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E PËRDITSHME INFORMATIVE

Koha

Të enjten shkoi nga bota shqiptare për në am-
shim Adem Demaçi, ky personalitet unikat, jo
vetëm në tërë Lëvizjen tonë kombëtare, por
edhe në përmasa ndërkombëtare.
Adem Demaçi ishte shkrimtar e publicist, hu-
manist, simbol i dinjitetit, rezistencës sonë
kombëtare për liri, sovranitet dhe bashkim
kombëtar. Ai, përherë ishte në shërbim të inte-
resave kombëtare, i gatshëm edhe për tu sakri-

fikuar për lirinë e popullit tonë. Adem Demaçi,
padyshim mbetet personaliteti i veçantë, më i
guximshëm dhe më i pathyeshëm i popullit sh-
qiptar në historinë tonë më të re.  Demaçi ish-
te frymëzues edhe i gazetarëve, të cilët në
rrethana okupimi rrezikuan shumëçka për
informim  objektiv, fjalën e lirë dhe mobilizi-
min e popullit në rrugëtimin e tij të gjatë drejt
lirisë dhe pavarësisë.

Adem Demaçi – frymëzuesi i lirisë sonë
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Një idealist i
përvuajtur pa
peng në shpirt

Ndoshta ka qenë vlerësim i ga-
buar i Adem Demaçit që ndenji
jashtë subjekteve politike. Ndo-
shta pse autoriteti i tij duhej të
ishte  mbi të gjithë, dhe mëtonte
atë pozicion që e meritonte në
shoqërinë shqiptare, jashtë ba-
naliteteve të përplasjeve politike. 

150c

“Pse nuk i
ndihmoni
palestinezët
kur keni 
miliardat?”

Reputacioni dhe
cilësia – “sëmun-

djet” më akute

Shëndetësia STEVO
PENDAROVSKI

� Fq.7

Nga ndarja e
Kosovës, e pëson
Maqedonia
�

Organet e rendit me seriozitet duhet ti qasen organizimit të mbajtjes së referendumit.
Paralajmërimet për veprimet e mundshme të strukturave kriminele kundër procesit integruese të
Maqedonisë, drejt NATO-së dhe BE-së, sipas ekspertëve vendas nuk duhet anashkaluar. Ekspertët
vlerësojnë se një hap drejtë referendumit të suksesshëm është njoftimi i opinionin me këtë lloj të
grupit kriminel që së fundmi u përmend nga MPB-ja
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"BRECKAT"NË OHRI dhe "KATUN(D)I" NË TIRANË
“Kryegjuhëtari shqiptar, Eqrem Çabej, në një ligjeratë të
mbajtur në Universitetin e Prishtinës, ligjerata që i
ndiqnin gjithë studentët e te gjitha fakulteteve, aq sa
mund t'i zinte salla, u thotë "Sa keq më vjen që kemi
nisur të mos e përdorim fjalën"katund" që është një fjalë
lashtërisht shqipe dhe në vend te saj perdorim fjalen
"pshat" ose "fshat", që eshtë fjalë greke". 
Këtë ma kujtoi këto ditë një studim i një sociolinguisti
freng mbi diglosinë e romëve në Ballkan në lidhje edhe
me shqipen, dhe veçmas me diglosinë rome - shqipe të
romëve të Tiranës, dhe i ka shënuar do shprehje. Romët
e Tiranës, kur flasin shqip, thoshkan:NUK ËSHTË AI
PREJ ATIJ KATUNI - nane ov odole gavesoan". Pra, romët
e ruajnë fjalën shqipe të lashtërishme "katun(d), ndërsa
ne shqipot  fjalën "fshat" me prejardhje greke.
Po kjo, tash më kujtoi mua afrimin tim si gazetar me
romët e Ohrit, sa herë që shkoja në Ohër, se i pëlqeja sa
bukur e flisnin te folmen toske dhe kur dilnin në plazh, e
ema u thoshte VISHI BRECKAT,që ne iu thoshim "brekët
e shkurtëra për larje". Fjalë vërtet e bukur shqipe e
dëgjuar prej romëve të Ohrit, që duhet vënë në fjalorin
e shqipes standarde”, ka shënuar në profilin e tij në
Facebook, studiuesi Nijazi Muhamedi.

PËRFAQËSUESIT PA MANDAT PËRFAQËSIMI!
“Nuk e kuptoj si mund të ketë "përfaqësi" pa mandat
përfaqësimi. E shtroj këtë pyetje sepse më bën
përshtypje peticioni i zotërinjve që iu drejtuan dje
Presidentit të Republikës me fjalët "Ne aktorët,
regjisorët dhe përfaqësuesit e artit skenik shqiptar".  T'i
lemë anash detajet e tjera të peticionit, po me ç'të drejtë
këta zotërinj vetëquhen "përfaqësues"? Disa prej tyre me
sjellje dhe squllje të mjerë para çdo autoriteti pushtetar,
disa me një servilizëm sistematik prej Uriah Hipi e të
tjerë të nënshtruar e duartrokitës të çdo nomi të dalë
nga zyrat e partisë, nuk di nëse ata mundin të
përfaqësojnë mendimin e tyre, veten e tyre dhe jo më
pastaj të flasin si përfaqësues të artit skenik shqiptar! 
Sigurisht, për modesti asqë bëhet fjalë. TURPI na
shfaqet çdo ditë me kostume e modele të ndryshme. Por
peticioni i disa prej aktorëve tanë na e shfaqi edhe krejt
gollomesh. Po si mor burra e gra me emra e mbiemra që
na i valavitni oreçast si flamurë fitoreje, si nuk patët
burrërinë të shkruani se kërkoni të dekretohet prishja e
DY teatrove dhe një mjedisi të ëmbël e paqësor mes
tyre?! Po kush e ka kundërshtuar deri tani ndërtimin e
një teatri të ri? 
Dhe meqë e doni shpejt (me ç'duket s'ju paska ngjitur
TURBINA) si "përfaqësues" me autoritet që qenkeni,
kërkoni atëhere të ndërtohet teatri i ri në Bulevardin e ri,
ku trualli është bosh dhe ndërtimi i teatrit nuk do
kushtëzohet nga elemenët "ndihmës" të tipit KULLË e
më the të thashë!”, është ky statusi në Facebook i
publicistes dhe bijës së Mitrush Kutelit, Atalanta Pasko.

Kërcënimi i inskenuar
i presidentit serb
Vuçiçi qeveris Serbinë prej gjashtë
vjetësh. Konkurrencën politike ai
ka arritur ta eliminojë dhe frag-
mentojë në një shkallë të gjerë
edhe përmes vëniens nën kontroll
të mediave. Përveç një kanali kabl-
lor dhe disa gazetash javore me ti-
razh të ulët, mediat kryesore e
mbulojnë presidentin me lvdata
dhe akuzojnë kritikët e tij. Në këtë
sfond gazeta bulevardeske e Beo-
gradit “Informer”, me kryeredaktor
një mik të vjetër të Vuçiçit, Dragan
Vuçeviçeviqin, po ndërmerr një
hap më tej. Në faqet e saj Vuçiçi
vazhdon të portretizohet si i
gjithëfuqishëm, pa gabime dhe që
e duan të gjithë njerëzit, por
gjithashtu edhe si shumë në rrezik.
Sepse si thuhet opozita dhe fuqitë
e huaja duan ta vrasin. Dhe kjo,
megjithëse ai bën gjithçka për po-
pullin e tij, thonë miqtë e kryemi-
nistrit në mediat e shkruara dhe
televizionet e vendit.
Lista e atentateve të përgatitura
dhe e konspiratorëve të dyshuar
është rritur vazhdimisht.
Ndonjëherë janë shërbimet sekre-
te perëndimor i CIA-s dhe MI6,
ndonjëherë oligarkë dhe kriminelë
serbë. Tani si komplotistë të mund-
shëm përfliten edhe ambasadorët
e vendeve të BE dhe SHBA, apo sh-
qiptarët e Kosovës ose dhe kroatët.
Madje edhe Rusia nuk u ka shpë-
tuar akuzave si shtrat komplotesh
antiserbe.
Por pse Vuçiçi dëshiron të shfaqet
vazhdimisht në publik i zhurm-
shëm dhe me ton udhëzues, kur ai
është tërë kohën në rrezik se diku-
sh mund ta vrasë? “Ai përdor arke-
tipin biblik – ai është Davidi në
luftë kundër Goliathit”, thotë so-
ciologu Jovo Bakiç nga Universiteti
i Beogradit. “Vuçiç paraqitet si
objektivisht më i dobët, por guximi
i tij është kaq i madh saqë i mposht
të gjitha forcat konspirative”.
Sikurse shumica e kritikëve në Ser-
bi, sociologu Bakiç mendon se kjo
ka të bëjë me Kosovën. Vuçiçi është
gati ta hapë rrugën për njohjen e
Kosovës nga OKB-ja, gjë që bl-
lokohet deri tani nga Rusia dhe
Kina, nëse ai vazhdon të gëzojë
mbështetjen e BE-së për stilin e tij
autokratik, mendojnë mjaft në
Beograd. Ky vit konsiderohet si
vendimtar deri sa Beogradi dhe
Prishtina të nënshkruajnë një
marrëveshje normalizimi.
Bakiç mendon se mediat synojnë
jo vetëm të mohojnë zhvillimet në
çështjen e Kosovës dhe autokra-
cinë gjithnjë në rritje, por edhe
mjerimin ekonomik dhe emigri-
min e dhjetëra mijëra të rinjve çdo
vit. Qëllimi i “lajmeve për atentate”
është të ushqejnë vazhdimisht
psikozën publike. “Këto janë qirinj
tymues që njerëzit të merren me
lajme se si lideri i patrembur do të
sakrifikonte jetën e tij për Serbinë”.
Kohët e fundit, Vuçiçi u tregoi ga-
zetarëve të “Financial Times” bal-
lkonin e pallatit të ri, selinë e Presi-
dentit në Beograd. Pikërisht nga ky
vend, tha ai duke ju referuar histo-
risë, e hodhën nga ballkoni pas
grushtit të shtetit në vitin 1903 tru-
pin e pajetë të mbretit serb Alek-
sandër. Dhe siç e përshkruajnë ga-
zetarët, Aleksander Vuçiçi kishte
shtuar me nota tejet melodrama-
tike: “Asnjë Aleksandër nuk e ka
mbijetuar pushtetin”.

