjysmë ore, tregojnë kërkimet e
reja. Edhe midis atyre që ndjehen
plotësisht të pushuar, dridhjet e
buta të një mjeti lëvizës janë të
mjaftueshme për të vënë disa në
përgjumje. Autori i studimit
Stephen Robinson nga Universiteti
RMIT, Melburne, tha se 15 minuta
pas fillimit të vozitjes së veturës, nis
përgjumja te shoferët.

“Pas gjysmë ore, ajo ka impakt

të rëndësishëm në aftësinë tuaj për
të qëndruar i koncentruar dhe i vë-
mendshëm”, tha ai. Hulumtimi u
krye në një autostradë të simuluar,
andaj është e paqartë nëse rrugët e
tjera të zhurmshme mund të kenë
një efekt më të keq ose më të vogël.
Aksidentet janë shkaktarë i më
shumë se 2 milionë vizitave në
dhomën e emergjencës dhe dhjetë-
ra mijëra vdekje çdo vit në SHBA.
Aksidentet e trafikut rrugor shkak-
tojnë 0.5 për qind të të gjitha vikti-
mave në Britani të Madhe, e cila rri-
tet në 25 për qind në adoleshentë.

Franca po ndërton një fshat për njerëzit me Alzheimer, synon të përmirësojë jetën e tyre
Ata do të jetojnë në
shtëpi të vogla, të
përbashkëta, të
organizuara në katër
lagje, së bashku me 100
kujdestarë dhe 12
vullnetarë të cilët do të
organizojnë aktivitete

Lëng kocke për 
të humbur peshë

Dridhja e veturave ndikon në përgjumjen e vozitësve

Analiza e re e gjakut dhe urinës mund
ta përcaktojë autizmin tek fëmijët

Hulumtuesit e Warwick dhe
të tjerë nga Universiteti i
Birminghamit zhvilluan
algoritme të inteligjencës
artificiale për ta dalluar ASD-
në, duke konstatuar se kishin
saktësi prej 90 për qind tek
ata që ishin diagnostikuar
me autizëm dhe saktësi prej
87 për qind tek ata pa
diagnozë
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Qëndrimi në ambient të hapur
mund të zvogëlojë rrezikun e dia-
betit të tipit 2, sëmundjeve të
zemrës, presionit të lartë të gjakut
dhe madje edhe stresit, pohon një

raport. Të dhënat nga pothuajse
300 milionë njerëz u analizuan si
pjesë e rishikimit të studimeve ek-
zistuese që përfshinin në përfiti-
met e supozuara të natyrës.

Studiuesit shpresojnë se zbuli-
mi - i cili mbështet vitet e hulumti-
meve - do të nxisë mjekët që të
rekomandojnë pacientët të shpen-
zojnë më shumë kohë në hapësira
të gjelbra. Shkencëtarët e Universi-
tetit të Anglisë Lindore studiuan
të dhëna nga 20 vende, përfshirë
Britaninë e Madhe dhe SHBA-në,

për të ardhur në konkludim. Ata
gjithashtu vlerësuan efektin e
natyrës te njerëzit në Australi,
Evropë dhe Japoni. 'Hapësira e
gjelbër' u përkufizua si tokë e ha-
pur, e pazhvilluar me vegjetacion
natyror, si dhe hapësira të gjelbra
urbane, të tilla si parqet dhe
gjelbërimi i rrugëve. Ekipi kraha-
soi shëndetin e njerëzve me qasje
të vogël në hapësira të gjelbra me
atë të njerëzve me sasinë më të
lartë të ekspozimit. Dr.Caoimhe
Twohig-Bennett, autore kryesore e

studimit, pranoi se nuk janë të si-
gurt se çfarë shkakton përfitimet e
gjetura.

"Kalimi i kohës në natyrë sigu-
risht na bën të ndihemi më të
shëndetshëm, por deri më tani
ndikimi në mirëqenien tonë
afatgjatë nuk është kuptuar plotë-
sisht. Qëndrimi jashtë zvogëlon
rrezikun e diabetit të tipit II, së-
mundjeve kardiovaskulare,
vdekjes së parakohshme dhe
lindjes së parakohshme, dhe rrit
kohëzgjatjen e gjumit”, tha ajo.

Adriano Çelentano thoshte:
“Martesa? Eeeh, është një gjë e te-
pruar. Njësoj sikur të të hahet
drekë dhe… të blesh restorantin”.
Njihet edhe një shprehje që i atri-
buohet Konicës: “Kur duhet të mar-
tohet burri? Një burrë i ri duhet të
presë sa të moshohet. Një burrë i
moshuar, nuk duhet të martohet”.
Por nëse nuk mendoni as si Konica,
as si Çelentano, zbatoni së paku
përfundimet e nxjerra nga një stu-
dim i fundit i bërë nga Universite-
ti i Utah. Sipas këtij studimi nëse
dëshironi të keni një martesë
jetëgjatë dhe të lumtur duhet të
keni kujdes moshën në të cilën

merrni vendimin për ta ndërmarrë
këtë hap. Studimi arriti në përfun-
dimin se njerëzit që martohen
rreth moshës 28 deri në 32 vjeç

kanë më pak shanse që të divor-
cohen. Sociologu Nick Wolfinger
ka analizuar të dhënat nga viti
2006 deri në 2011, të National Sur-

vey Family Growth dhe ai doli në
konkluzionin se martesat e bëra
nga individë të target grupeve 28
deri në 32 vjeç janë martesat më të
suksesshme. Më parë mendohej
që sa më e madhe të ishte mosha
në të cilën martoheshe aq më të
mëdha ishin dhe shanset për tu di-
vorcuar, por ky studim hodhi po-
shtë teoritë e mëparshme duke
konkluduar moshën ideale për të
lidhur martesën. Janë edhe dy ka-
tegori moshash që konsiderohen
kulmet për divorc në 5 vitet e para
të martesës. Bëhet fjalë për marte-
sat në të 20-tat dhe pas moshës 45
vjeç.

Evitoni
shapkat 
me gisht 
Shapkat me gisht janë një prej
llojeve të këpucëve më të për-
dora gjatë stinës së verës. Disa
persona zgjedhin t'i përdorin
vetëm gjatë periudhës së
plazhit, kurse shumë të tjerë i
përdorin në mënyrë thuajse të
pakufizuar nga mëngjesi deri
në mbrëmje. Edhe pse në
pamje të parë duken të parre-
zikshme, mbathja e shapkave
mund të krijojë probleme serio-
ze me shëndetin. Sipas Jackie
Sutera, zëdhënëse e American
Podiatric Medical Association,
këto janë arsyet përse nuk
duhet të përdorni shapka me
gisht:
Ekspozojnë këmbët kundrejt
mikrobeve, bakterieve dhe in-
feksioneve mykotike: Shapkat
me gisht janë thuajse në kon-
takt të drejtpërdrejtë me terre-
nin mbi të cilin ecni, i cili mund
të jetë trotuar i asfaltuar ose jo,
rrugicë me guriçka, rërë etj. Kjo
gjë rrit mundësinë që këmbët
të bien në kontakt me mikro-
bet dhe bakteret kërpudhore
nga më të ndryshmet, si për
shembull Stafiloku i cili në ra-
stin më të mirë thjesht do të ir-
ritojë lëkurën e këmbës, por
mund të çojë deri në prerje të
saj nëse prek enët e gjakut.
Myku i këmbëve është një
tjetër problematikë që krijohet
si pasojë e përdorimit të shapa-
ve me gisht.
Ngadalësojnë ecjen: Sipas një
studimi të Auburn University,
personat që përdorin vazhdimi-
sht shapka me gisht ecin më
ngadalë krahasuar me ata që
veshin atlete ose balerina.
Dëmtojnë gishtat e këmbës
dhe thembrat: Siç e thamë
edhe në pikën e parë, këmba
është pothuaj në kontakt të pa-
stër me rrugën mbi të cilën
shkelni dhe thembra është ajo
pjesë e këmbës që i vuan më së
shumti pasojat. Ajo tenton të
marrë ngjyrë të zezë, të çahet
ose të bëhet më e fortë duke
krijuar herë pas here masa qeli-
zash të vdekura dhe kallo. Sh-
trëngimi i pjesës ku bashkohen
gishtat shkakton inflamacion të
tyre, plus duke qenë se shpe-
shherë materialet e shapkave
me gishta janë toksikë, ato
krijojnë alergji dhe kruajtje të
vazhdueshme.

Lamtumirë ilaçe! Qëndroni
jashtë dhe shërojeni diabetin

Të paktë janë njerëzit që
njerëzit që njohin vlerat e tyre të
shëndetshme, por të shumtë
janë ata që edhe do të gërvishte-
shin në një ferrë vetëm për t’i
marrë dhe ngrënë.

Të pasura me fosfor, kalium,
magnez, kalcium, provitaminë A,
vitamina B1, B2, B5, B6 dhe më
së shumti vitaminë K, e cila nxit
absorbimin e kalciumit në gjak,
si dhe forcon eshtrat, manafer-
rat mund të konsiderohen pa
frikë një depo ushqyese për or-
ganizmin. Janë të varfra me kalo-
ri, karbohidrate dhe yndyra, ka-
rakteristika që i vënë ato në krye

të ushqimeve të shëndetshme,
shumë të dëshirueshme në çdo

dietë. Antocianina, e cila u jep
ngjyrë të errët manaferrave,

është një antioksidant për të cilin
është provuar shkencërisht se pa-
randalon inflamacionet në trup
dhe ka fuqinë për të shkatërruar
radikalet e lira, të cilat dëmtojnë
qelizat e trupit dhe shkaktojnë
kancer.

Një filxhan me manaferra
përmban dozën e rekomanduar
ditore të vitaminës C, e cila, siç e
dimë, stimulon sistemin imuni-
tar dhe rregullon aktivitetin me-
tabolik. Përveç kësaj, manaferrat
kanë efekt shumë pozitiv në
shëndetin e zemrës dhe të
lëkurës, si dhe lehtësojnë tretjen
e problemet e sistemit intestinal.

Nga 28 deri në 32 vjeç, mosha ideale kur duhet të martoheni

Hani sa më shumë manaferra!

"Kalimi i kohës në natyrë
sigurisht na bën të
ndihemi më të
shëndetshëm, por deri
më tani ndikimi në
mirëqenien tonë
afatgjatë nuk është
kuptuar plotësisht.
Qëndrimi jashtë
zvogëlon rrezikun e
diabetit të tipit II,
sëmundjeve
kardiovaskulare, vdekjes
së parakohshme dhe
lindjes së parakohshme,
dhe rrit kohëzgjatjen e
gjumit”, tha dr. Caoimhe
Twohig-Bennett
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Mijëra njerëz u mblodhën të
mërkurën në qendrën përkujtimo-
re dhe varrezet në Potoçari të Bo-
snjës, për të shënuar 23 vjetorin e
gjenocidit të Srebrenicës të vitit
1995.

Qendra përkujtimore – që gjin-
det në veriperëndim të Srebrenicës
– është pika qendrore e kujtimit
për miqtë dhe të afërmit e më
shumë se 8,000 njerëzve, kryesi-
sht meshkuj dhe djemve, të vrarë
nga forcat serbe të Bosnjes.

Ndër mysafirët e këtij viti ishte
një delegacion turk i udhëhequr
nga ministri i drejtësisë Abdulha-

mit Gul, si Çedomir Jovanoviq krye-
tar i Partisë Liberal-Demokratike
të Serbisë

Tridhjetë e pesë viktima të
identifikuara kohët e fundit  u var-
rosënn në një varrezë kolektive
gjatë ditës atje.

Pas varrimit të këtij viti numri i
varreve atjedo të rritet në 6,610.
Vesid Ibriq, vetëm 16 vjeç kur u vra,
do të jetë viktima më e re që do të
varroset këtë vit.kurse  Sahin Hali-
loviq, më i moshuari 71 vjeç.

Më shumë se 8,000 burra dhe
djem myslimanë boshnjakë u

vranë nga forcat në Srebrenicë në
korrik të vitit 1995, pavarësisht pra-
nisë së trupave holandeze të
ngarkuara për të vepruar si paqe-
ruajtës ndërkombëtarë.

Përfaqësuesja e lartë e Bashki-
mit Evropian Federica Mogherini
dhe komisari i Lartë për Zgjerim
Johanes Hahn kanë deklaruar se
“gjenocidi në Srebrenicë është
plagë e hapur në zemër të
Evropës”.

Sipas një deklarate të përba-
shkët, para 23 viteve “është shkruar
njëra nga faqet më të errëta të hi-

storisë sonë”.
“Në ditën e shënimit të 23 vje-

torit të masakrës mendimet tona
janë me familjet që kanë vuajtur
dhe kanë humbur familjarët. Dety-
ra e Evropës dhe bashkësisë
ndërkombëtare është që të kujtojë
se tragjedi të tilla, turp për njerëzi-
min më nuk duhet të ndodhin”,
thuhet në deklaratën e përbashkët
të Mogherinit dhe Hahnit.

Në qendrën memoriale në Po-
toçari sot mbahet një mbledhje
komemorative me rastin e 23 vje-
torit të tragjedisë në Srebrenicë.

Rrjeti evropian i operatorëve të
sistemit të transmisionit për
energjinë elektrike (ENTSO-E) tha
se një mosmarrëveshje komplekse
politike midis Kosovës dhe Serbisë,
përsëri ka ndikuar në rrjetin elek-
trik evropian, duke ngadalësuar
orët digjitale të Evropës të lidhur
me rrjetin elektrik.

Sistemi Evropian i Energjisë
Kontinentale, i cili përfshin 25 ven-
de, është një zonë e sinkronizuar
dhe e ndërlidhur, me një frekuencë
mesatare prej 50 Hz. Çdo devijim
në frekuencë ka një ndikim në orët
digjitale të lidhura me rrjetin, të
cilat drejtohen nga frekuenca e si-
stemit energjetik, duke ndikuar në
veçanti te radiot e orës dhe furrat.
Një ndryshim i frekuencës shkak-
ton vonesa. Kjo është ajo që
ndodhi në mars, kur një mungesë
e energjisë në Kosovë nuk u kom-
pensua nga operatori i rrjetit serb,
duke vonuar orët në Evropë për
gjashtë minuta, raporton Nuova
Europa.

Megjithatë, “shkaku i devijime-

ve të frekuencës, një mosmarrëve-
shje politike midis autoriteteve
serbe dhe asaj kosovare mbi
energjinë elektrike, nuk është
zgjidhur, pavarësisht nga
përpjekjet e vazhdueshme nga BE
të mbështetura nga ENTSO-E”, tha
‘ENTSO-E’ duke shtuar se “sanksio-
net”, në veçanti kundër Serbisë,
janë të mundshme nëse nuk gjen-
det një zgjidhje afatgjatë, tran-

smeton televizoni publik.
Claire Camus, një zëdhënëse e

‘ENTSO-E’ shpjegoi se problemi fil-
loi në Kosovë, ku operatori lokal i
sistemit të transmisionit (OST)
tërhoqi shumë energji elektrike
nga sistemi i ndërlidhur kontinen-
tal evropian, sesa ato që injekto-
nin. “‘TSO EMS’ e Serbisë është
përgjegjëse për balancimin “në
zonën e “Serbisë, duke përfshirë

Kosovën, Maqedoninë dhe Malin e
Zi”, por nuk e ka bërë këtë.

Çështja rrjedh nga një mo-
smarrëveshje komplekse midis
Serbisë dhe Kosovës. “Bëhet fjalë
për popullsinë serbe në Kosovë që
nuk i paguan faturat autoriteteve
të Kosovës dhe rregullatori i Ko-
sovës që në fillim të këtij viti për-
fundon një mekanizëm solidariz-
mi me të cilin pjesa tjetër e
popullsisë së Kosovës po paguante
për konsumimin e pakicës serbe.
‘OST’ e Kosovës informoi se pran-
daj ata nuk ishin në gjendje të
blejnë energji elektrike të mjaf-
tueshme për të mbuluar energjinë
elektrike të pakicës serbe dhe për
këtë arsye po merrnin më shumë
‘MW’ në sistemin e ndërlidhur
evropian kontinental, se sa po
injektonin”, shpjegoi Camus. Çë-
shtja mund të zgjidhet duke lejuar
‘OST’ të Kosovës të lidhë Sistemin
Kontinental Evropian, por mo-
smarrëveshjet politike midis Beo-
gradit dhe Prishtinës po vonojnë
një marrëveshje./ Koha.net

Weber: Ka
kaluar koha e
kompromisit
me Serbinë
Eksperti i Këshillit të Berlinit
për politika të demokratizimit,
Bodo Weber ka vlerësuar se ka
kaluar koha për normalizimin e
marrëdhënieve mes Kosovës
dhe Serbisë përmes kompro-
misit.
Në konferencën “Shqiptarët
dhe serbët” organizuar nga
agjencia Tanjug dhe Agjencia
Telegrafike Shqiptare, mbajtur
në Beograd ai ka theksuar se
normalizimi i marrëdhënieve
me Kosovën nuk mund të
bëhet përmes ballafaqimit të
shoqërisë serbe me të ka-
luarën, por me të ardhmen,
transmeton televizioni publik.
“Kosova është e humbur për
Serbinë dhe në dialog nuk do
të ketë zgjidhje përmes kom-
promisit, ka thënë Weber. “Ky
shans është humbur nga Ser-
bia në vitin 2011 apo 2013”,
theksoi ai.
Weber ka kritikuar ashpër poli-
tikën serbe që tash e tre dece-
nie ka instrumentalizuar çë-
shtjen e Kosovës, duke
mashtruar opinionin publik, se
do ta kthejë procesin në rrugën
drejt kompromisit.
Rrëfimi për pajtimin mes dy
popujve paraqet një keqpërdo-
rim nga ana e Qeverisë serbe,
me qëllim ndarjen e Kosovës,
vlerëson Weber.
Sipas tij, marrëveshja mes
serbëve dhe shqiptarëve nuk
mund të shkojë përmes rrugës
Tiranë – Beograd, por në pjesën
më të madhe Prishtinë – Beo-
grad. Weber, ka theksuar se
është më se e nevojshme që të
ketë përparim në procesin e
formimit të Asociacionit të Ko-
munave serbe, ndërsa ka kri-
tikuar tendencën për diskuti-
me se kush do të qeverisë me
territore dhe jo si të qeveriset.
Me këtë mënyrë të menduarit,
duhet thënë se përmes dialo-
gut deri më tani, shqiptarët e
Kosovës kanë fituar më së
paku, Serbia më së shumti, kur-
se serbët e Kosovës pothuaj
asgjë, tha Weber.
Eksperti Weber, ka kritikuar
edhe kryeministrin e Shqipëri-
së Edi Rama, i cili, siç tha We-
ber “ka tendenca të aktrojë ba-
bain e kombit shqiptar”. Ai
mund të mësojë nga historia jo
e largët e Serbisë se interpreti-
mi i rolit të babait të kombit
është një koncept i keq, pasi hi-
storia ka treguar se gjithmonë
e pësojnë fëmijët dhe jo babai”.

MOSMARRËVESHJET KOSOVË-SERBI PËR ENERGJINË 

Çrregullohen orët digjitale në Europë

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

Bosnja shënoi 23 vjetorin 
e masakrës së Srebrenicës

“Në ditën e shënimit të 23
vjetorit të masakrës
mendimet tona janë me
familjet që kanë vuajtur
dhe kanë humbur
familjarët. Detyra e
Evropës dhe bashkësisë
ndërkombëtare është që
të kujtojë se tragjedi të
tilla, turp për njerëzimin
më nuk duhet të
ndodhin”, thuhet në
deklaratën e përbashkët
të Mogherinit dhe Hahnit
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Beate Zschape, e akuzuara krye-
sore në procesin kundër grupit të
organizatës neonaziste terroriste
me emrin NSU, u dënua me burgim
të përjetshëm. Gjykata ka konsta-
tuar një "fajësi të veçantë", që do të
thotë se ekziston mundësia teorike
që Beate Zschape të lirohet pas 15 vi-
tesh, por në praktikë një gjë e tillë
është gati e pamundur. Me këtë ven-
dim historik, gjykata mori parasy-
sh kërkesën e prokurorisë që Zscha-
pe të konsiderohet si bashkëfajtore
në vrasjet e organizatës NSU (Ile-
galiteti Nacionalsocialist). I ba-
shkakuzuari Ralf Ëohlleben është
dënuar për sigurimin e armëve për
organizatën NSU, me 10 vjet heqje
lirie. 

Gjykata vendore e ka dënuar atë
për ndihmë në kryerjen e vrasjeve.
Holger G. është dënuar me 3 vite
burg, André E. do të qëndrojë pas
grilave dy vite e gjashtë muaj, ndër-
sa Carsten S. është dënuar me tri
vite dënim për të miturit. Me shpal-

ljen e këtyre dënimeve përfundon
në shkallë të parë procesi që zgjati
plot pesë vite, që është edhe proce-
si më indiciet më të mëdha në histo-
rinë e pasluftës së Dytë Botërore në
Gjermani. Por ekspertët thonë se
mbrojtësit e Beate Zschape do të
ankohen dhe do të kërkojnë ndry-
shimin e vendimit. 

Në një rast të këtillë, fjalët e fun-
dit e ka Gjykata Supreme. Beate
Zschape ka jetuar në ilegalitet gati
14 vite së bashku me shokët e saj
Uëe Mundlos dhe Uëe Bohnhardt.
Gjatë kësaj  periudhe këta të dy i
kanë vrarë nëntë persona me
origjinë turke apo greke dhe një po-
lice me origjinë gjermane. Ata kanë

kryer edhe dy sulme me bomba në
Këln, ku ka pasur dhjetëra të plago-
sur. Deri tani nuk është ofruar
ndonjë dëshmi që Zschape ka qenë
në ndonjë prej këtyre vendeve ku
janë kryer krimet. Por prokuroria ka
ofruar dëshmi të mjaftueshme se
Beate Zschape i ka "ditur të gjitha
për këto krime, ka qenë bashkëkoor-
dinatore dhe ka bashkëvepruar
gjatë vrasjeve". Gjykata konsideron
se prokuroria ka ofruar dëshmi të
mjaftueshme për këto akuza.
Mbrojtja e Beate Zschape ka
kërkuar lirimin e saj nga akuzat për
vrasje dhe sulme me bomba. 

Zbulimi në vitin 2011 i vrasjeve
nga grupi ilegal neonazist NSU, ka

shkaktuar tronditje të thellë në
Gjermani, sepse ky grup terrorist i
ekstremizmit të djathtë ka kryer me
vite të tëra vrasje në gjithë territorin
e Gjermanisë dhe ka jetuar në ilega-
litet, pa u zbuluar nga organet e si-
gurisë. Hetuesit me vite të tëra kanë
dyshuar tek personat e pafajshëm.
Në nivelin federal dhe në disa lande
janë krijuar edhe komisione hetue-
se parlamentare, për të zbardhur
sfondin e këtyre vrasjeve terroriste
të nëntë personave me origjinë të
huaj dhe një police me origjinë gjer-
mane. Përfaqësuesit e familjeve nuk
janë të kënaqur me ecurinë e heti-
meve lidhur me zbardhjen e sfondit
të këtyre vrasjeve dhe sulmeve.

Agjencia evropiane Statistiko-
re (Eurostat) ka bërë të ditur se po-
pullsia e Bashkimit Evropian (BE)
është rritur për shkak të migrimit
gjatë vitit 2017. Më 1 janar të vitit
2018, popullsia është rritur në 512.6
milionë nga viti i kaluar kur ishte
511.5 milionë. “Gjatë vitit 2017 në

BE janë regjistruar më shumë
vdekje se sa lindje (5.3 milionë

vdekje dhe 5.1 milionë lindje), që
do të thotë se ndryshimi natyror i

popullsisë së BE-së ishte negativ.
Ndryshimi i popullsisë (pozitiv, me
1.1 milionë banorë më shumë) ish-
te si pasojë e migrimit neto”, tha
Eurostat në një deklaratë me shk-
rim. Gjermania është vendi i parë
më i populluar i bllokut me gjithsej
82.9 milionë banorë ose 16,2 për
qind të popullsisë së përgjithshme
të BE-së.

Gjatë vitit 2017 numri i popull-
sisë shënoi rritje në 19 vende anë-
tare dhe shënoi ulje në 9 vende.
Rritja më e madhe vjetore u shfaq
në Maltë (+32.9 për 1.000 banorë),

pasuar nga Luksemburgu (+19.0
për 1.000 banorë) dhe Suedia
(+12.4 për 1.000 banorë). Eurostat
zbuloi se në vitin 2017 në BE lindën
5.1 milionë foshnja, pothuajse 90
mijë më pak se viti paraprak.

Normat më të larta të lindjeve
u regjistruan në Irlandë me 12.9
për 1.000 banorë, ndërsa më të
ulta u regjistruan në Itali me 7.6
për 1.000 banorë. “Ndërkohë, në
BE janë regjistruar 5.3 milionë
vdekje në vitin 2017, ose 134.200
më pak se një vit më parë”, tha Eu-
rostat.

Arrestohet
“Harun
Yahya” 
i Turqisë
Prokuroria shtetërore e Tur-
qisë në Stamboll kryen he-
tim të gjerë kundër organi-
zatës kriminele të personit
kontrovers Adnan Oktar, i
njohur edhe si Harun
Yahya, raporton Anadolu
Agency (AA). Duke vepruar
në bazë të urdhrit të Proku-
rorisë, policia turke në pesë
rajone sot në mëngjes filloi
operacionin për arrestimin
e 235 personave të dyshuar.
Deri tani nga liria janë pri-
vuar të paktën 79 të dy-
shuar, përfshirë edhe Oktar
i cili është arrestuar në vilën
e tij luksoze në vendin Cen-
gelkoy. Operacioni policor
zgjat edhe më tej, ndërsa
në kërkimin e personave të
kërkuar marrin pjesë edhe
helikopterë dhe anije poli-
core. Organizata kriminale
e Oktar-it ngarkohet për një
varg veprash të rënda pena-
le, përfshirë krim të organi-
zuar, abuzim seksual të fë-
mijëve, marrëdhënie
seksuale me të mitura,
rrëmbime, evazion fiskal
dhe shkelje të Ligjit kundër
terrorizmit. I dyshuari i parë
Oktar është pronar i televi-
zionit “A9” në të cilën
udhëheq emisione në të ci-
lat është i rrethuar me star-
leta gjysëm të zhveshura të
cilat i quan “mace” të tij,
duke debatuar për tema të
ndryshme shoqërore, përf-
shirë edhe vlera dhe parime
fetare.