(DW, 27 korrik )

MEDIACitate

Shpesh herë, në këto tri dekada e gjysëm karrierë,  jam ndeshur
me ngurrimin e kolegëve për të qenë më të guximshëm në sh-
piptimin e fjalës publike. Kjo, zakonisht, ka ndodhur edhe tash
vonë, viteve të fundit, me kolegët më të rinjë, të cilët, si zakoni-
sht përmendin disa arsye që, sipas tyre, i detyrojnë të frenohen.
Ndonjëri prej tyre përmed burgosjen e babait, nëse ai flet diçka
që nuk i pëlqen shtetit. Ndonjë tjetër, frikësohet mos po ia
nxjerrin vëllanë nga puna. Dhe, nuk mungojnë edhe ata që
përmendin motrën që ka diplmuar dhe nuk do të mundet të
punësohej, nëse  flet diçka që është në kundërshtim me “nor-
mat publike” të pashkruara nga ana e ndonjë Orwelli modern.

Të gjitha këto m’u kujtuan teksa jemi të preokupuar si komb me
shuarjen e legjendës së gjallë të lirisë së shqiptarëve, Adem De-
maçin. Personazhet e mësipërm u zunë në gojë jo rastësisht për
të treguar se atëherë kur Demaçi burgosej, edhe ai ishte i ri.
Edhe ai kishte prindër, por edhe fëmijë. Ai madje u fut disa
herë në burg, pasi që i skadonte afati paraprak  i qëndrimit në
birucë. Po të kishte qenë ndonjë kompromisagji, edhe Demaçi
do t’i curronte veshët, do të ulte kokën dhe, si shumë të tjerë, do
të çonte në shtëpi rrogën e siguruar me kurruzin e përkulur të
lojalitetit.

Është iluzore të kërkojmë shumëfishimin e Demaçave në sho-
qërinë shqiptare. Ai ishte unikat. Madje edhe atëherë kur shqip-
tonte ndonjë ide kontraverze politike. Atij i falej. Demaçi edhe
sikur të mos fliste as edhe në fjalë të vetme, e kishte bërë të ve-
ten. Kishte ndezur zjarrin e atdhedashurisë në zemrat e  qindra
të rinjëve kosovarë dhe regjimet e kishin vështirë ta zbusnin
gjithë këtë vullkan. Me organizatën e tij për Bashkim… Demaçi
hudhi themelet  e idesë  sovrane të një populli që i takonte të
jetë i pavarur në zhvillimin e tij. Dhe asgjë rastësisht nuk ndodhi
pastaj. Kryengritja e armatosur që ndryshoi komandat e ush-
tarakëve të NATO-s, bëri që populli i rritur me fjalët shpre-
sdhënëse të Demaçit, ta mund frikën dhe të triumfojë mbi
okupimin. 

Demaçi mbetet nyja më e fortë që mban të lidhur fortë idetë
dhe veprimet. Ai asnjëherë nuk e përjashtoi kundërvënien e ar-
matosur ndaj Serbisë, por ishte ndër të rrallët që për serbët fli-
ste me gjuhën  e fqiut të mirë. 

Në skenën politike të Kosovës, Demaçi ishte një bashkëudhë-
tar joindeferent, por jo edhe një kreator që do të nxiste ndryshi-
me radikale. Në këtë pikëpamje klasa politike e Kosovës dhe
shoqëria në përgjithësi u sollën me shumë cinizëm ndaj tij.
Statusi i tij lëvizte  në mes të një simboli dhe një tribuni,
ndërkohë që Kosova kishte nevojë për një lider të madh. Për një
lider që të gjitha sakrficat sublime qindravjeçare do t’i materia-
lizonte në një doktrinë që do të ishte rezistuese kundrejt të
gjitha kafshimeve të jashtme dhe të brendshme.

Shpesh herë Demaçi u përdor si dekor për karshillëk kundrejt
oponentëve, duke e nxjerrë padrejtësisht dhe paturpësisht fi-
gurën e tij të madhe nga konteksti që ia kishte caktuar historia.
Demaçi ishte tepër i madh për tu futur në kallëpet që çarshia
politike e Kosovës ia  varte mbi qafë si barrë.

Por, Demaçi mbeti ai që ishte. I papërkulur dhe i pathyeshëm.
I pazakontë në qëndrueshmërinë ndaj kohërave që sillnin stuhi,
ku shumica nuk përballonin. Ai, edhe kur nuk jeton fizikisht,
vazhdon të jetë aktiv me prezencën e ideve që ende kërkojnë të
fisnikërohen në rrugën e gjatë të zhvillimit të gjithanshëm.

Demaçi vazhdon
të jetë aktiv

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

Emin AZEMI

SINDROMA SHQIPTARE E STOKHOLMIT
“Nuk dihet ç'po ndodh me shtetin dhe me popullin
shqiptar, kur sheh se përfaqesuesit e shoqerisë civile,
që i çon për aktivitete në Beograd, qëllojnë gjithmone
filoserbe. Drejtuesit e instituteve studimore të
Shqiperisë, që kanë marrë përsipër te realizojnë
ëndrrën futuriste të pajtimit historik shqiptaro-serb,
zgjidhen që ta bëjnë si filoserbe. OSBE, ku Shqipëria
paguan kontribute, sa herë bën panele apo dialogje
shqiptaro-serbe, përfaqësuesit shqiptarë i zgjedh
filoserbë. Agjencitë zyrtare Shqiptare, kur zhvillojnë
aktivitete dypaleshe në Beograd, nuk çojnë
punonjësit e tyre, por marrin e çojnë atje filoserbe në
profesion të lirë, që i paguajnë nga buxheti shtetëror.
Nuk dihet ç'po ndodh me dy shtetet shqiptare, kur
qeveritë në Tiranë dhe në Prishtinë rrethohen e
shërbehen me këshilltarë jugosllavë, të cilët qajnë për
Jugosllavine e Serbise dhe urrejne kombin
shqiptar,flamurin shqiptar, identitetin shqiptar.
Nuk dihet c'po ndodh ne politiken shqiptare, kur
historia e politikes shqiptare provon se monarkiste
dhe antimonarkiste,komuniste dhe
antikomuniste,demokrate dhe antidemokrate,
clirimtare dhe kolaboracioniste,kane nje atraksion
fatal per Serbinë.
Me sa duket sindroma e Stokholmit kap jo vetem
individet, por edhe shtetet, edhe popujt” ka shkruar
në profiling e tij në Facebook, diplomati shqiptar,
Shaban Murati.
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Omer XHAFERI

Shkup, 27 korrik-Policia e shtetit
dhe organet tjera të sigurisë duhet
të jenë të gatishmërinë të plotë
rreth incidenteve të mundeshim
që mund të shkaktohet nga struk-
tura të caktuara, të cilët nuk e dë-
shirojnë integrimin e Maqedoni-
së, në NATO dhe BE. Deklarata e
njeriut të parë të Ministrisë së
Brendshme, Oliver Spasovskit, se
në vendin tonë ekzistojnë grupe të
caktuar që agjitojnë kundër reali-
zimit të suksesshëm të proceseve
integruese drejtë BE-së, për njohë-
sit e rrethanave paraqet një sinjal
që nuk duhet nëpërkëmbur. 

Anëtari i Këshillit Euroatlantik

të Maqedonisë, Ismet Ramadani,
për gazetën KOHA, shprehet se kjo
strukturë kriminele (e apostrofuar
së fundmi nga MPB), nuk mund të
ndikoj shumë mbi ndonjë rezultat
negative të referendumit. Mirëpo,
ai vlerëson se ato mund të krijojnë
situatë që mund të përcillen me
incidente të përmasave të ndrysh-
me, varësisht forcës dhe mbësh-
tetjes që ata e gëzojnë.

“Mbase dihet se ato ekzistojnë
dhe veprojnë si të tilla (që e konfir-
mon edhe MPB), atëherë duhet të
rritet gatishmëria e strukturave po-
licore, me vetmin qëllim që ata të
mbahen nën kontroll dhe mos t’ju
jepet shumë hapësirë për krijimin
e incidenteve. Ndryshe, nuk besoj
se qëndrimet e tyre i pranojnë qy-
tetarët e vendit tonë deri në atë
masë që referendum mos të jetë i

suksesshëm”, thekson Ramadani.
Disponimi i popullatës rreth in-

tegrimeve në NATO dhe BE, sipas
shumë ekspertëve vazhdon të qën-
droi i njëjti, respektivisht sipas
Ismet Ramadanit, anketat e derita-
nishme tregojnë se shumica e qy-
tetarëve të Maqedonisë, janë “për”
integrimin në NATO dhe BE. 

Ish diplomati, Denko Malevski,
duke e komentuar nivelin aktual
të disponimit të popullatës për in-
tegrimet në NATO dhe BE, përfshi
edhe marrëveshjen me Greqinë,
thotë se në referendum shumica
qeveritare e cila fuqishëm mbësh-
tet nga BE-ja, do të përballet me
një strukturë e cila ndër vite ka pro-
paganduar se kompromisi për em-
rin, në fakt paraqet humbje të
identitet maqedonas. 

“Tash e gjithë kjo tezë duhet të

thyhet në referendum ku qytetarët
do të shprehen ‘për’ apo ‘kundër’.
Dëshiroj të besoj se pjesa më e
madhe e qytetarëve janë të bindur
në vendimet e drejta  politike që i
ndërmerr Qeveria aktuale dhe se
shumica e qytetarëve do të pro-
noncohet pozitivisht ndaj marrë-
veshjes me Greqinë dhe integri-
met drejtë NATO-së dhe BE-së.
Mbetet të shihet sa realisht loja e
vjetër rreth patriotizmit i lidhur
rreth emrit kushtetues do të ketë
mbështetës. Kjo është ajo pasigu-
ri e cila e shtron dilemën se si qyte-
tarët do të prononcohen në refe-
rendum. Mendoj se fatkeqësi e
madhe është se pse të gjithë par-
titë nuk janë të bashkuar rreth një
nevojë për tu arritur kompromis, jo
rreth dëshirave apo vullnetit të tyre
dhe në këtë mënyrë ta udhëzojnë

popullin në atë drejtim. Referen-
dumi sipas meje është një ikje nga
përgjegjësia, çështje kjo e cila i
lihet qytetarëve që të vendosin. Si-
doqoftë, shpresoj se Qeveria këtë
periudhë të shkurtë do ta shfrytë-
zoj që popullit për çdo ditë ti shpje-
goj përparësitë e marrëveshjes së
arritur me Greqinë dhe përgatitjet
për anëtarësim në NATO dhe BE”,
thotë Malevski.  Një aktivitet i tillë,
siç potencon ai mundet ta ngush-
toj hapësirën e grupeve tjetra që
ekzistojnë në Maqedoni e që janë
kundër integrimeve në strukturat
euroatlantike.Veprimi i struktura-
ve kriminele në Maqedoni, për të
cilët ditë më parë foli Ministri i
Punëve të Brendshme, Oliver Spa-
sovski, sipas ish diplomatit Malev-
ski, duhet ta demaskohen dhe opi-
nioni ti tregohet se kush e përbën
këtë strukturë.

“Nëse MPB-ja posedon të dhë-
na se kush i përbën ato struktura
kriminele, rreth asaj se a bëhet
fjalë për ndonjë intervenim të huaj
që bën përpjekje që Maqedoninë
ta shkëpus nga procesi i integrime-
ve, atëherë duhet të tregoj. Njofti-
mi i detajuar i opinionit për këtë
lloje strukture vlerësoj se do të
kontribuoj në realizimin e sukses-
shëm të referendumit”, nënvizon
Malevski. Ndryshe, ministri Spa-
sovski, në prononcimin e tij tha se
prapa propagandës kundër anë-
tarësimit në NATO dhe BE, qën-
dron një grup i vogël i cili nuk ve-
pron ideologjikisht, por vetëm në
drejtim të realizimit të interesave
personale. 

Me vetë faktin që e vizitoj Shku-
pin disa muaj para se Rumania të
merr kryesimin me BE-në në fillim
të vitit 2019, kryeministrja Dançilla
tha se është dëshmi e fortë  se shte-
ti i saj e mbështet Maqedoninë
drejt NATO-s dhe BE-së. 

Shkup, 17 korrik – Maqedonia
është në rrugë të drejtë dhe ka
mundësinë e fundit që të inte-
grohet në BE dhe NATO dhe se Ru-
mania e cila nga janari i vitit 2019 do
të kryeson me Bashkimin Evropian,
Maqedonia jo vetëm që do të këtë
përkrahje të fortë nga Rumania or
edhe teknikisht do ta ndihmon që
në korrik të vitit 2019 Maqedoninë
të fillon negociata me BE-në për
anëtarësim të plotë në familjen
evropiane.  

Kështu deklaroi kryeministrja e
Rumanisë Viorika Dancçilla në pres
konferencën e përbashkët me krye-
ministrin e Maqedonisë , Zoran
Zaev. 

“Jam më se bindur se ftesa e Ma-

qedonisë të bëhet anëtare e NATO-
së është e rëndësisë së veçantë për
Maqedoninë. Rumania i jep mbësh-
tetje të plotë për integrim  në BE
dhe se e gjithë kjo të përmbyllet me
sukses deri në muajin janar të viti të
ardhshëm është më i domosdo-
shëm që referendumi që do të
mbahet në fund të muajit shator të
jetë i suksesshëm”, deklaroi kryemi-
nistrja e Rumanisë Dançilla. Me
vetë faktin që e vizitoj Maqedoninë

disa muaj para se Rumania të merr
kryesimin me BE-në në fillim të vitit
2019, kryeministrja Dançilla tha se
është dëshmi e fortë  se mbështet
Maqedoninë  drejt NATO-s dhe BE-
së. “E dimë se raporti i ardhshëm
për Maqedoninë do të publikohet
në fund të qershorit të vitit 2019.
Shpresoj se do të kemi konsensus si
Këshill i BE-së dhe deri në fund të vi-
tit 2019 me mbajtjen e konferencës
do të filloni me hapjen e pikave nga

negociatat inkuadruese për anë-
tarësim në BE. Rumania do të përpi-
qet t'ju ndihmojë në planin teknik.
Dëshiroj sukses të madh në refe-
rendum, shpresoj se këtë do ta kup-
tojnë të gjithë qytetarët e Maqedo-
nisë”, deklaroi kryeministrja e
Rumanisë Viorika Dancçilla.
Ndërkohë kryeministri i Maqedo-
nisë deklaroi se Maqedonia dhe qy-
tetarët e saj janë nisur drejt rrugës
për në NATO dhe BE dhe kthim
mbrapa nuk ka dhe se nuk ka forcë
tjetër që do të mund të ndalon qy-
tetarët në referendum të votojnë
për ëndrrën e tyre shumë vjeçare të
jenë pjesë e BE-së dhe NATO-së.
“Pres vlerësim të drejtë sipas shërbi-
meve individuale dhe e presim ven-
din e merituar në BE dhe NATO.  Për
atë shumë është i rëndësishëm taki-
mi ynë sepse Rumania nga 1 janari
i vitit 2019 do ta marrë përsipër pre-
sidencën e BE-së dhe do të kryesojë
në muajt kur Republika e Maqedo-
nisë do t’i fillojë negociatat me BE-

në. Ato janë muaj kur duhet t’i
kryejmë reformat e brendshme dhe
ta rrumbullakojmë marrëveshjen
me Greqinë”, tha kryeministri Zo-
ran Zaev. 

Paraprakisht gjatë takimit të së
premtes, kryeministrja e Rumani-
së  dhe kryeministri i Maqedonisë,
informuan se është bërë fjalë edhe
për bashkëpunim ekonomik, si dhe
për mundësitë për bashkëpunim në
bujqësi, arsim dhe se  do të an-
gazhohen grupe punuese në dy
vendet duke paralajmëruar kështu
dhe mbajtjen e një forumi të bizne-
sit. 

"Dëshiroj t'i transmetoni ba-
shkësisë së biznesit në Rumani se
dyert për Maqedoninë janë të ha-
pura", ishte porosia kryeministri
Zaev deri të kryeministrja Dançilla
Ndryshe kryeministrja rumune Vio-
rika Dançila e cila po qëndron për vi-
zitë zyrtare në Maqedoni  do të ketë
takime edhe në Parlamentin e Ma-
qedonisë. (Z.V.) 

PËRPJEKJET PËR DESTABILIZIM

Pjekuria e qytetarëve do të triumfojë
Organet e rendit me
seriozitet duhet ti qasen
organizimit të mbajtjes së
referendumit.
Paralajmërimet për
veprimet e mundshme të
strukturave kriminele
kundër procesit integruese
të Maqedonisë, drejt
NATO-së dhe BE-së, sipas
ekspertëve vendas nuk
duhet anashkaluar.
Ekspertët vlerësojnë se një
hap drejtë referendumit të
suksesshëm është njoftimi
i opinionin me këtë lloj të
grupit kriminel që së
fundmi u përmend nga
MPB-ja

KRYEMINISTRJA E RUMANISË VIZITON MAQEDONINË

Dançilla: Referendumi i suksesshëm  - çelësi për BE dhe NATO
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Shkup, 27 korrik -  Eurokomisari
për zgjerim Johanes Han thotë se
“është i bindur” se negociatat me
Maqedoninë dhe Shqipërinë do të

fillojnë vitin e ardhshëm.
Në intervistën, për “Politiko

Evropa”Han mes tjerash sqaron se
me dy vendet është nisur punë
përgatitore që i paraprinë hapjes
së negociatave me BE-në.

“Kjo është punë e kompletuar
dhe shpresoj se do të mund të për-
fundojmë për një vit deri 14 muaj.
Qëllimi është të merret dritë e
gjelbër nga të gjitha shtetet anëta-
re në mesin e vitit të ardhshëm”,

ka thënë Han duke rikujtuar në
agjendën e Këshillit të BE-së në
qershor të vitit 2019 në fillimin e
negociatave me Maqedoninë dhe
Shqipërinë, kur vendet anëtare
duhet të japin dritë të gjelbër nëse
kushtet e vendosura janë përmbu-
shur.

Për Maqedoninë ato kushte i
referohen reformës në shërbimet e
sigurisë, administratën publike
dhe luftën kundër korrupsionit,
përfshirë edhe krimin e lartë. Eu-
rokomisari rikujton se qytetarët e
Ballkanit Perëndimor “kanë të
drejtë të bëhen qytetarë të BE-së”
dhe se BE “përballet me
përzgjedhjen nëse do të ekspor-
tohet stabilitetit në rajon apo të
importohet jo stabilitet në BE”.

Shkup, 27 korrik - “Të gjithë e dinë
se nëse shkohet në ndarjen e Ko-
sovës, dëmi më i madh ose i parë
kolateral do të jetë Maqedonia,
për shkak të faktorit shqiptar, i
cili numër në Maqedoni është i
konsiderueshëm dhe, nëse veriu i
Kosovës me disa plane të tilla ba-
shkohet me Serbinë, unë nuk
mund të shoh si faktori shqiptar
në Maqedoni nuk do të kishte
ngritur sërish çështjen e kufijve
të Maqedonisë”, thotë koordina-
tori nacional për NATO, Stevo
Pendarovski në intervistën e sot-

me për MKD.mk. 
Pendarovski konsideron se në

përfundimin e bisedimeve mes
Beogradit dhe Prishtinës do të
jetë keq nëse nuk arrijmë të
shtyjmë marrëveshjen me Gre-
qinë përmes referendumit dhe
ndryshimeve kushtetuese dhe
nëse nuk futemi në NATO.

“Të gjithë ne që kemi qenë të
informuar me bisedimet për
Marrëveshjen kornizë të Ohrit e
dimë se kërkesa e parë e negocia-
torëve të atëhershëm shqiptar ka
qenë të gjenden zgjidhjet terri-

toriale për çështjet etnike. Kjo do
të thotë të ketë kufij, të kufizohe-
mi, për fillim me shkallë të lartë
të autonomisë. 