Presidenti amerikan Donald Trump tha se
"Gjermania i bën pagesa në nivel të lartë Rusisë
për energjinë. Për këtë arsye ajo është një rob i
Rusisë". Trump në kuadër të samitit të NATO-s në
një mëngjes pune me Sekretarin e Përgjithshëm
të NATO-s, Jens Stoltenberg ka bërë disa kritika
për mos rritjen e shpenzimeve të mbrojtjes nga
Gjermania dhe bashkëpunimin e saj me Rusinë
për energjinë. "Flitet se Evropën duhet ta ruajmë
nga Rusia. Atëherë përse vendet e NATO-s i pa-
guajë Rusisë miliarda dollarë për energjinë?",
deklaroi Trump. Presidenti Trump tha se është
"shumë e papërshtatshme" që Gjermania të zh-
villojë marrëveshje për naftën dhe gazin me Ru-
sinë. "Gjermania i bën pagesa në nivel të lartë Ru-

sisë për energjinë. Për këtë arsye Gjermania
është një rob i Rusisë", tha ai. Trump ka rikuj-
tuar se Gjermania ka siguruar edhe një marrëve-
shje për linjën e një tubacioni gazi me Rusinë.
Trump thotë se në këtë mënyrë Rusia falë gazit
natyror do të kontrollojë 70 për qind të Gjerma-
nisë. "Vendet aleate të NATO-s jo brenda 10 vite-
sh por 'menjëherë' duhet të rritin shpenzimet e
mbrojtjes", tha ai. "Kjo është e papranueshme.
Ne e mbrojmë Gjermaninë, Francën i mbrojmë
të gjithë. Paguajmë shumë para. Dhe kjo ka
vazhduar për shumë vite. Edhe presidentët e
tjerë të SHBA-ve e kanë shtruar këtë çështje në
rend dite por asnjëri prej tyre nuk ka bërë ndonjë
gjë. Ose nuk e kanë kuptuar ose nuk kanë dashur

të ndërhyjnë. Por, për vendin tonë kjo është një
padrejtësi e madhe", theksoi presidenti ame-
rikan. Trump më tej shtoi se kryesisht shpenzi-
met e Gjermanisë janë në nivel shumë të ulët.
"Gjermania është një vend shumë i pasur. Ajo
mund të rrisë shpenzimet në moment,
menjëherë nesër dhe nuk shkakton asnjë pro-
blem", potencoi Trump.

Migrimi rrit EVROPëN me mbi 512 milionë banorë
“Gjatë vitit 2017 në BE janë regjistruar më shumë
vdekje se sa lindje (5.3 milionë vdekje dhe 5.1
milionë lindje), që do të thotë se ndryshimi
natyror i popullsisë së BE-së ishte negativ”

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

Gjermania “rob” i Rusisë
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Burg i përjetshëm për
vrasësen e emigrantëve 

Gjykata vendore në
Mynih mori një vendim
historik: Beate Zschape
u dënua me burgim të
përjetshëm për vrasjet
terroriste të
neonazistëve. U
dënuan dhe disa
bashkëpunëtorë të
tjerë, por procesi me
siguri do të vazhdojë
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Dy dorëheqje në pak orë, njëra
pas tjetrës. Janë dy dorëheqje kyçe
në qeverinë angleze; dy dorëhe-
qje që tingëllojn ë si shuplaka për
kryeministren Theresa May dhe
priopzimin e saj për një Brexit të
lehtë. David Davis ishte i pari që
dha dorëheqjen. Dorëheqja e tij u
zyrtarizua të dielen. Ai ishte mi-
nistri për Brexit dhe edhe pse kish-
te një post kyç në kabiner, nuk
është se e ka pasur shumë besi-
min e kryeministres. E kështu,

dorëheqja e tij vinte në rendin e
gjërave, madje pak me vonesë.

Ministri i Jashtëm, Boris John-
son, është dorëhequr i dyti. Ishte
gjithashtu një dorëheqje që mund
të parashikohej. Johnson, nuk
është sekret, e konsideron krye-
ministren May si jo të dobishme
dhe shumë të dobët për të drej-
tuar partinë me themele europei-
ste dhe akoma më të dobët për të
zhvilluar negociatat me Europën.
Veç të tjerave, në vitin 2016, John-
son ishte kandidati numër 1 për

kryeministër. Tashmë pas dy vite-
sh pa asnjë marrëveshje, është e
mundur që Johnson ta ketë rimen-
duar këtë çështje dhe të godasë
aty ku dhemb më shumë, te
Brexit, dhe kur dhemb më shumë,
ose dy ditë para prezantimit të
planit për një dalje “soft” nga Ba-
shkimi Europian. Projekti i John-
son mund t’ia dalë për 4 arsye e të
dështojë për 1 arsye.

Arsyeja e parë e suksesit është
se kryeministrja May është më
shumë se kurrë e dobët aktuali-

sht. Një mocion mosbesimi do t’i
kushtonte automatikisht vendin
e kryeministres e të kryesimit të
partisë.

E dyta është se nëse May do të
humbiste detyrën e saj, me shumë
gjasa do të shkohej sërish në
zgjedhje. Dhe Johnson është ek-
stremisht popullor si në ambien-
tet e së djathtës konservatore, ash-
tu edhe në atë të populistëve dhe
të “brexit-ersave jetimë” të lider-
shipit të Nigel Farage e të Ukip.

E treta është tempizmi në po-
litikë. e koha luan në disfavor të
May dhe në favor të Johnson, që
në një fushatë elektorale të mund-
shme mund të zbehë rezultatet e
dobëta të arritura deri tani nga
May dhe thuajse “tradhtia” e refe-
rendumit me marrëveshjen e pro-
pozuar të premten. Në dy vite tra-
tativa nuk është arritur që të
nxirret “një merimangë nga vri-
ma” as në çështjen e kufinjve ir-
landezë  e as në çështjen e
marrëdhënieve tregtare. Ndonjë
hap ëhstë shënuar në çështjen e
qarkullimit të lirë të njerëzve por

me një dorëzim thuajse total të
Mbretërisë së Bashkuar ndaj
kërkesave të BE-së.

E katërta është korresponden-
ca mirëkuptuese mes Johnson (e
Nigel Farage) dhe Donald Trump
(e ndoshta edhe Vladimir Putin,
por këtu skenari errësohet më
shumë dhe i mungojnë provat) që
mund të çojë në një perspektivë
për të cilën presidenti amerikan
që do të vizitojë javën tjetër Lon-
drën, mund të kthehet në një
sponsor elektoral të Johnson dhe
të premtojë, në rastin e daljes
“hard” (të fortë) nga Bashkimi Eu-
ropian, një seri marrëveshjesh
tregtare me Shtetet e Bashkuara
të Amerikës, duke mbushur kësh-
tu boshllëkun e krijuar të BE-së.
Gjithçka, domethënë lëviz në fa-
vor të një “premiership-i” të ardh-
shëm shumë më pak filo-europei-
st të Johnson. Po ka një pengesë!
Laburisti Jeremy Corbyn është në
avantazh, në sondazhe por mbi të
gjithë në koeficientët e atyre që
venë baste… 

( BusinessInsider)

Lira turke ka shënuar nivele
rekord të ulëta në javën e fundit që
sipas analistëve vjen nga munge-
sa e vullnetit të Qeverisë për të ba-
lancuar politikat monetare,
ndërkohë që inflacioni ka arritur
në nivele dyshifrorë. Rënia është
përkeqësuar edhe nga tensionet
gjeopolitike në Siri.

Një tjetër indikator është qasja
politike nën presidentin Erdogan,
duke i dhënë prioritet rritjes eko-
nomike dhe jo kontrollit të infla-

cionit, e cila ka irrituar investitorët
e tregjeve në zhvillim prej kohësh.
Presidenti ka parandaluar
tkurrjen monetare, pavarësisht in-
flacionit që qëndron në 10.23%.Er-
dogan vazhdon të mbetet një ndër
liderët më popullor në Turqi. E
megjithatë Erdogan e ka quajtur
rënien e fundit të lirës me rreth
4% si një sulm ekonomik nga ar-
miqtë e Turqisë. 

Megjithatë, sipas investitorë-
ve, tregjet kanë qenë në pritje për
një rritje të normës së interesit
nga banka qendrore. Erdogan ka
bërë thirrje për të mbajtur

normën e interesit në nivel rekord
të ulët për të nxitur rritjen ekono-
mike.

Lira e Turqisë u vu në pikë -
pyetje në sajë të shumë ndodhive
të ndodhura së fundmi  ku ndër
tjera diskutohet se ka ndikuar dhe
emërimi i ministrit te financave.
Presidenti Rexhep Tajip Erdogan
emëroi dhëndrin e tij Berat Albaj-
rak si ministër të financave në ka-
binetin e ri turk . Albayrak do të
jetë në krye të një ministrie të re të
thesarit dhe financave,  rol i cili u
përkiste më parë  zv/kryeministrit
Mehmet Simsek dhe ministrit të

financave Naci Agbal.
Berat Albayrak, i emëruar në

postin e ministrit të Financave në
kabinetin e ri turk, është dhëndri  i
presidentit Rexhep Tajip Erdogan,
i cili ka pasur një rritje të konside-
rueshme në radhët e larta poli-
tike. Albayrak ka shërbyer si mini-
stër i energjisë që nga viti 2015. 

Burri 40-vjeçar i vajzës më të
madhe të Erdoganit, Esra, luajti
rol kyç në Ministrinë e Energjisë
në nëntor të vitit 2015 dhe po në
qershor të atij viti fitoi një vend
në Parlament. Në vitin 2016, Al-
bayrak mbajti një takim të rëndë-

sishëm me një ministër izraelit,
homologu i tij i atëhershëm Yuval
Steinitz, në kuadër të një marrë-
veshjeje me shtetin hebre për
normalizimin e lidhjeve të tyre .
Sipas “Bloomberg”, caktimi i befa-
sishëm i Albayrak si ministër i
Thesarit dhe i Financës i jep atij
detyrën për të menaxhuar rritjen
e shpejtë të ekonomisë së pa ba-
lancuar të Turqisë dhe fitimin e
besimit të tregut. Kritikët thonë
se ngritja e tij ka të bëjë me pre-
tendimet e nepotizmit dhe favo-
rizimeve që kanë rrethuar fa-
miljen Erdogan. Megjithatë
vëzhgues të afërt me auto ritetet
‘e zhv e shin’ Albayrak nga pa-
ragjykimet dhe e përshkruajnë
atë  si një nga figurat më të afta
në qeveri. Por  shpesh njihet thje-
sht si “damat”, që në turqisht do
të thotë dhëndër. Erdogan, i cili u
betua si presidenti i parë ekzeku-
tiv i Turqisë të hënën, ishte sh-
prehur më herët se ka në plan të
marrë më shumë kontroll mbi
politikën ekonomike në rolin e tij
të ri.

Ai gjithashtu është zotuar të
ulë normat e interesit gjatë bisedi-
meve me investitorët ku thuhet
se Banka Qendrore duhet të
mbajë normat reale të politikave
të larta për të mbështetur asetet e
vendit dhe për të ndihmuar eko-
nominë të ngadalësohet. 

(Times)

Berati, “ylli” në ngjitje i kabinetit të ri
Sipas “Bloomberg”,
caktimi i befasishëm i
Albayrak si ministër i
Thesarit dhe i Financës i
jep atij detyrën për të
menaxhuar rritjen e
shpejtë të ekonomisë së
pa balancuar të Turqisë
dhe fitimin e besimit të
tregut. Kritikët thonë se
ngritja e tij ka të bëjë
me pretendimet e
nepotizmit dhe
favorizimeve që kanë
rrethuar familjen
Erdogan

Skenarët që e bëjnë Borisin
kryeministër të ardhshëm të Britanisë

Ministri i Jashtëm,
Boris Johnson, është
dorëhequr i dyti. Ishte
gjithashtu një
dorëheqje që mund të
parashikohej.
Johnson, nuk është
sekret, e konsideron
kryeministren May si
jo të dobishme dhe
shumë të dobët për të
drejtuar partinë me
themele europeiste
dhe akoma më të
dobët për të zhvilluar
negociatat me
Europën
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NGA KANAÇET TE
PROTEZAT, JETA E RE 
E TË MITURËS MAYA 
Kanë prekur botën imazhet e të miturës nga Siria,
e cila ecte me ndihmën e dy protezave në kampin
e refugjatëve në Idlib. Tani, e vogla Maya Merhi, po
mëson të përdorë protezat në një qendër të spe-
cializuar në Stamboll dhe në harkun e tre muajve
do të arrijë të ecë vetë. Maya, vetëm 8 vjeçe, ka dy
trungje në vend të këmbëve për shkak të një së-
mundje kongjenitale, e njëjtë me atë që vuan i ati.
E larguar nga qyteti i Alepos, ajo mbërriti në kam-
pin e Idlib, ku babai i saj ndërtoi këmbët artificiale
të bëra nga kanaçe për të ndihmuar lëvizjen e saj.
Kur rasti i saj u bë viral, e vogla është dërguar në
Turqi dhe tani ka dy proteza me të cilat më në
fund të ecë.
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Mes antikitetit dhe shekullit të
XVI-të si dëshmi kanë mbetur
vetëm toponimet për sqarimin dhe
zhvillimin e gjuhës shqipe, shk-
ruan “Der Standard”.

Si qyteti më i vjetër dhe më kul-
turor i Ballkanit është qyteti verior
shqiptar Shkodra. Ndodhet buzë
liqenit me të njëjtit emër Shkodër,
që ndodhet në kufi mes Shqipërisë
dhe Malit të Zi.

Duke treguar për kalanë e Ro-
zafës, artikulli austriak flet edhe
për emrin e antik të qytetit “Sco-
dra” – që tregon një lidhje histo-
rike gjuhësore, njëherësh edhe një
argument i fuqishëm në diskuti-
min e vijimësisë së vendbanimeve
shqiptare.

Si duket historia antike shqipta-
re? Çfarë lidhje kanë emrat e vend-
banimeve të Shqipërisë me vijimë-
sinë e banimit nga antikiteti?