Kjo kërkesë u refuzua
menjëherë nga delegacioni ame-
rikan i udhëhequr nga Xhejms
Perdju, i cili tha se nuk do të
shkohet me zgjidhje territoriale
për sfidat etnike, por me decen-
tralizim të rëndësishëm dhe të
thellë, dhe prandaj erdhi deri te
decentralizimi i këtillë”, është sh-
prehur mes tjerash Pendarovski,
transmeton gazeta KOHA. 

Njësitë
zgjedhore 
dhe listat e
hapura, pas
referendumit
Shkup, 27 korrik - Pyetjet rreth
një njësie zgjedhore dhe listat e
hapura në tryezën e negociatave
mes partive do të gjendet në
vjeshtë, pas referendumit,
thonë burimet nga grupet pu-
nuese për portalin “Makfax”. Për
ndryshime të mundshme në
modelin zgjedhor, palët nuk
kanë diskutuar ende, sepse prio-
ritet ishin kërkesat e VMRO-
DPMNE-së për qeverinë teknike
dhe financimin e partive, por
edhe zgjedhjen e KSHZ-së,
përcjell Telegrafi Maqedoni.
Nga LSDM thonë se ata nuk do
të heqin dorë nga propozimi për
të ndryshuar sistemin zgjedhor
në një njësi zgjedhore, si dhe
për të sjellur një model të listave
të votimit të hapura si një parim
më demokratik sesa ai aktual,
por ata gjithashtu thonë se pël-
qimi kërkohet edhe nga palët e
tjera. BDI nuk e mbështet idenë
e një njësie zgjedhore, por është
për votimin preferencial. Nga
VMRO-DPMNE përgjigjen
shkurtimisht se sipas dinamikës
së negociatave ndërmjet grupe-
ve punuese, ata do të diskutojnë
këto tema nga shtatori.
Përbërja e re e KSHZ-së, e cila do
të duhet të zhvillojë referendu-
min, është zgjedhur, por pasi që
është një zgjidhje kalimtare, ajo
ka një mandat prej gjashtë
muajsh.

Shkup, 27 korrik - Pasi Prokuroria
e krimit të organizuar konfiskoi
dokumentacionin për ndarjen
skandaloze të granteve, Fondi për
inovacione në mënyrë shtesë
duhet të dorëzojë dokumente që
kanë të bëjnë me mënyrën se si
janë ndarë dhjetëra milionë euro.
Nga prokuroria nuk zbardhin de-

taje për hetimin e as nuk tregojnë
nëse pasi të analizojnë dëshmitë
e grumbulluara do të thërrasin në
prokurori ndonjë zyrtar nga Fon-
di. Lëndën për veprën eventuale
penale me procedurën për
ndarjen e mjeteve nga Fondi për
inovacione, Prokuroria e hapi në
bazë të informacioneve të marra.
Ish anëtari i anti- korrupsionit,

Arif Musa thotë se për paratë e
ndara shtetërore për kompanitë
ku pjesë kanë zyrtarë të pushtetit,
sipas informacionit të marrë,
lëndë mund të formojë edhe Ko-
misioni anti- korrupsion. Vendi-
mi që në listën e ndërmarrjeve fi-
tuese të ndihmës shtetërore të
gjenden edhe kompani në të cilat
bashkëpronarë janë funksionarë

partiak të LSDM-së, shkaktoi rea-
gime të ashpra në opinion. Në
mesin e atyre që kanë marrë para
nga Fondi për inovacione janë
ndërmarrjet ku pjesë ka edhe
zv/kryeministri Koço Angjushev,
si dhe deputeti Hari Lokvenec.
Vala e pakënaqësisë dhe presioni
i opinionit ishin arsyeja, që këta të
dy t’u bëjnë thirrje bashkëpro-
narëve në ndërmarrjet të tërhi-
qen nga lista dhe të mos i marrin
mjetet e aprovuara. Për VMRO-
DPMNE, përzgjedhja e kompani-
ve që do të shpërblehen për ino-
vacion është mënyra në të cilën
LSDM-ja tërheq paratë e qytetarë-
ve që duhet të përfundojnë në
xhepat e ndërmarrjeve dhe indi-
vidëve të afërt me pushtetin.

Rezultati i analizës që e ka bërë
Eurostat tregon se  në janar të vi-
tit 2018 në Maqedoni ka  pasur
2.075.300 banorë .

Zyra për statistikë e BE-Eurostat
thekson se në periudhën e njëjtë
të vitit të kaluar në Republikën e
Maqedonisë ka pasur 2.073.700.

Që nga viti 2001,  Maqedonia nuk
ka bërë regjistrim të popullatës
ndërsa paralajmërohet se brenda
dy viteve do të bëhet regjistrim.

Të dhënat tregojnë se Gjermania
është më e popullarizuar, pas saj
vijnë Franca, Britania e Madhe, Ita-
lia, Spanja dhe Polonia.

Hahn: Negociatat me Maqedoninë
nisin vitin e ardhshëm
Eurokomisari rikujton se
qytetarët e Ballkanit
Perëndimor “kanë të
drejtë të bëhen qytetarë
të BE-së” dhe se BE
“përballet me
përzgjedhjen nëse do të
eksportohet stabilitetit
në rajon apo të
importohet jo stabilitet
në BE”

Nga ndarja e Kosovës, e pëson Maqedonia

Eurostat: Maqedonia ka 2.075.300 banorë 

Fondi i Inovacionit, dokumente shtesë në Prokurori
Në mesin e atyre që kanë
marrë para nga Fondi për
inovacione janë
ndërmarrjet ku pjesë ka
edhe zv/kryeministri
Koço Angjushev, si dhe
deputeti Hari Lokvenec
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Shkup, 27 korrik - VMRO-DPMNE
dhe Hristian Mickoski vazhdimisht
refuzojnë ta përkrahin suksesin e
Maqedonisë dhe vazhdimisht
mundohen ta pengojnë të ardh-
men e Maqedonisë. VMRO-DPM-
NE  jo vetëm që nuk duan  shteti të
shkojë përpara, por kanë edhe së
paku 30 skenarë të errët përmes të
cilëve duan Maqedoninë ta bëjnë
peng të tyre, theksohet në kumte-
sën e Qendrës për komunikime të
LSDM-së.

1. VMRO-DPMNE dëshiron Ma-
qedonia të mbetet e izoluar dhe
prandaj mundohet  ta pengojë
inkuadrimin në BE dhe në NATO.

2. VMRO-DPMNE dëshiron të
luftojë vetëm për amnistimin e kri-
mit të familjes.

3 VMRO-DPMNE është mësuar
t’i  mundojë votuesit, dhe dëshiron
ta shkurtojë të drejtën e tyre të refe-
rendumit të vendosin vetë për të
ardhmen e shtetit.

4. VMRO-DPMNE nuk dëshiron
media të pavarura dhe prandaj para
referendumit e pengon sjelljen e
Ligjit për media.

5. VMRO-DPMNE dëshiron ku-
fij të pasigurt, konflikt dhe pasigu-
ri, prandaj është kundër NATO-s
dhe BE-së.

6. VMRO-DPMNE është
ngujuar në të kaluarën dhe flet
vetëm për trillime në vend se për të
ardhmen.

7. VMRO-DPMNE e kërkon të
kaluarën me institucione të parti-
zuara ku administrata është nën
diktat, prandaj janë kundër refor-
mave evropiane.

8. VMRO-DPMNE dëshiron sëri-
sh të kthehet koha e gjyqësisë Sva-
rovski.

9. VMRO-DPMNE përhap
ndarje dhe qytetarët i klasifikon në
tanët  dhe tuajët, në maqedonas
dhe jomaqedonas.

10. VMRO-DPMNE vajton për
investitorë të dyshimtë si Subrata

Roj.
11. VMRO-DPMNE e përkrah

dhunën, dhe akoma më keq, kërkon
amnisti për dhunuesit e 27 prillit.

12. VMRO-DPMNE dhe Micko-
ski dhe mentorët e tij e duan të ka-
luarën, që sërish në mënyrë ilegale
të përgjojnë dhe t’u marrin frymë
në qafë mijëra qytetarëve.

13. VMRO-DPMNE, Mickoski
dhe familja duan ta vjedhin popul-
lin e tyre, përmes provizioneve dhe
tenderave kriminele, duan shtet pa
rend dhe për atë janë kundër BE-së
dhe NATO-s.

14. VMRO-DPMNE sërish dëshi-
ron të arrestojë gazetarë dhe mbyll
media.

15. VMRO-DPMNE-ja destruk-
tive sërish  do të nxiste tensione
ndëretnike.

16. Mickoski dhe VMRO-DPM-
NE sërish do të dëshironin të orga-
nizojnë kundër-protesta siç bënin
me vite.

17. VMRO-DPMNE sërish dëshi-

ron MPBO-VMRO në vend se MPB.
18. Sërish VMRO-DPMNE pa

turp do ta falsifikonte vullnetin e
qytetarëve dhe mund t’i vjedh
zgjedhjet si në disa cikle zgjedhore
të mëparshme.

19. VMRO-DPMNE-ja kriminele
sërish kërkon abolim të shumë kri-
minelëve  të udhëheqsisë së partisë.

20. VMRO-DPMNE sërish me
dhunë mund të dëbojë deputetë
nga Kuvendi sikur më 24 dhjetor.

21. VMRO-DPMNE-ja destruk-
tive do të dëshironte sërish të qërojë
hesape  me kundërshtarë, veçanëri-
sht  me sektorin qytetar.

22. VMRO-DPMNE dëshiron të
kthehet koha e goditjeve policore
në media,  në sulme të gazetarëve
dhe familjeve të tyre.

23. VMRO-DPMNE ka për qël-
lim t’i kthejë defterët e Gordana
Jankullovskës si mënyrë e vetme e
funksionimit të gjyqësisë.