Një shikim në histori tregon që

data e themelimit të Scodra është
e panjohur. Gjithsesi, përherë të
parë ajo përmendet në shekullin
IV p.e.s. dhe si kryeqendër e fisit
ilir të labeatëve. Ilirët banonin në
antikitet një rajon, që sot korre-
spondon me Shqipërinë. Ekspan-
sioni romak solli luftime me ilirët,
të cilët u mposhtën përfundimisht
më 167 p.e.s. Prej atëherë Shqipëria
dhe Shkodra ranë nën ndikimin ro-
mak. Kjo vijoi deri në dyndjen e sl-
lavëve në Ballkan në shekullin e

VI-të.
Gjuha shqipe sot flitet në jug-

perëndim të Ballkanit, ndërsa e
dokumentuar si gjuhë është nga
mesi i shekullit të XVI-të.

Si ndodhi gjithë kjo humnerë
nga antikiteti me kohën e re të
gjuhës shqipe?

Kjo është një çështje që ka fu-
tur në garë shkencëtarët e gjuhës.
Gjuha shqipe është indoevropia-
ne si ajo gjermane dhe latine. Si
shembull merret numri tre (gjer-

manisht: drei, latinisht: tres). Ky
është një argument i vlefshëm për
vazhdimësinë e ilirëve me shqip-
tarët e sotëm.

Pra, për të rikonstruktuar
gjuhën shqipe dhe ndryshimet e
saj nga koha ilire, si mundësi mbe-
tet shqyrtimi i toponimeve të vje-
tra si Scodra – që janë emra para
ndikimit romak dhe huazimeve të
gjuhëve të huaja si latinishtja.

Por, pyetja është sesa emra të
tillë antikë ekzistojnë?

Historia e vendbanimeve sh-
qiptare që janë të populluar në
vazhdimësi nga kohët e lashta po
analizohen nga studiuesit histo-
rikë austriakë të institutit ÖAW.
Ata do japin njohuri të reja për zh-
villimin e gjuhës shqipe. Përveç to-
ponimeve të vjetra, ata do anali-
zojnë edhe ndryshimet gjuhësore
gjatë viteve të dokumentuara. Pasi
përveç toponimeve të vjetra në Sh-
qipëri ka edhe shumë emra ven-
desh me origjinë sllave.

Ky studim do të tregojë gjithë
emrat e vendeve të Shqipërisë, sesi
janë vendosur dhe në cilën kohë.
Qëllimi është, që historinë e bani-
mit të Shqipërisë ta shikojë me
metoda moderne dhe me studim
kritik e metodik. Kjo veç ka
ndodhur në shtetet tjera. (AlbInfo)

Pas angazhimit të jurisë, sipas Xhu-
fit, u identifikuan botimet e realizuara,
brenda edhe jashtë Shqipërisë, në këto
dy dekada të fundit me subjekt jetën
dhe veprën e Gjergj Kastriotit dhe epo-
penë e lavdishme të popullit shqiptar të
shekullit XV.

Historiani Pëllumb Xhufi prezanton
gjashtë autorët, shqiptarë edhe të huaj,
që janë në garë për konkursin për ve-
prën më të mirë monografike mbi Gjergj
Kastriot Skënderbeun në kuadër të 550-
vjetorit. Për veprën fituese, shkruar në
shekullin XXI, Akademia e Shkencave i
akordon 500 000 lekë

Gjatë ditës së djeshme, në ambientet
e Librit Akademik u prezantuan gjashtë
autorët që janë në garë për konkursin
për veprën më të mirë monografike në
kuadër të 550-vjetorit të ndarjes nga jeta
të Gjergj Kastriot Skënderbeut. Kryetari
i jurisë, historiani Pëllumb Xhufi prezan-
toi të gjithë ecurinë e këtij konkursi
mbarëkombëtar deri më tani.

“Në kuadër të vitit të Gjergj Kastriot
Skënderbeut, Akademia e Shkencave sh-
palli konkursin për akordimin e çmimit
intesuar emrit të heroit tonë kombëtar
për veprën më të mirë shkencore apo
dokumentare të realizuar nga autorë sh-
qiptarë, për veprën më të mirë shken-
core ose dokumentare shkruar nga au-

torë të huaj, shqip ose në gjuhë tjetër.
Për realizimin më të mirë në fushën e
bukinistikës e të botimeve anastatike të
dorëshkrimeve të rralla ose të pasurive
numizmatike, filatelike etj., që lidhen
me figurën dhe epokën e Gjergj Kastriot
Skënderbeut”, tha Xhufi.

Për vlerësimin e botimeve të para-
qitura në këtë konkurs, të ndara sipas
tre kategorive të mësipërme, Akademia
e Shkencave , shpallu krijimin e jurisë
për ndarjen e çmimeve që Akademia ia
akordon për 550-vjetorin e Gjergj Ka-
striot Skënderbeut, që përbëhet nga pro-
fesor Pëllumb Xhufi, (kryetar i jurisë),
akademik Luan Starova (anëtar), akade-
mik i asociaur (anëtar), akademik Rez-

van Teodorescu (anëtar), profesor Mat-
teo Mandala (anëtar).

Pas angazhimit të jurisë, sipas Xhu-
fit, u identifikuan botimet e realizuara,
brenda edhe jashtë Shqipërisë, në këto
dy dekada të fundit me subjekt jetën
dhe veprën e Gjergj Kastriotit dhe epo-
penë e lavdishme të popullit shqiptar të
shekullit XV.

“Ishte një befasi pozitive, që u krijua
një masë e konsiderueshme botimesh,
gjë që e angazhoi jo pak jurinë që të dalë
në vlerësime të bazuara për çdonjërën
nga veprat e përzgjedhura e të paraqitu-
ra në konkurrim”. Anëtarët e jurisë në
takimin e radhës ka nominuar gjashtë
autorë, tre shqiptarë edhe tre të huaj.

Blerim Destani, John
Travollta dhe Morgan
Freeman, bëhen bashkë
në një film Hollywoodian
Blerim Destani po realizon xhirimet e filmit “The

Poison Rose” në krahë me aktorët legjendarë John
Travollta dhe Morgan Freeman. Ky film ka filluar xhi-
rimet që nga maji i këtij viti në Savannah të Georgia
nën regji të George Gallo dhe skenar të bazuar në no-
velën e Richard Salvatore. Blerimi në këtë film luan
karakterin e Lorenzo Rodriquez, emri i karakterit që
ai luan ashtu si edhe fotografitë nga xhirimet na aso-
cojnë në një djalosh meksikan me një stil karakteri-
stik. Filmi është në stilin e dramave detektive të tipit
“Chinatown,” “L.A. Confidential,” apo “The Long
Goodbye” dhe flet për një ish yll futbolli të cilit i bëhet
pikë e dobët një vajzë e cila është në telashe. Ashtu
si në filmat klasik, ai përfundon në një rrjet kom-
pleks krimesh. Kur ai zbulon se vajza në fakt është e
bija e tij e humbur prej shumë kohësh, niset që ta
shpëtojë atë dhe rrugës në shpëtimin e saj zbulon
shumë sekrete të pista të qytetit.

MONOGRAFIA MBI GJERGJ KASTRIOT SKËNDERBEUN

Në garë tre autorë shqiptarë dhe tre të huaj
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

GJUHA SHQIPE NGA ANTIKITETI DERI MË SOT 

Toponimet ilire si dëshmi
Historia e
vendbanimeve
shqiptare që janë të
populluar në
vazhdimësi nga kohët e
lashta po analizohen
nga studiuesit historikë
austriakë të institutit
ÖAW. Ata do japin
njohuri të reja për
zhvillimin e gjuhës
shqipe. Përveç
toponimeve të vjetra,
ata do analizojnë edhe
ndryshimet gjuhësore
gjatë viteve të
dokumentuara

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



19SPORT
Koha, e enjte, 12 korrik 2018 

Bujar KURTAJ

Shkup, 11 korrik - Pas rikthimit në
skenën evropiane, FC Shkupi do të
zbresë sot në fushën në " Ibrox Sta-
dium" për të sfiduar gjigantin sko-
cez Gllazgou Renxhers. Shorti nuk
u tregua aspak i mëshirshëm për
bardhekaltërit, pasi në xhiron e
parë të Liga Evropës do të ketë për-
ballë një skuadër siç është Gllaz-
gou Renxhers, por gjithsesi kjo do
të jetë një mundësi e mirë për
djemtë e trajnerit Zekirja Rama-

dani që në Gllzgou të bëjnë një pa-
raqitje të mirë dhe me dinjitet ti
mbrojnë ngjyrat dhe historinë e
klubit. Vetë paraqitja e Shkupit në
arenën evropiane është një
rikthim në shtigjet e vjetra të klu-
bit, i cili në të kaluarën njihej me
emrin Slloga Jugomagnat dhe do-
minonte futbollin vendor. Ish-Sl-
loga J. ishte kampion i trefishtë dhe
rregullisht merrte pjesë në garat
Evropiane, ndërsa herën e fundit
ka luajtur në vitin 2004/05 kundër
Omonias nga Qipro. Kjo donë të

thotë se më shumë se dhjetë vite
në Çair pritej sukses në kampiona-
tin vendor dhe dalje në Evropë,
ndërsa nga përballja me Gllaz-
gouin tifozët presin rezultat pozi-
tiv. Për përballjen e sotme me
Renxhersin, trajneri Zekirja Rama-
dani thotë se futbollistët janë tre-
guar shumë profesionist gjatë kë-
saj faze përgatitore, ndërsa është i
bindur se tani apo më vonë, sukse-
si do të vjen. "Asnjë skuadër nuk
është përgatitur qind për  qindtë.
Për këtë sfidë mendoj se jemi për-

gatitur mirë, gjithashtu edhe
kundërshtari nuk mund të jetë
qind për qind i përgatitur dhe të
dyja skuadrave ju nevojitet kohë.
Unë mund të flas për ekipin tim
dhe them se ata kanë punuar në
mënyrë shumë profesionale dhe
janë treguar profesionist duke
dhënë maksimumin në çdo stër-
vitje. Kur e bënë ti këtë, jemi të bin-
dur se suksesi do të vjen. Tani, për-
ballja me Renxhersin a është
shpejtë apo vonë, do ia lëmë
kohës. Mund të them vetëm se ek-
sperienca është në anën e tyre", u
shpreh trajneri Ramadani. Në
anën tjetër për sfidën me skocezët
ka folur edhe sulmuesi Bllazhe
Ilijoski, i cili thotë se presioni është
në anën e futbollistëve të
Renxhers. "Gjithsesi se presioni
është në anën e tyre. Të gjithë e
dimë se çfarë do të ndodh nëse Gl-
lazgou Renxhers eliminohet nga
ne, dhe në anën tjetër çfarë donë të
thotë nëse ne arrijmë ti elimi-
nojmë ata. E gjithë Evropa do të
flet për FC Shkupi. Për këtë arsye
them se presioni është tek ata, in-
vestuan shumë para, për trajner e
morën Stiven Xherard, kështu që
prapë po e përsëris, presioni është
në anën e tyre. Ndeshja Glasgou
Renxhers – Shkupi zhvillohet të
enjten në stadiumin “Ibrox” duke
nisur nga ora 20:45.

Shkup, 11 korrik - Skuadra e Shkën-
dijës ka mposhtur me rezultatin
e thellë 5-0 skuadrën e TNS nga
Uellsi dhe vulosur kështu kuali-
fikimin për në turin tjetër të Ligës
së Kampionëve, që në sfidën e
parë. Në stadiumin “Filipi i dytë”
të Shkupit, kuqezinjtë në krye me
Besart Ibraimin i cili shënoi katër
gola, ndërsa një shënoi Izair Emi-
ni, ishin superior dhe në asnjë mo-
ment nuk e diskutuan triumfin,
duke dominuar sfidën në çdo
sekondë të saj dhe duke treguar

qartë se janë dukshëm më lart se
kundërshtari. Ndryshe, katër golat
që i shënoi Ibraimi, i shënoi për
një interval prej 28 minutash.
Pikërisht sulmuesi kërçovar është
shprehur i lumtur me golat që i
shënoi por edhe me fitoren e arri-
tur. "Besoj se gjithë futbollistët
sonte kemi dhënë maksimumin,
ndërsa si rezultat erdhi edhe fi-
torja e thellë 5:0. Mund të shëno-
nim edhe ndonjë gol deri në fund
të ndeshjes, mirëpo jemi të gëzuar
edhe me këtë fitore. Unë çdoherë

ju gëzohem golave dhe jam i lum-
tur që shënojë, pasi secili ka buku-
rinë e tij. Jam i lumtur që sonte
shënova katër gola. Më përshta-
tet pozita që kam në skuadër,
ndërsa edhe përkundër katër go-
lave të shënuar mendoj se kjo fito-
re është e përbashkët, është e
gjithë skuadrës”, deklaroi Ibraimi
pas përfundimit të ndeshjes. Për
Shkëndijën kjo ishte fitorja e
dhjetë në garat evropiane, e para
në Ligën e kampionëve, derisa
Izair Emini është futur në histo-

rinë e klubit, si futbollisti i parë i
cili ka shënuar në kompeticionin
më të rëndësishëm siç është Liga e
kampionëve. Ndërkohë, sfida e
kthimit mes këtyre dy skuadrave,

e programuar për t’u luajtur në
Uells, më datë 17 Korrik, pritet të
jetë vetëm një formalitet për te-
tovarët, që vijojnë të tregojnë një
formë të shkëlqyer.