24. VMRO-DPMNE-ja shkatër-
ruese dhe kriminele sërish mund të

shpenzojë mbi 500 milionë euro në
gjips karton dhe barok të rremë  për
shkak të realizimit të dëshirave të
Nikolla Gruevskit.

25. VMRO-DPMNE sërish do të
dëshironte të dakordojë provizio-
ne prej mbi 20 milionë euro për au-
tostradat e dështuara.

26. Mbrojtja e vetme në të cilën
gjendet VMRO-DPMNE-ja është
mbrojtja e krimit dhe puna joligjo-
re.

27. VMRO-DPMNE-ja sërish  do
t’i fshihte vrasjet e bëra nga ana e
pjesëtarëve të policisë.

28. VMRO-DPMNE sërish do të
nxiste qytetarë me dhunë të hyjnë
dhe të dëmtojnë ndërtesa komu-
nale për shkak të mbrojtjes së inte-
resave të biznesit.

29. VMRO-DPMNE-ja opozitare
sërish mund t’i maltretojë nxënë-
sit, prindërit dhe mësimdhënësit
me testime eksterne.

30. VMRO-DPMNE sërish dëshi-
ron t’i shantazhojë, maltretojë dhe
poshtërojë bujqit dhe punën e tyre.

“Edhe krahas të gjithave,
përpjekjet e VMRO-DPMNE-së ta
shtyjnë Maqedoninë dhe qytetarët
e Maqedonisë në errësirë dhe izo-
lim nuk arrijnë. Skenarët e errët
kanë dështuar dhe qytetarët qartë
i njohin”, thuhet në kumtesë.

Qytetarët e Maqedonisë dhe
Maqedonia, shtohet më tej, meri-
tojnë të ardhme të ndritshme  dhe
nuk guxon  t’u merret mundësia
ta shprehin vullnetin e tyre të lirë.
Qytetarët do ta shfrytëzojnë
mundësinë të thonë PO për të
ardhmen e Maqedonisë, të thonë
PO për BE dhe NATO përmes përk-
rahjes së Marrëveshjes me Gre-
qinë. (MIA)

Shkup, 27 korrik - Komuna e Çairit
së bashku me drejtorin e N.P
“Rrugët dhe rrugicat-Shkup” Senad
Smailoviq  sot inauguroi  ndërti-
min e korsisë për biçikleta me
gjatësi prej 1.3 kilometrash e cila
do të vazhdojë deri në komunën e
Butelit.

Në fjalimin e tij kryetari i ko-
munës së Çairit , Visar Ganiu, u sh-
preh se është prezent për ti vëzh-
guar në mënyrë direkte të gjitha
punimet që janë bërë ,të cilat janë
në përfundimin e sipër në rrugën e

dytë të Brigadës Maqedono-Koso-
vare. Ai theksoi se një projekt i til-
lë i ka munguar komunës së Çairit.

Sa i përket efikasiteti rruga
është bërë  sipas të gjitha normave

dhe standardeve me sinjalizimet
e duhura . Ganiu shfrytëzoi rastin
për të dhënë mesazh deri tek të
gjithë ata që ngasin dhe që janë të
kyçur në komunikacion të kenë re-

spekt maksimal dhe këto shenja
të komunikacionit të respektohen
maksimalisht.

Kryetari paralajmëroi  se edhe
rruga Hristijan Todorovski – Kar-

posh është  në përgatitjen e sipër-
me  të procedurave për të bërë kor-
si për biçikleta dhe të gjitha këto
korsi do të kenë lidhshmëri me ko-
munën e Butelit e cila do të jetë në
favor të qytetarëve si për rekrea-
cion por edhe për ti kryer obligi-
met e tyre të përditshme.

Filluam nga kjo rrugë sepse mu
në  këtë rrugë ndodhen tre shkol-
la,kopsht i fëmijëve dhe këtu lë-
vizja e këmbësorëve dhe fëmijëve
është më intensive. Liruam 2.4 km
zonë për këmbësorët për lëvizjen e
këmbësorëve dhe 1.2 km rrugë për
biçikleta, tha drejtori Smailoviq.

Gjithashtu  kryetari theksoi se
në këshillin e komunës do të pro-
pozohet ndarja e vauçerëve për të
gjithë ata të cilët do të blejnë biçik-
leta të reja.

Pesëdhjetë personave  të parë
nga komuna e  Çairi   të cilët do të
blejnë biçiklet,a  komuna do të ju
ndajë vauçer me vlerë prej
3.000,00denarë për person. 

Çairi bëhet me korsi për biçikleta
Pesëdhjetë personave
të parë nga komuna e
Çairi   të cilët do të
blejnë biçikleta
komuna do të ju ndajë
vauçer me vlerë prej
3.000,00denarë për
person

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

LSDM: Ja 30 skenarët e errët të VMRO-së
Qytetarët e Maqedonisë
dhe Maqedonia, shtohet
më tej, meritojnë të
ardhme të ndritshme
dhe nuk guxon  t’u merret
mundësia ta shprehin
vullnetin e tyre të lirë.
Qytetarët do ta
shfrytëzojnë mundësinë
të thonë PO për të
ardhmen e Maqedonisë,
të thonë PO për BE dhe
NATO përmes përkrahjes
së Marrëveshjes me
Greqinë
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Aida XHONI

Shkup, 27 korrik - Gjatë vitit 2017
në shtetet e jashtme janë lindur
rreth 5 mijë fëmijë të shtetasve
të Maqedonisë. Nëse shtimi
natyror në disa komuna të Ma-
qedonisë është negativ, në sh-
tet e jashtme është pozitiv. Për
shembull, në Mavrovë dhe Ro-
stushe këtë vit janë lindur 50 fë-
mijë, por shtetasit e Maqedoni-
së të kësaj komune që jetojnë
jashtë vendit kanë deklaruar se
kanë lindur 133 fëmijë. Në Plla-
snicë janë lindur 40 foshnja,
ndërsa jashtë shtetit 70. Ish drej-

tori i Entit Shtetëror për Stati-
stikë (ESHS), Donço Gerasimov-
ski, thotë se shumë banorë janë
shpërngulur nga Maqedonia.
Shtimi natyror i shtetasve tanë
në shtetet e huaja është 3.121,
ndërsa në Maqedoni është
1.436.

“Pesë mijë fëmijë kanë lin-
dur jashtë, e ky nuk është numër
i vogël. Në vitin 2017 në shtetet e
huaja janë kurorëzuar 1.027 çif-
te ku burri është shtetas i Ma-
qedonisë. Vitet e ardhshme
mund të presim edhe më shumë
fëmijë të lindur jashtë shtetit
nga shtetas të Maqedonisë”,

thotë Gerasimovski.
“Në vitin 2017 lindur 21.754

fëmijë, ndërsa vdiqën 20.318
persona. Shtimi natyror është
vetëm 1.436. Ky është numër për
rritjen e popullatës në rrugë
natyrore. Por është i rëndësi-
shëm roli i migrimit. Të rëndësi-
shme janë të dhënat për shte-
tasit tanë të cilët gjenden në
shtete tjera. Vitin e kaluar në
vendet tjera kemi 4.829 fëmijë
të lindur nga shtetas të Repu-
blikës së Maqedonisë, ndërsa
kanë vdekur 708 persona. Shti-
mi natyror në shtetet e huaja të
shtetasve tanë është 3.121”, sqa-

ron Gerasimovski.
Viti n e kaluar më shumë fë-

mijë të shtetasve maqedonas
kanë lindur në: Zvicër 1426, Itali
1070, Gjermani 900, Austri 386,
Slloveni 149, Turqi 99, Belgjikë
91, Francë 64, Amerikë 60, Angli
dhe Danimarkë 56, Suedi 53.

Megjithëkëtë, sipas tij, më
interesante është se nga cilat ko-
muna të Maqedonisë janë
prindërit e fëmijëve që janë lin-
dur në diasporë. Nga Gostivari
570 fëmijë të lindur në diasporë,
Struga, 330, Tetova 286, Kërcova
242, Vrapçishte 217, Zhelinë 193,
Likova 187, Bogovina 172, Çairi
134, Mavrovë dhe Rostushe 133. 

Shkaqet e shpërnguljes si-
pas tij mbeten kushtet socio-
ekonomike. “Ajo është e qartë,
faktori social, ekonomik, kushtet
e jetesës, lufta për standard më
të mirë jetësorë, rrogë më e
madhe dhe përparim. Gjitha
këto sjellin deri tek ulja e natali-
tetit dhe rritja e mortalitetit. Me
këtë zvogëlohet numri i popul-
latës në aspektin e shtimit naty-
ror, si në nivel republikan ashtu
edhe në nivel rajonal. Kjo sjell
një zhvillim jonormal rajonal”,
përfundon Gerasimovski.

Urim HASIPI

Tetovë, 26 korrik - Reshjet e shiut të
cilët ditëve të fundit kanë përfshirë
rajonin e Pollogut, ndikim më të
madh kanë në kulturat bujqësore
sidomos drithërat, perimet dhe  në
vreshtari.Sipas ekspertëve ndikim
do të ketë në rendimentin e
tyre.“Ndikimi i shiut është mjaft i
dëmshëm nëse  të reshurat janë të
vazhdueshme për disa ditë me
rradhë kur temperaturat ditore janë

prej 22 deri në 27 gradë cel-
cius.Flasim për momentin ku shkak-
tohen  sëmundje të ndryshme duke
filluar tek specat, domatet, dhe kë-
shtu me rradhë.Shkaktarë  ose pa-
togjenët e sëmundjeve janë të
përhapura në natyrë por ato
kërkojnë kushte të volitshme klima-
tike të cilat nën ndikim siç thamë të
temperaturave 22 deri 27 gradë cel-
cius mund të dalin dhe nëpërmjet
veprimeve të gjetheve dhe  sistemit
rrënjor depërtojnë në brendësi të
bimës ku dëmet pastaj janë mjaftë
të potencuara dhe rendimentet

zvogëlohen dukshëm”, thotë Xhela-
din Nuhiu, agronom. Sipas tij, shiu
ndikon edhe tek drithërat kur
drithërat që nuk janë korurr gjatë
kësaj periudhë kohore që është më
reshje të shiut ku vjen deri tek para-
qitja e sëmundjeve të ndyshme  që
shkaktojnë mykun në frut dhe në
këtë formë vjen deri tek zvogëlimi i
cilësisë ose kualitetit të grurit.