Shkup, 11 korrik - Argjend Gafuri
është lojtari i radhës që largohet
nga skuadra e Flamurtarit. 29-
vjeçari që u afrua në merkaton e
dimrit, i ka dhënë fund aventurës
me skuadrën vlonjate, bën të di-
tur "newsport.al", transmeton ga-
zeta KOHA. Sipas tyre mes palëve
kishte pasur një marrëveshje për
përfundimin e bashkëpunimit.
Me ardhjen e trajnerit Ilir Daja,
Gafuri ishte jashtë planeve të

projektit vlonjat, ndaj tashmë ka
vendosur të nisë një aventurë të
re. “Po, është e vërtetë. Sot, bisedo-
va me presidentin dhe ramë
dakord që unë mos të jem më pje-
së e Flamurtarit. I falënderoj të
gjithë ata që më mbështetën.
Falënderoj stafin, por edhe presi-
dent Idrizin për mirëkuptimin që
ka pasur ndaj mej. Gjithçka është
mbyllur në korrektësi të plotë“,
deklaroi për "newsport.al" Gafu-

ri. Cekim, Gafuri është aktivizuar
në 12 ndeshje me Flamurtarin, ku
ka arritur të shënojë vetëm 1 gol,
ndërsa u transferua te Flamurta-
ri në janar dhe më pas u huazua
te skuadra e Renovës. Pas përfun-
dimit të periudhës së huazimit,
tashmë ai ka ndërprerë
marrëdhëniet me klubin vlonjat
dhe sipas gjitha gjasave do të
vazhdojë karrierën e tij te skua-
dra e Renovës. 

LIGA E KAMPIONËVE, KUQEZINJTË SUPERIOR

Ibraimi kualifikon Shkëndijën 
në turin e dytë
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Largohet përfundimisht nga Flamurtari

FC SHKUPI SFIDON GLLAZGOU RENXHERSIN

Ilijoski: Presioni në anën e tyre 

Ish-Slloga J. është kampion i trefishtë dhe në të kaluarën rregullisht merrte pjesë në
garat Evropiane, ndërsa herën e fundit ka luajtur në vitin 2004/05 kundër Omonias.
Kjo donë të thotë se më shumë se dhjetë vite në Çair pritej sukses në kampionatin
vendor dhe dalje në Evropë

TARE "PËRMBYT"
LACION ME SHQIPTARË

Synon 
ta sjell në
"Olimpico"
Shaqirin
Drejtori sportiv i Lacios, Igli Tare
vijon të bëjë më së miri detyrën
në afrimin e talenteve pranë
ekipit të Italisë. Pas Etrit Beri-
shës, Strakoshës dhe Valon Beri-
shës, ish-lojtari i Kombëtares së
Shqipërisë synon të transferojë
në tjetër shqiptar në radhët e
Lacios.  Sipas informacioneve të
fundit, transferimi në fjalë
lidhet me lojtarin me origjinë
nga Kosova, Xherdan Shaqirin, i
cili shihet si një alternativë e
mirë për merkaton e kësaj vere.
Ky i fundit ka shprehur dëshirën
se do të largohet nga ekipi, pasi
sezoni e ardhshëm  Stok Siti nuk
do të jetë në Premier Ligë. Klau-
zola për lojtarin e Kombëtares
së Zvicrës arrin në shifrën 17 mi-
lionë euro, por kjo mbetet për
t’u parë nëse lacialët do të pa-
guajnë një shumë të tillë.

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

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

Në bazë të nenit 101 paragrafi 1 alineja 7 të Ligjit për mbrojtje sociale (Gazeta Zyrtare e RM numër 79/09,
36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14 ,180/14, 33/15, 72/15, 104/15,
150/15, 173/15, 192/15, 30/16,163/17 dhe 51/18), neni 15 paragrafi 1 alineja 7, nenit 20, nenit 21 të Statutit
të IP Qendra ndërkomunale për punë sociale – Kriva Pallankë dhe Vendimi i Këshillit drejtues të sjellë në
mbledhjen e mbajtur më datë 11.07.2018, ndërsa të regjistruar me numër 02 588 të datës 11.07.2018,
Këshilli drejtues pranë IP Qendra ndërkomunale për punë sociale – Kriva Pallankë publikon

SHPALLJE PUBLIKE nr. 1/2018
Për zgjedhje të drejtorit të IP Qendra ndërkomunale për punë sociale Kriva Pallankë

1. Kandidatët e interesuar përveç kushteve të përgjithshme të vërtetuara me ligj duhet ti përmbushë
kushtet e posaçme në vijim:
 Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë;
 Me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ose sanksion për kundërvajtje

ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës;
 Të ketë të mbaruar arsimin sipëror shkalla VII/1 e përgatitjes profesionale apo me së paku 240

kredi sipas SETK, nga profilet arsimore në vijim: punëtorë social i diplomuar, psikolog, pedagog,
jurist, ekonomist, defektolog ose sociolog;

 Të ketë minimum pesë vjet përvojë pune pas diplomimit;
 Të parashtrojë program të përgatitur për udhëheqje me institucionin

Të posedojë një prej certifikatave të njohura ndërkombëtare të shënuara më poshtë ose certifikatë për
njohje aktive të gjuhës angleze jo më të vjetër se pesë vjet: TOEFL IBT së paku 74 pikë, IELTS – së paku 6 pikë,
ILEC (Cambridge English: Legal) – së paku niveli B2, FCE (Cambridge English: First) – të dhënë ose, BULATS –
së paku 60 pikë ose APTIS – së paku niveli B2

 Neto rroga është në vlerë prej 25.697,00 denarë.

1. Kandidatët duhet ti dorëzojnë dokumentet në vijim:
- Fletëparaqitje me biografi të shkurtë;
- Certifikatë të shtetësisë
- Certifikatë/Vërtetim se nuk i është shqiptuar dënim ose sanksion për kundërvajtje ndalesë për

kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës
- Dëshmi për arsimin përkatës sipëror të mbaruar certifikatë apo diplomë;
- Vërtetim për përvojë pune pas diplomimit;
- Certifikatë përkatëse ne pranuar ndërkombëtarisht ose certifikata për njohje aktive të gjuhës angleze

jo më të vjetër se pesë vjet
- Program të përgatitur për udhëheqje me institucionin

2. Dokumentet dorëzohen në origjinal ose kopje të vërtetuara në Noter.
3. Shpallja publike zgjatë 8 (tetë) ditë nga dita e publikimit në shtypin ditor.
4. Dokumentet e pakompletuara dhe jo në kohë të dorëzuara nuk do të shqyrtohen.
5. Fletëparaqitjet së bashku me dokumentacionin e nevojshëm të dorëzohen deri të Këshilli drejtues i

IP Qendra ndërkomunale për punë sociale – Kriva Pallankë në arkiv ose përmes postës në adresën në
vijim, rr. “Nikolla Teslla” nr. p.n – Kriva Pallankë (me shenjë për shpalljen për zgjedhje të drejtorit).

VËREJTE: Kandidati për drejtor i cili do të zgjidhet për drejtor deri më 01 shtator 2018 obligohet që të
përmbushë kushtin për njohje të gjuhës angleze më së voni në afat prej një viti nga dita e zgjedhjes së tij.
Drejtori i cili nuk do të përmbushë kushtin për njohje të gjuhës angleze në afat prej një viti nga dita e
zgjedhjes, i ndërpritet mandati.

IP QNPS – Kriva Pallankë
Kryetar i Këshilli Drejtues

Daniella Jaqimovska

 
Në bazë të nenit 35paragrafi (3) të Ligjit për Planifikim Urbanistik dhe Hapësinor, (G. 
Zyrtare e RM-së nr. 199/14, 44/15, 44/15, 193/15, 31/16dhe 163/16)dhe Vendim me nr. 
10-3312/12 dt. 02.07.2018 Kryetari i Komunës së Tetovës, e lëshon këtë: 

 
K O M U N I K A T Ë 

për organizimin e Përsëritur të Prezantimit Publik dhe Anketës publike të Propozim 
të ndryshimit dhe plotësimit të Planit detal urbanistik për pjesë të 

Bllokut Urban 74 Tetovë  
 

Njoftohen qytetarët dhe personat juridik të komunës së Tetovës, se Kryetari i komunës 
së Tetovës mori Vendim për organizimin e Përsëritur të Prezantimit Publik dhe 
Anketës publike të Propozim të ndryshimit dhe plotësimit të Planit detal urbanistik 
për pjesë të Bllokut Urban 74 KK Tetovë 2, komuna e Tetovës me nr.teknik 11-3/17 
i përpunuar nga "URBANPLAN"-SHPK Tetovë, Periudha planore 2017-2022. 
Kufiri i përfshirjes planore definohet përmes rr. "Vidoe Smilevski Bato", rr."Vidoe 
Smilevski Bato 1", rr.„Vidoe Smilevski Bato 2„ dhe rr.„Vëllezërit Miladinov“. 
Përfshirja është me sipërfaqe prej 4.43 ha. 
Brenda përfshirjes planore të Planit detal urbanistik për pjesë të Bllokut Urban 74 KK 
Tetovë 2, planifikohen këto klasa themelore të destinimit si në vijim: A1 - banim në 
ndërtesa banimore, A2 - banim në ndërtesa kolektive, D1 - Park për gjelbërim, E2 - 
Suprastrukturë komunale, E1 - Infrastrukturë komunale. 
 
ANKETA PUBLIKE  PËRSËRITUR sipas Propozim të ndryshimit dhe plotësimit të 
Planit detal urbanistik për pjesë të Bllokut Urban 74 KK Tetovë 2, komuna e Tetovës,do 
të zgjas 5 ditë pune, kurse do të mbahet në periudhën nga 11.07.2018 – 17.07.2018. 
Komunikata për prezantimin publik dhe anketën publike është e publikuar në (2) 
mediume publike, në ueb faqen e komunës www.tetovo.gov.mk dhe në sistemin e e-
urbanizmit. 
 
PREZANTIMI PUBLIKI PËRSËRITUR sipas Propozim të ndryshimit dhe plotësimit të 
Planit detal urbanistik për pjesë të Bllokut Urban 74 KK Tetovë 2, në komunën e Tetovës, 
do të mbahet me dt. 12.07.2018  në ora 11:00, në zyrën nr. 20 në Komunë - Sektorin e 
urbanizmit dhe menaxhimit me tokën ndërtimore në komunën e Tetovës. 

Fletat anketuese për pjesëmarrje në anketën publike, qytetarët e interesuar mund t’i 
marrin në hapësirat e Komunës - Sektorin e urbanizmit dhe menaxhimit me tokën 
ndërtimore në zyrën nr. 20 ose në formën elektronike nëpërmjet sistemit informativ e-
urbanizëm. 
Në afatin e caktuar qytetarët e interesuar dhe personat juridik nga territori konkret i 
përfshirë në planin, mund të dorëzojnë vërejtje me shkrim, propozimet dhe mendimet në 
fletat anketuese nëpërmjet sistemit informativ e-urbanizëm ose në mënyrë të shkruar.  
 
Shtojca grafike e Propozim të ndryshimit dhe plotësimit të Planit detal urbanistik për 
pjesë të Bllokut Urban 74 KK Tetovë 2, do të ekspozohet në tabelën e shpalljes në 
ndërtesën e komunës së Tetovës dhe në ueb faqen e komunës www.tetovo.gov.mk, 
informata më detale për Planin detal urbanistik do të mund të merren në Sektorin e 
urbanizmit dhe menaxhimit me tokën ndërtimore në komunën e Tetovës. 

Kryetar, 
Teuta Arifi 

Në bazë të nenit 116 paragrafi 1 alineja 5 e Ligjit për mbrojtje të fëmijëve (Gazeta Zyrtare e RM nr. 23/13, 12/14, 44/14, 
144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17), nenit 26  paragrafi 1 alineja 5 e Statutit të IPKÇF “Vtori Septemvri” 
– Demir Hisar, Këshilli drejtues i IPKÇF “Vtori Septemvri” Demir Hisar publikon: 
 

SHPALLJE PUBLIKE  
 

Për zgjedhje të drejtorit të IPKÇF “Vtori Septemvri” Demir Hisar  
 

      Krahas kushteve të përgjithshme të përcaktuara me ligj dhe kushteve të përcaktuara në nenin 142 të këtij ligji personi 
– kandidati është me arsim sipëror (me 240 kredi të arritura sipas SETK ose shkallë të VII1 të mbaruar) dhe përmbushë 
kushtet e caktuara në nenin 136 të këtij ligji për edukator, punëtor profesional, bashkëpunëtor profesional, person me 
fakultet filologjik të mbaruar – programi studimor mësimor dhe studime të specializuara për pedagog parashkollor, jurist, 
sociolog dhe ekonomist me arsim sipëror (me 240 kredi të arritura sipas SETK ose shkallë të VII1 të mbaruar) dhe me 
minimum pesë vjet përvojë pune pas diplomimit dhe posedon licencë valide për drejtor të institucionit për fëmijë.  
    Kandidati për drejtor të institucionit publik për fëmijë obligohet të parashtrojë edhe Program për punë të institucionit 
publik.  
 
     Shpallja publike zgjatë 8 (tetë) ditë nga dita e publikimit të saj në shtypin ditor duke mos konsideruar ditën e 
publikimit. 
     Krahas kushteve të theksuara të posaçme kandidatët duhet të përmbushin edhe kushtet e përgjithshme me ligj. 
  Kandidatët duhet të parashtrojnë:  
              - Lutje;  
              - Biografi të shkurtë; 
              - Diplomë për arsim të mbaruar (origjinal ose kopje të vërtetuar në noter);  
              - Certifikatë të shtetësisë (jo më të vjetër se 6 muaj); 
              - Certifikatë mjeku (jo më të vjetër se 6 muaj);  
              - Vërtetim për përvojën e punës; 
              - Certifikatë se nuk i është shqiptuar dënim ose sanksion kundërvajtës ndalesë për kryerje të profesionit, 
veprimtarisë ose detyrës (jo më të vjetër se gjashtë muaj); 
                - Certifikatë se nuk i është shqiptuar dënim ose vendim i plotfuqishëm gjyqësor me çka është i dënuar për vepër 
penale për dhunë familjare, marrje të personit të mitur, moskujdese dhe keqpërdorim të personit të mitur dhe abuzim 
farefisnor, për vepër penale të grupit të veprave kundër lirisë gjinore (jo më të vjetër se gjashtë muaj); 
             - Licencë për drejtor dhe  
             - Program për punë të institucionit publik. 
Dokumentet të parashtrohen në adresën në vijim: 
 
IPKÇF “VTORI SEPTEMVRI” Demir Hisar  
rr. “Marshall Tito” nr. 16, Demir Hisar me shenjë “për shpallje publike”. 
Dokumentet e pakompletuara dhe të dorëzuara pas afatit nuk do të shqyrtohen. 

                                                       Këshilli drejtues i  
IPKÇF “VTORI SEPTEMVRI” Demir Hisar 

 

REPUBLIKA E MAQEDONISË  
MINISTRIA E FINANCAVE  
DREJTORIA DOGANORE    

01.10.00.UP.001.02-OB.05.02 
 

Në bazë të nenit 50 paragrafi 2 të Ligjit doganor (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr 39/05, 04/08, 48/10, 158/10, 44/11, 
53/11, 11/12, 171/12, 187/13, 15/15, 129/15, 154/15, 192/15 dhe 23/16), nenit 94 paragrafi 2 dhe nenit 148 të Urdhëresës 
për zbatimin e Ligjit doganor (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr. 66/05, 73/06, 40/07, 62/07, 42/09, 48/09, 38/10, 46/10, 61/10, 
141/11, 147/11, 158/11, 14/12, 2/13, 92/13, 177/13, 62/15, 11/15, 215/15, 192/16, 21/17 dhe 181/17) dhe pikës 8 të 
Udhëzimit të Drejtorisë doganore për kushtet minimale dhe mënyrën e përcaktimit të hapësirës punuese ku malli i 
automjeteve transportuese vihet në shikim dhe bëhet kontrolli nga ana e organeve doganore nr. 01-013669/15-0002  datë 
10.03.2015. 

DREJTORIA DOGANORE E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 
Shpall 

THIRRJE PUBLIKE Nr.5/18 
Për mbledhjen e ofertave për të lidhur kontratë për shfrytëzimin e hapësirës punuese për këto organe doganore: 

 
1. Njësia doganore Manastir 5010 (për  hapësirën e dedikuar për import dhe eksport – terminal),  

 
Dokumentet të cilat ofertuesi duhet t’i dorëzoj dhe kushtet që duhet t’i plotësoj, si dhe mënyra e përzgjedhjes janë 

dhënë në Udhëzimin për kushtet minimale dhe mënyrën e përcaktimit të hapësirës punuese ku malli i automjeteve 
transportuese vihet në shikim dhe bëhet kontrolli nga ana e organeve doganore nr. 01-013669/15 datë 10.03.2015 i publikuar 
në faqen e internetit të Drejtorisë doganore www.customs.gov.mk, në linkun: “Udhëzimi për regullimin e punës të 
terminaleve doganore” nga ku edhe mund të merret. 
Afati për dorëzimin e ofertave është 14 ditë nga dita e publikimit të shpalljes publike në mjetet e informimit publik. 
Ofertat të cilat nuk do të dorëzohen në afatin e paraparë, si dhe ato të cilat nuk do t’i përmbajnë të gjitha dokumentet e 
nevojshme nuk do të merren në shqyrtim. 
 Ofertat dorëzohen në këtë adresë: 

Drejtoria doganore e Republikës së Maqedonisë 
Sektori për punë administrative dhe teknike 

(me shënimin “për Thirrjen publike nr. 5/18”) 
Rr. Llazar Liçenovski nr.13 

1000 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
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Juventusi është duke u përgati-
tur për të mirëpritur triumfalisht
Kristiano Ronaldon, të hënën e
ardhshme, ndërsa kjo konside-
rohet si goditja e shekullit në fut-
boll. Ndërkohë, për këtë transfe-
rim ka folur edhe drejtori i
përgjithshëm bardhezi, Beppe Ma-
rotta për mikrofonat e “Corriere
della Sera”. “Ishte një goditje e
shkëlqyer e klubit, jam i lumtur,
shumë i lumtur. Protagonistët e
vërtetë të këtij transferimi janë
vetë lojtari dhe aksionarët e Juven-
tusit. Kristiano Ronaldo ishte i pari
që besonte në këtë operacion, i
pari që e lançoi atë, ai zgjodhi Ju-
ventusin. Pas tij kemi kuptuar se
mund ta shfrytëzojmë këtë
mundësi, aksionarët e klubit kanë
rënë dakord ta mbështesin këtë
sipërmarrje. Unë insistoj, ishte një
goditje e shkëlqyer e klubit.
Gjithçka filloi kur kemi filluar të
merremi me marrëveshjen e Kan-
selo, i cili ka të njëjtin menaxher
të Ronaldos, domethënë Mendes”,
pohon Marotta. Kënaqësia me
suksesin e operacionit është sh-
prehur edhe nga i njëjti agjent i
KR7, Mendes. “Ne duam të sh-
prehim kënaqësinë më të lartë dhe
lumturinë për Kristianon dhe
zgjedhjen e tij për të shkuar te Ju-
ventusi", – tha Mendes. – Ronaldo
është shumë i lumtur për të luajtur
me një nga klubet më të rëndësi-

shme në botë, ka vendosur tashmë
se ku do të jetojë, është një aparta-
ment me çati të bukur, në qendër
të Torinos”, deklaroi Mendes. 

ALEGRI: ME RONALDON 
HAPET NJË CIKËL I RI

Ndryshe, të mërkurën Massi-
miliano Alegri ka dalë në një kon-
ferencë për shtyp, ku natyrisht që

tema e ditës, ishte diskutimi mbi
blerjen më të re, Kristiano Ronaldo.
“Blerja e Ronaldos mendoj se është
shumë e rëndësishme, një hap
cilësor për shoqërinë dhe për të
gjithë ambientin. Nuk kam folur
asnjëherë me Ronaldon, por besoj
se do takohemi të hënën, kur të
bëhet edhe prezantimi zyrtar”, u
shpreh trajneri bardhezi. Alegri

tha se tashmë skuadra është më e
vetëdijshme për forcën që dispo-
non dhe do të synojë të triumfojë
edhe në Evropë, ndërsa paralajmë-
roi se këtë vit po hapet një tjetër
cikël te bardhezinjtë. “Sa i përket
triumfit në Çampions, me blerjen e
Ronaldos do të jemi më të vetëdij-
shëm për forcën tonë në fushë, por
kjo nuk përkthehet në sukses të

padiskutueshëm. Çdo vit te Juven-
tusi, e përjetoj si një cikël të ri, por
këtë herë merr edhe më shumë
vlerë, pasi po bëjmë një merkato të
denjë për klube të mëdha”, dekla-
roi  Alegri.

MË I SHTRENJTI NË
HISTORI TË SERIE A

Juventusi e ka thyer rekordin
për blerje të një lojtari në Serie A,
pas nënshkrimit me Kristiano Ro-
naldon, blerja e të cilit e dërgon
në pozitën e dytë Gonzalo Higuai-
nin që u ble dy vite më parë, po
nga "Zonja e Vjetër". Portugezi u
ble nga Juve për 100 milionë euro,
plus 12 milionë euro të tjera, ndër-
sa do të fitojë hiq më pak se 30
milionë euro në sezon. Ronaldo e
ka thyer edhe rekordin si blerja
më e shtrenjtë në Serie A, duke e
kaluar Gonzalo Higuainin që u ble
nga Napoli për 94 milionë euro.
Rekordi para krye dy transferime-
ve është vënë hiq më larg se 16
vite më parë, kur Lacio nënshk-
ruante me Hernan Krespon  nga
Parma për 56.81 milionë euro. Në
vendin e katërt është Buffon që i
kishte kushtuar Juventusit 52 mi-
lionë euro dhe mbetet portieri më
i shtrenjtë në histori. I pesti është
transferimi i  Kristian Vierit te In-
teri në vitin 1999 për 46.48 mi-
lionë euro. Juvetusit ka pesë loj-
tarë në top-10. Edhe blerja e
Kanselo për 40 milionë euro e fut
atë në vendin e 10-të., në të
njëjtën pozitë si Zhoao Mario që
kaloi te Interi. Nedved, Rui Kosta,
Pippo Inzagi, Lilian Turam dhe
Alessandro Nesta, janë disa nga
lojtarë që kanë kushtuar mbi 40
milionë euro

Tashmë është zyrtare. Milani
nuk është më në pronësi të Jon-
ghong Lee por ka kaluar në duart e
fondit amerikan "Elliott". Një lajm
i madh ky për të gjithë tifozët ku-
qezinj të cilët presin që klubi të
dalë nga errësira në të cilin e ki-
shin futur kinezët. "Elliot" do
të kërkojë blerës të rinj
për Milanin ndërkohë që
menjëherë ka shtuar ka-
pitalin e klubit me 50
milionë euro. “Pronësia
dhe kontrolli i holding
(kompanisë) që zotëronte
mazhorancën e kapitaleve socia-
le të AC Milanit janë transferuar te
fondi i administruar nga 'Elliott
Advisors (UK) Limited (“Elliott”). Ky
transferim ka ndodhur në përfun-
dim të skadencës së shlyerjes së
detyrimeve financiare të pronarit

paraardhës të Mila-
nit karshi Elliott, që sipas

klauzolës dhe kontratave, ka marrë
garanci pikërisht klubin. Tani që ka
marrë kontrollin, vizioni i Elliott
për Milanin është i qartë: të krijojë
stabilitet financiar dhe administri-
mi; të arrijë suksese në kohëzgjatje

për Milanin duke nisur nga bazat,
duke siguruar që klubi të kapitali-
zohet në mënyrë të përshtatshme;
të ndiqet një model operativ i
mbështetur dhe që të respektojë
rregullat e UEFA-s në FFP. Elliott
është plotësisht i vetëdijshëm për
sfidën dhe impenjimin që vjen për

të qenë pronarë të institucionit kaq
të rëndësishëm. Elliott nuk është
vetëm e nderuar që të mbështesë
klubin gjatë këtij momenti të vësh-
tirë, por edhe për sfidën e arritjes
së objektivave ambiciozë në të
ardhmen, nëpërmjet suksesit në
fushë nga ana e trajnerit Gatuzo

dhe lojtarëve. Si masë të parë, El-
liott ka ndër mend që të shtojë 50
mln euro për të rritur buxhetin në
administrim, planifikon që të sjel-
lë, me kohë, edhe kapitale të tjera
për të financuar rritjen e Milanit.
“Mbështetje financiare, stabilitet
dhe një supervizion i përshtat-
shëm janë të nevojshme për suk-
sesin në fushë dhe për një ekspe-
riencë në nivel ndërkombëtar.
Elliott nuk i pritet të përfshihet në
këtë sfidë dhe të realizojë objekti-
vat, duke e kthyer Milanin në elitë,
ku edhe i takon. Elliott beson
shumë që ka mundësi të krijojë
vlera mbi AC Milanin”, deklaroi Pol
Singer, themeluesi i "Elliott Mana-
gement Corporation".
"Elliott Management Corporation"
drejton dy fonde që në sasi zotë-
rojnë 35 miliardë euro asete”.

MILANI NUK U PËRKET MË KINEZËVE 

Drejtimin e klubit e merr fondi Elliott
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MAROTTA DHE MENDES ZBULOJNË “OPERACIONIN RONALDO”

E kërkoi vetë lojtari
Protagonistët e vërtetë të
këtij transferimi janë vetë
lojtari dhe aksionarët e
Juventusit. Kristiano
Ronaldo ishte i pari që
besonte në këtë
operacion, i pari që e
lançoi atë, ai zgjodhi
Juventusin. Pas tij kemi
kuptuar se mund ta
shfrytëzojmë këtë
mundësi, aksionarët e
klubi", pohon Marotta

Punëtorët e "Fiat" fillojnë grevën 
Pesë punëtorë të "Fiat" kanë hyrë në grevë për shkak
të transferimit 105 milion euro të Kristiano Ronaldos
tek Juventusi. Mendohet se një pjesë e shumës do të
paguhet nga sponsorët si dhe nga kompania partnere
e Juves "Exor", që ka në pronësi "Fiat" dhe "Ferrarin",
duke provokuar një reagim të ashpër nga "Unione
Sindacale di Base". “Është e papranueshme që
punëtorët e FCA dhe CNHI bëjnë sakrifica të mëdha
ekonomike dhe kompania shpenzon qindra milionë
euro për një lojtar futbolli,” shkruhej në deklaratën

për shtyp. “Na është thënë se kohët janë të vështira,
në pritje të modeleve të reja, që nuk erdhën kurrë.
Dhe teksa punëtorët dhe familjet e tyre shtrëngohen
mirë, kompania vendos të investojë në një burim të
vetëm njerëzor. Është e drejtë? Është e drejtë që një
person të fitojë miliona, teksa mijëra familje nuk e
shtyjnë dot deri në mesin e muajit? Jemi të gjithë
punëtorë të të njëjtit punëdhënës, por ky trajtim
ndryshe është i papranueshëm”, thuhet në reagimin e
"Unione Sindacale di Base".  