”Këtu bëhet fjalë për drithërat e
bardhë dhe vjen deri tek ulja e glu-
tenit të cilat bien në grupin e alumi-
neve dhe paraqet problem pastaj
kur bëhet bluarja e drithërave do-

methënë cilësia e miellit ose bukës
dukshëm zvogëlohet”, shprehet
ai.Momentalisht në Ministrinë e Bu-
qjësisë nuk kanë informacione nëse
këtë vit janë kompensuar dëmet e
shkaktuara .“Kemi pasur raste kur
dëmet që janë shkaktuar gjatë re-
shjeve nga ujrat e rëmbyeshëm dhe
janë kompensuar nga Ministria e
Bujqësisë, mirëpo për këtë vit nuk
kemi njohuri,  nuk ka ndonjë njoftim
nga Ministria për kompensimin
eventual të dëmeve që mund të jenë
shkaktuar nga të reshurat në kultu-
rat bujqësore.Nëse ka nevojë  qeve-
ria së bashku me institucionet tjera
të ministrive të bëj vlerësimin e dë-
meve pas kërkesave eventuale për
paraqitje të dëmeve nga ana e
prodhuesëve bujqësor”, theksoi
Nuhiu. Ai më tej nënvizoi se në rajo-
nin e Tetovës ka shumë pak sisteme
që mbrojnë kulturat bujqësore dhe

të tjerat gjatë kësaj periudhe. Sipas
tij, këto sisteme duhet më shumë të
praktikohen nga ana e bujqve që të
mund të mbrojnë prodhimet nga
këto temperature. Reshjet e fundit
sipas tij, në rajonin më të gjërë nuk
kanë shkaktuar përmbytje nëpër
kulturat bujqësore dhe se deri më
tash nuk ka denoncime për dëme
eventuale.

“Për momentin nuk kemi pasur
paraqitje apo denoncim nga ana e
prodhuesëve bujqësor për ndonjë
dëm eventual të shkaktuar nga të
reshurat e fundit të shiut”, deklaroi
Xheladin Nuhiu nga Njësia Rajona-
le e Ministrisë së Bujqësisë. 

Ndryshe, kryesisht në Pollog ka
shumë pak plantazhe të prodhime-
ve të hershme ndërsa në treg më
shumë këto prodhime sillen nga
vende tjera dhe janë shumë të sh-
trenjta.

PDSH mbajti 
kuvende zgjedhore 
në Saraj dhe Çair
Në vazhdën e përgatitjeve të kongresit
të shtatë të Partisë Demokratike Shqip-
tare dje (26.07.2018) u mbajtën kuven-
de të rregullta të degëve të PDSH-së në
Satraj dhe Çair. Punimet e këtyre kuven-
deve i ndoqi kryetari i partisë, Menduh
Thaçi, si dhe kryetari i këshillit për orga-
nizimin e kongresit të partisë, Azem Sa-
diku. Në kuvendin e degës së Sarajit për
kryetar të degës u zgjodh Sefedin Aliu,
kurse në Çair për kryetar të degës u
zgjodh Ramazan Shaqiri. Gjithashtu në
këto kuvende u zgjodhën kryesitë e
degëve,  delegatët e kongresit, si dhe
propozimet për anëtarë të kuvendit
qendror të Partisë Demokratike Shqip-
tare. Kryetari i PDSH-së Menduh Thaçi
pasi përshëndeti punimet e kuvendeve
theksoi rëndësinë e de-bllokimit të pro-
ceseve integruese, si dhe rëndësinë e
implementimin të plotë të marrëve-
shjes me Greqinë, andaj në këtë drejtim
kërkoi angazhim maksimal të struktu-
rave partiake. Kryetari Thaçi gjithashtu
përshëndeti aderimet e reja dhe intere-
simin e madh të shqiptarëve për anë-
tarësim në PDSH, si dhe potencoi se
dyert e Partisë Demokratike Shqiptare
janë të hapura për të gjithë shqiptarët
pa marrë parasysh bindjet e tyre poli-
tike./Shërbimi për Informim - PDSH.

PASOJAT ATMOSFERIKE NË KULTURAT BUJQËSORE

Mungojnë sistemet mbrojtëse
”Këtu bëhet fjalë për
drithërat e bardhë dhe
vjen deri tek ulja e
glutenit të cilat bien në
grupin e alumineve dhe
paraqet problem pastaj
kur bëhet bluarja e
drithërave domethënë
cilësia e miellit ose bukës
dukshëm zvogëlohet”,
shprehet Xheladin Nuhiu
nga Njësia Rajonale e
Ministrisë së Bujqësisë

Nuk ka paraqitje të dëmeve nga
ana e prodhuesëve bujqësor  

“Kemi pasur raste kur dëmet që janë
shkaktuar gjatë reshjeve nga ujrat e
rëmbyeshëm dhe janë kompensuar nga Ministria
e Bujqësisë mirëpo për këtë vit nuk kemi njohuri,  nuk
ka ndonjë njoftim nga Ministria për kompensimin eventual të
dëmeve që mund të jenë shkaktuar nga të reshurat në kulturat
bujqësore.Nëse ka nevojë  qeveria së bashku me institucionet tjera
të ministrive të bëj vlerësimin e dëmeve nëse ka kërkesa paraqitje të
dëmeve nga ana e prodhuesëve bujqësor.. Për momentin nuk kemi
pasur paraqitje apo denoncim nga ana e prodhuesëve bujqësor për
ndonjë dëm eventual”, shprehet Xheladin Nuhiu nga Njësia
Rajonale e Ministrisë së Bujqësisë 

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

SHTIMI NATYROR NË DIASPORË

Vjet kanë lindur rreth 
5 mijë fëmijë jashtë shtetit

Nga Gostivari janë
evidentuar 570 fëmijë
të lindur në diasporë,
nga Struga - 330,
Tetova - 286, Kërçova -
242, Vrapçishti - 217,
Zhelin -  193, Likova -
187, Bogovina - 172,
Çairi - 134, Mavrova
dhe Rostushe - 133

Koha

Koha
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Delvina KËRLUKU

Shkup, 27 Korrik - Sistemi shëndetë-
sor në Maqedoni përballet me pro-
bleme të shumta. Pacientët
ankohen për shërbime jocilësore
dhe mungesë të barnave. Zona të
tëra janë pa ose me shërbim shën-
detësor të cunguar jo vetëm bren-
da qyteteve, por edhe në periferi.
Për rrjedhojë, cilësia e dobët e
shërbimit shëndetësor publik, e re-
flektuar me pakënaqësinë e qyte-
tarëve dhe tensionimin e
marrëdhënieve pacient –personel
shëndetësor dhe përplasjen midis
tyre, për shkak të mungesave të
shumta në spitale, duke filluar nga
pajisjet elementare, financim i
dobët i shërbimit shëndetësor pu-
blik, menaxhimi primitiv që ka
bërë që edhe ato pak para publike
të humbin në vrimat e zeza të
paaftësisë dhe korrupsionit, e
shumë probleme të tjera,  janë
ngjyrat karakteristike që e për-
shkojnë imazhin  e përgjithshëm
të shëndetësisë te ne.

Zgjidhja e këtyre problemeve
në shëndetësinë e Maqedonisë, që
për vite ka çaluar, nuk do të jetë e
lehtë apo e lirë, për rregullimin e së
njëjtës. Shëndetësia në Maqedoni
ka pak vite që është zgjuar nga
“vdekja klinike”, që duhet të vazh-
dojë t'i nënshtrohet trajtimit të
rëndë në mënyrë që të shërohet.
Fillimi i realizimit të reformave të
shumëpritura solli shpresë, por
provokoi një front të gjerë revol-
tash dhe pakënaqësish. Përpjekja
për përmirësim gjatë viteve, ka
ndikuar te pacientët, mjekët dhe i
gjithë stafi mjekësor, si dhe te ad-
ministratorët. Në vend të përmirë-
simit, shëndetësia gjatë viteve ka
humbur jo vetëm reputacionin,
por edhe cilësinë e shërbimeve më
të ndjeshme ndaj pacientëve. 

REFORMAT DHE MASAT 
MEZI FUNKSIONOJNË 

Mjekët e intervistuar nga ga-
zeta “Koha”, pohojnë se situata ak-
tuale në spitalet tona mbetet e
pajustifikueshme dhe tregon më
së miri degradimin e sistemit
shëndetësor. Mungesat e shumta
nuk kanë të bëjnë vetëm me
buxhetin e cunguar, por  edhe me
abuzimin dhe keqmenaxhimin që
i bëhen parave publike. 

"Në sistemin e kujdesit shën-
detësor, gjatë viteve, është krijuar
një sistem që në qendër kanë vënë
pacientin dhe ato mjete teknike,

materiale për institucionet shën-
detësore publike. U treguan pa-
cientëve se ‘ne bëmë mrekulli në
shëndetin publik’, që kush e di se
për çfarë pajisje, projekte, miliona
investime bëhet fjalë. Dhe norma-
lisht kur ajo që shihet në televizor
dhe kthehesh në jetën reale, vë-
rehet se ndryshimet janë pothuaj-
se asfare, reformat dhe masat mezi
funksionojnë, atëherë paraqitet re-
volta, pakënaqësia. Nga ana tjetër,
janë lënduar  mjekët dhe stafi
mjekësor, kur ata janë një nga tri
shtyllat që mbajnë të gjitha
përgjegjësitë dhe funksionimin e
institucioneve shëndetësore. Pra,
u krijua një situatë zhgënjimi,
kryesisht për shkak të pagave të
ulëta, por edhe qëndrimin ndaj
tyre. Nëse nuk keni staf të këna-
qur, nuk mund të presësh një pa-
cient të kënaqur, pa marrë parasy-
sh se çfarë është puna jonë
humane. Por kjo situatë nuk është
e tanishme, por një pakënaqësi e
akumuluar vazhdimisht ndër vite ",
thotë Kryetari  i Sindikatës së Qen-
drës Klinike në Shkup, doktor Go-
ran Begoviq. 

ASKUSH NUK E DI SE SA 
MJEKË KANË MBETUR!

Vitin e kaluar, nga 220 doktorë
të diplomuar, 180 kanë kërkuar një

certifikatë nga Oda e Mjekëve për
të shkuar jashtë vendit. Ka shifra,
jo të plota, se sa mjek kanë ikur,
por askush nuk e di se sa mjekë
kanë mbetur.

Se cila është situata në shën-
detësi mjaftueshëm reflektojnë
disa të dhënave: borxhet e dhjetë-
ra miliona eurove, bllokimi i lloga-
rive bankare të klinikave, kanë fil-
luar, por projektet e parealizuara,
pajisjet e vjetruara, gjegjësisht
janë furnizuar me të reja, të cilat
kryesisht janë të papërdorshme.
Dhe kapaku i gjithëçkaje - situata
me daljen e stafit mjekësor jashtë
vendit, por edhe në spitalet priva-
te, që merr dimensione dramatike.
Që nga viti 2010, shteti ka lëshuar
më shumë se 600 mjekë, personel
shtesë dhe mjekësor. Shifrat e sak-
ta, sipas mjekëve, nuk janë të
njohura nga askush, por patjetër
janë shqetësuese dhe ky është një
problem serioz. Problemet për më
shumë gjendet kur - Kthimi i
mjekëve është bërë dramatik; Ma-
qedonia me normën e dytë më të
lartë të vdekshmërisë së foshnjave
në Evropë; Shëndeti i qytetarëve
bëhet edhe më i rrezikshëm, etj.

Autoritetet tashmë po zba-
tojnë masa për të ndalur këtë prirje
negative, e cila vjen kryesisht nga
politikat e parregullta dhe plani-
fikimi i punësimit në periudhën e
kaluar. 

Hapi i parë në rimëkëmbjen e
reputacionit të mjekëve u bë me
njoftimin për të rritur të ardhurat,
kujdestarinë. Punonjësit në të
gjitha aktivitetet kirurgjike në kli-
nikat do të marrin të njëjtën page-
së për detyrën, ndërsa punonjësit

në aktivitetet e brendshme, 75 për-
qind të tarifave të marra nga ki-
rurgët. Dyfish është rritur ndihma
nga infermierët në turnin e natës.
Përveç kësaj, gjithashtu do të jetë e
nevojshme të negociohen kom-
pensimet e atyre infermiereve që
kujdestarojnë.

KËRKESA PËR NDRYSHIME NË
SHËNDETËSI

Pacientët shpresojnë në ndry-
shime, jo vetëm në pjesën e trajti-
mit, por edhe të drejtat e tyre. 

"Për të parë një ndryshim më të
madh në shëndetësi, do të kemi
nevojë për shumë vite dhe vetëm
me bashkëpunimin do të mund që
ndryshimet të jenë pozitiv. Ndry-
she nga periudha e mëparshme,
me këtë ministër të Shëndetësisë,
kemi komunikim dhe dëgjim më
të mirë. Gjërat po lëvizin. Në Mini-
strinë e Punës dhe Politikës Socia-
le sëmundjet të rralla ishin inek-
zistente, por ne fund ndryshuan
gjendjen dhe ne presim më shumë
ndihmë në realizimin e të drejtave
sociale për këtë grup të njerëzve.
Duke filluar nga edukimi i pu-
nonjësve në qendrat sociale si dhe
dhënia e listave të të sëmurëve,
duke shtuar sigurimin, asistencën
personale për personat me aftësi
të kufizuar të përhershme dhe të
rënda ", tha Vesna Aleksovska,
kryetare e shoqatës " Jeta me sfida
", për sëmundje të rralla. Ajo sh-
preson për ndryshime më të
rëndësishme jo vetëm në pjesën e
sëmundjeve të rralla, por në
përgjithësi në të gjitha segmentet
e shëndetësisë. Por ato gjithashtu
kërkojnë më shumë para, edukim,

komunikim ndërmjet punonjësve
të shëndetësisë, institucioneve dhe
shoqatave të pacientëve.

SHLYERJE BORXHESH NË VEND
TË INVESTIMEVE

Ministri i Shëndetësisë Venko
Filipçe paralajmëroi se vetëm
borxhet që ata trashëguan nga qe-
veria e mëparshme ishin në
shumën prej 60 milionë eurosh.

"Në vend që të investonim
këto para në  cilësi, qeveria aktua-
le dhe ministria e shëndetësisë
duhej të paguanin borxhet për të
shpëtuar nga interesi që kërcë-
nonte të rriste borxhin. Pajisjet e
blera nga qeveria e mëparshme
dhe menaxhmenti i mëparshëm i
Ministrisë së Shëndetësisë në shu-
micën e rasteve janë ende të pake-
tuara me një periudhë garancie
kaluese, pasi nuk ka vend për t'u
akomoduar ", thotë ministri Fi-
lipçe. Ekziston edhe një plan për
blerjen e pajisjeve të reja mjekëso-
re, por, siç thotë ministri Filipçe, jo
me çmime të larta siç është bërë
deri më tani.

Hapat fillestarë për ndryshi-
met në kujdesin shëndetësor, janë
një sinjal pozitiv, por jo shumë të
mjaftueshëm. Kjo gjithsesi u re-
flektua në përmirësimin e
gjendjes në spitale private që jo
vetëm që mblodhën pjesën finan-
ciare, por gjithashtu tërhoqën një
pjesë të konsiderueshme të stafit
mjekësor kualitativ. Dhe kjo si pa-
sojë e politikave të qeverisë së më-
parshme që nënshkruan  një kon-
tratë për rimbursimin e fondeve
përmes Fondit të Sigurimit Shën-
detësor.

IMAZHI I SHËNDETËSISË 

Reputacioni dhe cilësia -
“sëmundjet” më akute

Shëndetësia në
Maqedonia vuan
pasojat e politikave të
gabueshme, kurse
masat e ndërmarr
kohëve të fundit pritet
të japin efekte më vonë.
Deri atëherë askush
nuk garanton se edhe
sa mjekë cilësor do të
mbeten në vend
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Fisnik PASHOLLI

Shkup, 27 korrik- Realizimi shumë i
ulët i investimeve kapitale në gja-
shtë muajt e pare të këtij viti impo-
non edhe rebalancin sa më urgjent
të buxhetit. Ekonomistët thonë se
fakti se deri në fund të muajit qer-
shor janë realizuar vetëm afër 17
për qind, apo vetëm 65 milion euro
nga totali i 392 milion euro të para-
shikuara të investimeve kapitale,
flet sa më shpejt nevojitet të ri-
shpërndahen mjetet buxhetore në
favor të rritjes ekonomike. Bile sh-
tojnë ata , rebalanci edhe më
shumë riaktualizohet për shkak se
harxhimet buxhetore për ndërti-
min e rrugëve, shkollave, dhe
objekteve të tjera infrastrukturore
në periudhën janar –qershor të kë-
tij viti është për dy herë më e vogël
në raport me 140 milion euro inve-
stime kapitale të realizuara në të
njejtën periudhë të këtij viti.
.Njëherazi rekomandohet që  më
në fund ti kushtohet një vëmendje
më e madhe temave ekonomike
,në vend të atyre politike.

Nga Instituti Fajnens Think
vlerësojnë se  rishpërndarja më
imediate e mjeteve buxhetore , jo
vetëm që do të përshpejtojë inve-
stimet kapitale, por edhe do të
ndihmojë në mënyrë indirekte
edhe rritjen ekonomike . “ Ne para-
shikojmë që deri në fund të vitit, në
rast se nuk realizohet rebalanci i
buxhetit, realizimi i këtyre investi-
meve kapitale do të jetë 40 për
qind e mjeteve të planifikuara”,
thotë Ivan Vçkov nga Instituti eko-
nomik Fajnens Think.

Nga Ministria e Financave
përgënjeshtrojnë se punohet në
realizimin e rebalancit, për shkak
se sipas tyre, nuk ka probleme me
të ardhurat në buxhet.

“ Për momentin nuk punohet

në rebalancin e buxhetit. Gjitha-
shtu pagesat nga ana e ministrisë
kryhen në mënyrë të rregullt, ndër-
sa të gjitha urdhëresat e pagesave
dorëzohen  menjëherë për reali-
zim . Njëherazi po kryejmë presion
ndaj institucioneve dhe po ndër-
tohen projekte të rëndësishme për
qytetarët dhe biznesin, ku presim
realizimin e tyre të përshpejtuar

në gjysmën e dytë të këtij viti. “
thonë nga Ministria e Financave.
Nga ky dikaster përkujtojnë se
pikërisht në tre muajt e fundit të
vitit të kaluar u shënua realizim hi-
storik i investimeve kapitale  

Kohë më pare nga qeveria
theksuan , pas lajmit për  realizi-
min e vetëm për 13.8  qind të inve-
stimeve kapitale në periudhën ja-
nar-maj të këtij viti, se aktivitetet
më të dobëta investuese  këtë vit
vijnë si rrjedhojë e ngadalësimit
të ndërtimit të autostradave
Kërçovë-Ohër dhe Milladinovci-
Shtip . Vonesat e tilla janë shkak-
tuar për shkak të ndreqjes së gabi-
meve teknike të dokumentacionit
të ndërtimit ku për shembull në
autostradën që shpie në Ohër dhe
Strugë kanë munguar më shumë
hyrje dalje për fshatrat përreth kë-
tij aksi madhor të rrugës. 

“ Si qeveri ishim të ballafaquar

me zgjidhjen e çështjes së auto-
stradave, apo të miratimit të vendi-
mit që të vazhdojmë të realizojmë
projekte të papërpunuara deri në
fund në aspektin teknik , që janë
edhe të dëmshme për qytetarët në
aspektin financiar .Një hap i tillë
do të sillte  edhe rritje të harxhime-
ve, dhe do të tregonte disa shifra se
vetëm ndërtohet, që në fund do ti
paguajnë të gjithë ne
, ose të zgjedhim të ndalojmë , të
z gjedhim problemet dhe në fund
ti përfundojmë projektet”,  thotë
zëvendës kryeministri për çështje
ekonomike, Koço Angjushev.