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



Franca në finale ku kërkon
Kupën e Botës, të dytën në histo-
rinë e bluve. Nuk është rastësi,
vetëm dy vjet pasi dështuan vetëm
në fund për të fituar Evropianin që
organizohej në shtëpinë e tyre, gje-
lat arrijnë në finalen e Kupës së
Botës, trofeut më të admiruar në
planet. Blutë vazhdojnë të demon-
strojnë se kanë bërë një progres të
jashtëzakonshëm në futboll duke
u shndërruar në një nga fuqitë e
mëdha të futbollit botëror. Tani
duan Kupën e Botës, por janë të
shumtë ata që shohin te kjo Francë
potencialin për të hapur një cikël të
ngjashëm me atë të Spanjës pak
vite më parë. Me Deschamps në
krye, Franca ka formuar një ekip
ëndrrash ku miksohen eksperien-
ca me rininë, por ku ka shumë më
tepër nga kjo e dyta. Më tepër se sa
kualiteti apo gjithë yjet që ka eki-
pi vlen të kujtohet se kjo Francë
mund të bëjë edhe shumë rrugë
përpara në vitet e ardhshme. Nga
11-shja titullare që fitoi ndaj
Belgjikës në gjysmëmfinale vetëm
Hugo Lloris, Matuidi dhe Zhirud
kalojnë kufirin e 30 viteve dhe nëse
mendon për turneun e ardhshëm
, atë të Katar 2022 janë plot 8 loj-
tarë të formacionit titullar që kanë

moshën e duhur për të luajtur
Botërorin e ardhshëm në një mo-
ment kyç për karrierën e tyre. Në
një kohë që Mbappe ende nuk ka
mbushur 20 vjeç, është vlen të
theksohet se më “veteranët” e këtij
grupi të rinjsh janë Grizmann apo
Kante që sot janë 27 vjeç. Duke i
hedhur një sy moshës së futbolli-
stëve të tjera, Pavard apo Lukas
kanë mbushur 22 vjec, Umtiti 24,
një më pak se Varane apo Pogba.
Në portë Hugo Lloris do të pasohet
nga Areola , portieri i Paris Sen
Zhermen me Deshamp që do të
ketë në dispozicion një turmë të
tërë lojtarësh të tjerë të rinj si
Dembele 21 vjeç, Lemar, 22, Tolisso
23 vjeç, Thauvin 25 apo Kimpembe
22 vjeç. Francezët kanë të drejtë të
ëndërrojnë, përveçse janë favoritët
e mëdhenj për të fituar në finalen
e Moskës, duket se hegjemonia e
futbollit të tyre është e destinuar të
vazhdojë gjatë, Franca ka futboll
për të ardhmen.

DESHAMP: TË HARROJMË
FINALEN E "EURO 2016"

I lumtur, sigurisht, sepse Franca
e tij ka arritur finalen e Botërorit,
edhe pse ende nuk është thënë fja-
la e fundit. Si futbollist e ka fituar
Kupën e Botës në vitin 1998, por
tani do të përpiqet ta bëjë si trajner
i bluve. “Është diçka e jashtëzakon-
shme. Jam vërtet i lumtur për fut-
bollistët e mi, janë të rinj, por me
karakter dhe mentalitet. Ishte e vë-
shtirë ndaj Belgjikës, por ky triumf
i vogël është i gjithi për ne. Një
triumf i forcës së karakterit dhe
grupit, sidomos pasi shënoi një
mbrojtës. Kemi punuar shumë në
aspektin mbrojtës, ndoshta mund
të përfitonim më shumë sa i përket
lojës tonë. Por, i ul kapelën lojtarë-
ve dhe stafit tim. Do të luajmë ne
këtë finale. Ndjej shumë krenari,
kemi 49 ditë bashkë. Kanë ndodhur
shumë gjëra, edhe më të vështira,
por është jeta e grupit”, tha pas
ndeshjes Deshamp. “Finalja e vitit

2016, pra në Evropian, ende nuk
është kapërcyer, ka qëndruar në
kujtesën tonë, në lëkurën tonë,
ndaj duam të bëjmë që të harrohet.
Tani, të presim kundërshtarin”, dek-
laroi Deshamp.

MBAPPE: NUK MË INTERESON
'TOPI I ARTË', DUA KUPËN E

BOTËS
Në anën tjetër, pas ndeshjes ka

folur edhe Kilian Mbappe. I pyetur
nga "TF1" pas ndeshjes dhe për
mundësinë e fitimit të “Topit të
Artë”, Mbappe ka bërë një zgjedhje
të qartë. Ylli i PSZH-së nuk men-
don aspak për çmimin personal, po
për Kupën e Botës me blutë. 'Topi i
Artë'? Nuk më intereson, dua
Kupën e Botës. 'Topi i Artë' nuk
është problemi im!", deklaroi
Mbappe. Ndërkohë,ylli i Francës ar-
rin rekordin e driblimeve të pro-
vuara në një ndeshje Botërori, plot
15 ndaj Belgjikës, nga të cilat 7 të
realizuara me sukses. 

Ndeshje 
e vështirë,
vendosen
detajet
“Jam i zhgënjyer nga humbja
dhe eliminimi, pasi meritonim
më shumë. E kishim ëndërruar
finalen, por edhe jemi të këna-
qur që arritëm deri këtu”, ka
qenë mesazhi i kapitenit të
Belgjikës, Eden Hazard, pas eli-
minimit në gjysmëfinalen e
Kupës së Botës. Belgjika u
mund 1-0 nga Franca në një
ndeshje me rivalitet dhe emo-
cione, që kualifikoi “gjelat” në
finale, ndërsa “djajtë e kuq” do
të luajnë për vendin e tretë me
humbësen e ndeshjes mes An-
glisë e Kroacisë. “Mendoj se
jemi ekipi më i fortë i Botërorit,
por u përballëm me një skuadër
solide në mbrojtje, që kur krijon
2-3 raste shënimi për gol i sh-
frytëzon në maksimum ato. E
kontrolluam lojën, por nuk
krijuam shumë raste, ndërsa
Franca u mbrojt mirë. Lloris bëri
një pritje të madhe në pjesën e
parë. Ishte një ndeshje e vësh-
tirë, ku vendosën detajet. Një
goditje këndi bëri diferencën në
këtë takim“, deklaroi Hazard.

Presidenti i FA Gjermane
(DFB), Reinhard Grindel, dhe me-
naxher i përgjithshëm, Oliver
Bierhoff, u kërkuan të largoheshin
nga kryetari i Këshillit Qendror të
Myslimanëve të Gjermanisë për
shkak të komenteve të tyre rreth
Mesut Ozilit. Mesfushori-sulmues
u kritikua në Gjermani bashkë me
Ilkaj Gundogan, pasi të dy bënë një
foto së bashku me presidentin e
Turqisë, Erdogan. Kjo foto ishte një
pikë e madhe debati para fushatës
së ““Die Mannschaft” në Kupën e
Botës së Rusisë, pasi ish-ylli gjer-
man, Stefan Effenberg, tha se due-
ti duhet të ishte dëbuar nga ekipi
kombëtar, ndërsa Bierhoff tha se
incidenti duhej t’i kushtonte ven-
din në turneun e Rusisë mesfusho-
rit të Arsenalit. Ozil ishte subjekt i
kritikave të mëtejshme për shfa-
qjet e tij të dobëta në një turne ka-
tastrofal për ekipin e Joakim Lev,

pasi u rrëzuan në fazën e grupit.
Bierhoff vazhdoi të pranonte se
Gjermania do të ishte e justifikuar
po ta linte Ozilin jashtë udhëtimit
për në Rusi, ndërkohë që javën e
kaluar, Grindel i kërkoi atij të shpje-
gojë arsyen e takimit dhe fotos me
presidentin turk. Kjo çështje ka
ngritur shqetësime, se Ozil mund
ta braktisë “Die Mannschaft”,

madje edhe babai i tij ia ka sugje-
ruar këtë, por kryetari i Këshillit
Qendror të Myslimanëve të Gjer-
manisë, Aiman Mazyek, beson se
sjellja e DFB duhet të marrë fund.
“Sjellja e gabuar dënohet me një
karton të kuq në futboll, – tha
Mazyek për "ESPN". – Bierhoff dhe
Grindel duhet të largohen nga
drejtimi, nëse nuk kanë mësuar

ndonjë gjë tjetër në karrierën e
tyre të gjatë”. Dhe Mazyek beson se
intensiteti që rrethon debatin për
myslimanët në Gjermani është ar-
syeja që të dy kanë mbijetuar deri
më tani. “Nëse ky nuk ishte një pa-
ragjykim i fortë, tani të dy zyrtarët,
Grindel dhe Bierhoff, do të ishin
larguar prej kohësh, pas deklarata-
ve të tyre të dobëta”. Mazyek nuk
është i pari që do të dalë në mbë-
shtetje të Ozil, pas dështimit të
Kupës së Botës. Edhe bashkëlojta-
ri në kombëtare, Zherome Boa-
teng, tha se kritikat ndaj Ozil ishin
të padrejta: “Gjithkush ka zgjedhur
si fajtor të vetëm Mesut Ozil, por
kjo nuk është e mundur. Mesut
është një njeri. Ai është një artist
me topin, jo një luftëtar në
mbrojtje, si unë, por kjo nuk do të
thotë se nuk dëshiron të fitojë, ose
e bën atë qëllimisht. Ishte një si-
tuatë e vështirë për të në fund”.

“Dorashka e Artë” e Botërorit
është një çmim që jepet në
fund të turneut dhe i jepet por-
tierit më të mirë. Favoritët krye-
sor për ta fituara këtë çmim
janë: Xhordan Pikford (portieri i
Anglisë), Tibo Kurtua (portieri i
Belgjikës), Hugo Loris (portieri i
Francës), Daniel Subasiç (Por-
tieri i Kroacisë). Njëri nga këta
portierë do fitojë çmimin të cili
e kanë fituar më pra edhe Ma-
nuel Nojer (2014), Iker Kasijas
(2010), Xhanluixhi Bufon
(2006), Oliver Kahn (2002).

Lufta për
“Dorashkën 
e Artë”

PLAS NË GJERMANI, MYSLIMANËT MBROJNË OZILIN 

Të largohen Bierhoff dhe Grindel
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Blutë vazhdojnë të
demonstrojnë se kanë
bërë një progres të
jashtëzakonshëm në
futboll duke u shndërruar
në një nga fuqitë e
mëdha të futbollit
botëror. Tani duan Kupën
e Botës, por janë të
shumtë ata që shohin te
kjo Francë potencialin për
të hapur një cikël të
ngjashëm me atë të
Spanjës pak vite më parë

Franca, mosha për
të hapur një cikël
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Mensur
Mamuti

USHTARAKU 
DHE DHËNDRRI 
I PERANDORIT

ROMAK NË FOTO

AKTORI
EGJIPTIAN,

SHARIF

BANORI
I NJË POPULLI 

AZIATIK

“ALEANCA E TRE 
BURRAVE”, E 
FORMOI J.C.

-----------------------------
ANKIZIADI I TROJËS

T

AVENTURISTI
HARI

SHTET
NË AZI

FUTBOLLISTI 
AUSTRALIAN, 

RAJAN

NDAJFOLJE
METRI

----------------------------
BASHKIMI
I QELIZAVE

ENERGJIA
-----------------------------

VESHJE 
E BRENDSHME 

PËR FEMRA

KTORI AMERIKAN, 
KROSTOFER

-----------------------------
VENDIMTAR

B

KOHA
RUMANIA

-----------------------------
PERANDORI

ROMAK
NË FOTO

DOKTOR
----------------------------

MATEMATIKAN 
FRANCEZ, 

PJER SIMON

VAJZA 
E PERANDORIT 

NË FOTO
-----------------------------

VAJZA

C
TEMPERATURA

-----------------------------
Y

LUNDËR
E LASHTË

GREKE
PYETËSORI NIKELI POSEDOJ URANIUMI

TRAJNERI ITALIAN, 
MARÇELO

MAKINË LUFTARAKE 
E BLINDUAR

------------------------------
UNIVERSAL TES-
TING MACHINE

GRUAJA E FUNDIT 
E PERANDORIT 

NË FOTO
JO

E SHTRENJTA

JO PLASTIK

AKTORJA 
AMERIKANE, UEST
-----------------------------

AKTORI FRËNG, 
ZHAK

SUEDIA

VRAPUESJA
E ERITRESË, 

SULLTAN
-----------------------------
SHUFËR E HOLLË 

METALI

LITRI
-----------------------------

SPORT
NË UJË

ASTATI
50 ROMAK

-----------------------------
SHKRONJË 

GREKE

ETILENI
I NGOPUR

-----------------------------
“REAGIMI I 

KUSHTËZUAR”

AI QË BËN 
REFORMA

POLITIKANIA 
MAQEDONASE, 

MITREVA

AKTORJA
KROATE,

RINA

ZGJIDHJET: T, POTER, OMANI, MATEU, PRA, M, E, RIV, BIKINI, R, DR, JULIA, CUCA, T, LIPI, TANKU, 

CALPURNIA, ELASTIK, ME, S, SIMRET, L, AT, L, ETANI, REFORMATOR, ILINKA, ITA.

Shumë i lehtë: 952784163, 841936527, 673521849, 486175392, 295348716, 317269485, 

564893271, 128657934, 739412658. Mesatar: 742389615, 316425978, 859617342, 

963572184, 281946753, 574138269, 697853421, 428791536, 135264897.
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12 korrik 100 pes
15 March 44 pes
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, U ANK , LIPI, TTA A, CUCA, TT,

A. LINKA, ITTA
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: GJIDHJET ZTER, OM , PO TT,

TIK, S CALPURNIA, ELA
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DASHI 21. mars - 20. prill
Një bashkëpunim i ri profesional do ju lejojë që të

dilni nga skema juaj e zakonshme dhe të nisni strategji të
reja interesante. Tregohuni më aktiv dhe të gatshëm dhe do
të arrini rezultate të mëdha. Dashuria parashikohet shumë e
favorizuar.

DEMI 21. prill - 21. maj
Kjo është periudha më e mirë për të eksperimen-

tuar dhe rifutur në lojë. Do të jeni gati që të pranoni një sërë
kompromisesh, por mos i lejoni të tjerët që t’iu nëpërkëmbin.
Sidomos nëse kohëve të fundit keni qenë shumë i ngarkuar
në punë.

BINJAKET 22. maj - 21. qershor
Kjo është një periudhë shumë e mirë për tu tre-

guar më kurajoz në dashuri, sidomos nëse prej pak kohësh
keni nisur një lidhje. Në punë, pritet të merrni konfirmime
dhe rinovime të rëndësishme. Bëni kujdes me shpenzimet.

GAFORRJA 22. qershor - 22. korrik
Kjo e mërkurë do të jetë mjaft e komplikuar dhe do

ju gjejë më të tensionuar dhe acaruar në raport me zakoni-
sht. Ndoshta për shkak se duhet të respektoni një afat që iu
është vendosur. Këshillohet të mos jeni shumë krenar dhe
nëse keni nevojë për një këshillë apo mbështetje, kërkojeni.

LUANI 23. korrik - 22. gusht
Parashikimet e yjeve flasin për fitore të mëdha në

vendin e punës. Mundohuni të merrni më shumë kohë, për
të bërë qartësi mendore. Dashuria iu bën të menduar dhe të
përhumbur.

VIRGJERESHA                  23. gusht - 23. shtator
Kjo është periudha më e favorshme për fushën e

ndjenjave, ndaj përfitoni për të bërë një dialog të rëndësi-
shëm me partnerin/en dhe për të zgjidhur të gjitha çështjet
e mbetura pezull mes jush. Disa zgjedhje profesionale do ju
bëjnë nervoz, por mos u nxitoni në reagim.

PESHORJA 24. shtator - 23. tetor
Mundohuni që të shfrytëzoni më së miri kohën

tuaj në vendin e punës, për shkak se ky është një moment
i rëndësishëm për të vlerësuar miqësitë dhe dashuritë e
reja. Do të keni mundësi të shumta për të bërë takime të
reja, por duhet të jeni gati për tu rikthyer në lojë në gjithçka.

AKREPI 24. tetor - 22. nëntor
Parashikohet një e mërkurë e tensionuar, gjatë së

cilës duhet të jeni më të kujdesshëm dhe diplomatik në
vendin e punës. Këshillohet që të mos jeni shumë kritik me
kolegët tuaj si dhe shmangni përplasjet e drejtpërdrejta. Në
dashuri kjo është dita për sqarime.

SHIGJETARI 23. nëntor - 21. dhjetor
Do të jeni të detyruar që të merrni një rol me më

shumë përgjegjësi, për shkak të një harrese nga ana e një
kolegu tuaj. Megjithatë kjo gjë do ju lejojë që të nxirrni në
pah kapacitetin tuaj menaxherial. Në dashuri këshillohet që
të jeni më spontan.

BRICJAPI 22. dhjetor - 20. janar
Do të merrni rezultate të mëdha tek të cilat nuk

shpresonit dhe kjo gjë do ju bëjë të ndiheni sërish të sigurtë
në vete dhe kapacitetin tuaj. Megjithatë parashikohen ditë
disi të tensionuar për dashurinë, ndaj bëni kujdes.

UJORI 21. janar - 19. shkurt
Parashikohet një ditë e cila do ju lejojë që të nisni

një rrugëtim revolucionar dhe ndryshe nga rutina juaj e për-
ditshme. Këshillohet që të rrini larg ndikimeve negative. Në
mbrëmje do të ndiheni shumë të lodhur, kështu që shman-
gni detyrat e tepërta.

PESHQIT 20. shkurt - 20. mars
Kjo e mërkurë do ju gjejë të lodhur dhe të stresuar.

Megjithatë duhet të sforcoheni, për të çuar deri në fund
gjërat që keni nisur në familje ose në dashuri. Sfera e
ndjenjave do të jetë e favorshme.
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1290 - Hebrenjtë dëbohen nga An-
glia me urdhër të Mbretit Eduard I.

1442 - Mbreti Alfonso V i Aragonit
shpallet mbret i Napolit.

1580 - Botohet Bibla e Ostrogut, e
para e botuar në gjuhën sllave.

1774 - Ushtria e udhëheqësit ko-
zak, Emilian Pugachevs okupon Kaza-
nin.

1801 - Beteja e Algecirës: Flota bri-
tanike mund flotat franceze dhe
spanjolle.

1812 - Forcat amerikane të udhëhe-
qura nga Gjen. Hull pushtojnë Kana-
danë (Lufta e vitit 1812)

1862 - Kongresi amerikan autori-
zoi Medaljen e Nderit (Medal of Ho-
nor)

1906 - Alfred Drajfus shpallet i pa-
fajshëm në Francë.

1920 - Lituania dhe BRSS nënshk-
ruajnë marrëveshje të paqes, Lituania
shpallet republikë e pavarur.

1920 - Hapet Kanali i Panamas 
1970 - Tanzania nënshkruan

marrëveshje me Kinën për ndërtimin
e hekurudhës Tanzam.

1990 - Boris Jelcini jep dorëheqje
nga Partia Komuniste Sovjetike.

PACIENTIA DHE PSIKOLOGU
Pacientja : Doktor, jam 15 vjeçe
dhe shtatzënë, si t'u them
prindërve?
Psikologu: Hap gojën e thuaji,
përderisa di të hapësh këmbët, di
të hapesh dhe gojën...

Asnjë ilaç nuk mund 
të shërojë atë që s’mund ta 

shërojë lumturia.
(Gabriel Garcia Marquez)

Sipas një studimi të ri, tashmë
duhet të buzëqeshni gjithmonë në
foton e pasaportës tuaj të ardhsh-
me. Studimet e fundit kanë zbuluar
se duke qeshur në foton e pasa-
portës tuaj mund të pengojë mash-
trimin e identitetit. Hulumtimet e
tyre kanë studiuar shumë mënyra
për identifikimin më të mirë të
njerëzve përmes fotografive - një
çështje e rëndësishme kjo për au-
toritetet që përpiqen të identi-
fikojnë pasaportat e falsifikuara.
Studimi zbuloi se disa njerëz kishin
vështirësi në identifikimin e njerëz-
ve kur shprehja e tyre e fytyrës ish-
te neutrale dhe se ishte më e lehtë
të përputheshin me fotot ku indivi-
di po qeshte në të dyja fotografitë.
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P
opullsia masive e Kinës dhe për-
parimi i shpejtë i internetit në
shekullin e 21-të kanë bërë që ki-
nezishtja dhe gjuha angleze të

dominojnë planetin me nga 1.1 miliardë
folës secila. Megjithatë kjo pritet të ndry-
shojë shumë shpejt edhe pse gjuha që
do t’u zërë vendin numëron sot vetëm
284 milionë folës. Një studim i fundit
zbulon se deri në vitin 2050 gjuha fran-
ceze do të jetë më e folura në botë, falë
rritjes së shpejtë të popullsisë që e ka
gjuhë zyrtare. Krahas Francës, frëngji-
shtja flitet edhe në ish-kolonitë si Ma-
roku, Tunizia, dhe Algjeria, si dhe në 28
shtete të tjera, të cilat kanë kombet me
rritjen më të shpejtë në botë. Në Afrikë,
frëngjishtja është gjuha zyrtare e shkol-
limit në vende me norma fertiliteti të lar-
ta në rritje, si Mali në veri, Guinea Chad
dhe Republika Demokratike e Kongos në
rajonin sub-Saharian.

Një bum demografik në këto shtete
afrikane mund të rrisë përqindjen e folë-
sve francezë në botë nga 3 për qind sot në
8 për qind deri në vitin 2050. Ndërkohë,
Kina dhe shumë vende që flasin anglisht
do të përballen me një tkurrje të popul-
lsisë, që do të ulë numrin e anglishtfolë-

sve në 3% të popullsisë së botës dhe ata
që flasin gjuhën mandarine në 8% nga
10% që është aktualisht. 

Edhe pse ky parashikim është shumë
optimist për frankofonët, duhen marrë
në konsideratë se kalimi drejt gjuhës më
të folur në botë do të jetë i vështirë, duke

marrë parasysh bashkëekzistencën e
disa gjuhëve si në Belgjikë apo vendet
afrikane. Një presion i fortë do të vijë
edhe nga popullariteti në rritje i inter-
netit, pjesa më e madhe e të cilit ka
përmbajtje në anglisht, si dhe rritja e fu-
qisë ekonomike të Kinës.

Për të marrë një shërbim publik në
Shqipëri duhet të paguash jo vetëm tak-
sat e ligjshme, por edhe parà nën dorë.
Sektori më problematik është ai i Shën-
detësisë. “Këtu funksionon sistemi, nuk
kemi çfarë t’i bëjmë. Qofsh me kartë
identiteti e me kartë shëndeti, po nuk i
dhe lekë të terrorizojnë mendërisht. E
pikërisht kjo është e keqja, pasi detyron
pacientin të japë lekë, sepse përndryshe
nuk e sheh me sy ose e lë mënjanë”, thotë
një qytetar.  Sipas një vrojtimi të finan-
cuar nga Komisioni Europian, gati gjy-
sma e qytetarëve shqiptarë paguajnë ry-
shfet për t’u kuruar në spitalet apo
qendrat shëndetësore publike. Kjo është
shifra më e lartë në rajon, kur në vendet
e tjera, përqindja e qytetarëve që pa-
guajnë parà nën dorë për të marrë shër-
bim shëndetësor është 4 herë më e ulët.
“Prapë, me çfarëdolloj mënyre ta

kërkojnë lekun, është e padiskutuesh-
me. Nuk hiqet ky mikrob”, thotë një tjetër
qytetar. “Ajo dihet që duhet të paguash se
s’bën. Po nuk pagove, të bën një raport e
të përcjell”, thotë një tjetër.

Por shëndetësia nuk është shërbimi i
vetëm, për të cilin qytetarët detyrohen të
paguajnë nën dorë. Shqiptarët paguajnë
ryshfet edhe për gjykatat, policinë, admi-

nistratën tatimore, por edhe për shkol-
lim, ndonëse në këta sektorë, prevalenca
e ryshfeteve është më e ulët sesa në
shëndetësi. Sipas të dhënave të pu-
blikuara në Barometrin e Ballkanit, Sh-
qipëria rezulton parajsa ballkanike e ry-
shfeteve, ku qytetarët duhet të paguajnë
punonjësit publikë nën dorë për të marrë
shërbimet që u takojnë me ligj.

Urdhri për policët:
Dobësohuni ose ikni
nga puna!
Departamenti i një policie në Indi ka dhënë
urdhër që oficerët të humbasin peshë, ose të
lënë punën. Shefi i policisë së shtetit të Kar-
natakas tha për BBC se ishte i shqetësuar
për rritjen e numrit të obezëve brenda perso-
nelit. Bhaskar Rao shtoi se ai mbërriti në këtë
vendim, pasi më shumë se 100 oficerë vdiqën
gjatë 18 muajve të fundit për shkak të së-
mundjeve të lidhura me dietën që përdor-
nin. Zyrtarëve të lartë të kësaj policie u është
thënë të identifikojnë policët mbipeshë dhe
t’i vënë ato në një rutinë ushtrimi, për t’i
ndihmuar ata që të humbasin peshë.

Pritshmëria se gratë duhet të qën-
drojnë në shtëpi derisa burrat e tyre
punojnë për të jetuar është një ide e së
kaluarës për shumicën e britanikëve,
përveç rasteve kur gratë janë nëna të
reja, ka gjetur një hulumtim i pu-
blikuar ditën e martë, transmeton
Reuters. Afër tri e katërta e publikut
britanik nuk pajtohet me qasjen se
vendi i gruas është në shtëpi, është
bërë e ditur në një hulumtim me
4000 persona nga Qendra Kombëta-
re për Studime Shoqërore (NCSR).

Një e treta e respodentëve kanë
thënë se nënat e fëmijëve nën mo-
shën pesëvjeçare duhet të qëndrojnë
në shtëpi, derisa vetëm 7 për qind be-
sojnë se ato duhet të punojnë në orar
të plotë. Sikur edhe në shumë vende
tjera, pagesa në baza gjinore ka qenë
problem i vazhdueshëm edhe në Bri-
tani, pavarësisht se diskriminimi mbi

këtë kategorizim është ndaluar nga
vitet 1970 në këtë vend. Burrat në Bri-
tani fitojnë rreth 18.4 për qind më
shumë se gratë, sipas të dhënave qe-
veritare të publikuara vitin e kaluar.
“Njerëzit në Britani janë duke e tejka-
luar idenë se burrat duhet të jenë
mbajtësit e shtëpisë dhe gratë të qën-
drojnë në shtëpi”, ka thënë zëvendës-
shefja e Qendrës që ka kryer studi-
min, Nancy Kelley.

Frëngjishtja mund të dominojë
botën brenda 4 dekadash! 

“Vendi i grave 
nuk është më në shtëpi”

Gjysma e shqiptarëve japin ryshfet!
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