Ndryshe me rishpërndarjen e
të hollave buxhetore , synohet për-
farimi i dallimeve midis të hyrave
dhe të dalave të planifikuara  në
buxhet  siç janë edhe investimet
kapitale për rrugë, shkolla, univer-
sitete, ujësjellës, spitale, sistemeve
të vaditjes në bujqësi  etj . 

Kosova emeton
Obligacion
shtetëror 
10 vjeçar
Ministria e Financave njofton se
më 30 korrik 2018 do të mbahet
ankandi i parë për emetimin e
Obligacionit 10 vjeçar, në vlerë
prej 10 milionë euro, i cili zhvil-
lohet përmes Bankës Qendrore
të Republikës së Kosovës. Inve-
stimi në Obligacione është in-
vestim i sigurt i garantuar me
Ligjin për Borxhin Publik, ku in-
teresi fiks i përcaktuar nga tre-
gu ju garantohet për të gjithë
kohëzgjatjen (10 vite), i pague-
shëm çdo 6 muaj dhe është
tërësisht i liruar nga tatimi. Ky
instrument para se gjithash u
dedikohet individëve dhe
subjekteve që kanë plane për
kursime më afatgjata dhe jo
vetëm, dhe ka efekte pozitive të
shumanshme ekonomike dhe
financiare. Për detaje rreth pje-
sëmarrjes në ankande për
blerjen e letrave me vlerë, ju lu-
tem kontaktoni ndonjërën nga
Bankat Komerciale që operojnë
në Republikën e Kosovës.

Vetëm “Vizer” ka
dorëzuar ofertë
për destinacione
të reja
Vetëm “Vizer” ka dorëzuar
ofertë për destinacone të reja
nga  Shkupi dhe Ohri në
thirrjen për subvencionimin e
linjave ajrore, njoftojnë nga Mi-
nistria e Transportit dhe Lidhje-
ve. Hapj  publike e ofertave u
mbajt  të premten në orën 12.
“Deri në orën 12, deri kur ishte
afati i fundit, ofertë dorëzoi
vetëm një kompani, “Vizer”. Në
periudhën në vazhdim Komi-
sioni do të bëj vlerësimin e
ofertës për të përcaktuar nëse
dokumentacioni i dorëzuar u
përshtatet kushteve dhe kërke-
save të tenderit”, thonë nga Mi-
nistria.

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

Maqedonia tani për tani nuk
planifikon vendosjen e kundra-
masave ndaj Kosovës. Pret plotësi-
sht pezullimin e tarifave të rritura
doganore në bazë zë negociatave
të deritanishme, kumtoi sot Mini-
stria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe
Ekonomisë së Ujërave (MBPEU).

Sipas MBPEU-së, pas takimit të
sotëm ( e shtunë)  të ministrit të
Ekonomisë Kreshnik Bekteshi me
kolegun e tij kosovar, do të ketë më
shumë detaje për hapat e ardh-
shëm. “Të gjitha negociatat e deri-

tanishme na japin të drejtë të pre-
sim pezullim të plotë të rritjes së

tarifave doganore. Për këtë shkak
në këtë moment, Maqedonia mbe-

tet në qëndrimin të paktën tani për
tani të mos vendosen kundra-
masa. Pas takimit të nesërm të
Bekteshit, do të kemi edhe më
shumë detaje për hapat e ardh-
shëm”, thekson MBPEU.

“Ministria edhe më tej mbetet
në qëndrimin se bisedimet me Ko-
sovën në periudhën e kaluar kanë
dhënë rezultat, ndërsa si konfir-
mim për këtë e thekson faktin se
Prishtina tashmë e ka tërhequr ta-
rifën e rritur doganore për pjesën e
prodhimeve bujqësore.

Maqedonia nuk vendos kundërmasa ndaj Kosovës
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

REBALANCI I BUXHETIT  TË MAQEDONISË

Investimet e ulëta kapitale
imponojnë rishpërndarje 

Nga Instituti Fajnens
Think vlerësojnë se
rishpërndarja më
imediate e mjeteve
buxhetore , jo vetëm
që do të përshpejtojë
investimet kapitale ,
por edhe do të
ndihmojë në mënyrë
indirekte edhe rritjen
ekonomike

Koha
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Përmes rrjeteve sociale dhe
aplikacioneve të ndryshme, kryesi-
sht atij Viber, qytetarët në Kosovë
kanë filluar të marrin së fundmi
mesazhe, në të cilat u ofrohet
mundësi punësimi – dhe atë në
Gjermani. Radio Evropa e Lirë ka
kontaktuar njërën nga këto që ve-
ten e quajnë agjenci punësimi. Në
përgjigjen e dërguar përmes aplika-
cionit Viber, thuhet se ofrojnë kon-
tratë pune për profesione të ndrysh-
me në Gjermani. Përfaqësuesit e
kësaj agjencie thonë se pas kom-
pletimit të dokumentacioni kontra-
ta e punës bëhet brenda 21 ditësh.

Sipas përgjigjes me shkrim, kjo
agjenci thotë se ofron vende pune
për profesionet si: kamerier, shofer,
shitës, ndihmës në ndërtimtari,
elektricist dhe profesione të tjera.

Por, sa janë të besueshme këto
agjenci dhe a mund të arrihet një
kontrate pune në Gjermani përmes
tyre?

Në Policinë e Kosovës, sipas
zëdhënësit, Daut Hoxha janë para-
qitur raste të mashtrimit që kompa-
ni apo agjenci të tilla u kanë bërë
qytetarëve. “Policia e Kosovës, konk-
retisht Drejtoria për hetimin e kri-
meve ekonomike dhe korrupsionit
së fundi ka pranuar dy rastem një
në Prishtinë dhe një në Prizren ku
një numër i madh i shtetasve te Re-
publikës së Kosovës janë mashtruar
duke dhënë para në këmbim të një
kontrate jo të vertete për punësim
ne Gjermani”, thotë Hoxha.

Ai shton se për të gjitha rastet e
raportuara, Policia e Kosovës i ndër-
merr veprimet e nevojshme ligjore
të parashkruara me Kodin Penal të
Kosovës.

Idriz Sadiku, qytetar nga Prish-
tina thotë të ketë pranuar një me-
sazh të tillë, por që nuk mendon se
është i besueshëm.

“Po kam marr një mesazh për-
mes Viber-it, nuk jam interesuar
fare mund edhe të mos jetë i be-
sueshëm. Unë mendoj se këto kom-
pani po e shfrytëzojnë nivelin e lartë
të papunësisë në Kosovë dhe po
mashtrojnë qytetarët me gjëra të
tilla dhe për përfitimi të tyre”, thotë
ai. Ndërsa, Nita Sylejmani thotë se
edhe ndoshta do ta provonte një
mundësi të tillë nëse siç shprehet
ajo nuk do të kushtonte shumë.

“Po ndoshta edhe mund të si-
gurojnë një vend pune, do të kishte
qenë mundësi e mirë për neve në
Kosovë, nuk jam e informuar
shumë për këto kompani kam
dëgjuar diçka nga miqtë e mi, por
ekziston edhe frika se mund të ma-
shtrohemi”, thotë ajo. Në anën
tjetër, zyrtarë të Ministrisë së Punës
dhe Mirëqenies Sociale thonë të
mos jenë në njohuri për këtë
mënyrë të ofrimit të vendeve të
punës përmes aplikacioneve të tek-
nologjisë së menduar, përkatësisht
përmes Viber-it. Mimoza Kqiku, kë-
shilltare për informim e Ministrit të
Punës dhe Mirëqenies Sociale,
thotë për Radion Evropa e Lirë se si
ministri bashkëpunojnë vetëm me
agjenci që janë të licencuara në Ko-
sovë dhe jo me agjenci të cilat ve-
projnë në shtete të caktuara. Ajo
thekson se për dy vjet që prej kur ka
nisur procesi i licencimit, Ministria e

Punës dhe Mirëqenies Sociale ka li-
cencuar 17 agjenci të cilat ofrojnë
shërbime të punësimit apo
ndërmjetësim në punësim si bren-
da vendit ashtu edhe jashtë.

“Kur jemi tek ndërmjetësimi në
punësim dhe agjencitë që ofrojnë
këto shërbime, ekziston një proce-
durë e rregullt e cila duhet të ndiqet
nga Ministria dhe agjencitë që
ofrojnë shërbime. Të gjitha këto
agjenci duhet të licencohen pranë
Ministrisë në bazë të legjislacionit
në fuqi, ndërsa sa i përket agjencive
të cilat operojnë në shtetet përkatë-
se, ato kanë të drejtë në mënyrë të
pavarur të ofrojnë shërbimet e tyre,
por Ministria bashkëpunon vetëm
agjenci që licencohen”, thotë ajo.

Sa i përket punësimit në vendet
e Bashkimit Evropian, Kqiku thotë
se Ministria e Punës është në
përpjekje të nënshkrimit të marrë-
veshjes për punësim sezonal në
disa nga vende të BE-së.

“Sa i përket marrëveshjeve për
punësim sezonal aktualisht nuk
kemi ndonjë marrëveshje, por jemi
në përpjekje të vazhdueshme që së
shpejti të kemi një marrëveshje të
tillë. Mund të konfirmojë se jemi në
negociata të ngushta më disa shte-
te dhe deri në fund të vitit do të
kemi një ose më shumë marrëve-
shje për punësim sezonal”, thekson
Kqiku. Papunësia është një nga pro-
blemet më të mëdha që ka përcjel-
lë shoqërinë kosovare viteve të fun-
dit. Shkalla e papunësisë në Kosovë,
sipas të dhënave zyrtare është mbi
30 për qind. Në tregun e punës në
Kosovë, sipas të dhënave zyrtare,
çdo vit hyjnë 25 deri në 30 mijë të
rinj, të cilët konsiderohen të aftë për
punë. (REL)

Padi Penale për sulmuesin e 10 vjeçares
Tetovë, 27 korrik - Sektori për punë të brendëshme Tetovë, ka zbardhur
rastin për sulmin ndaj vajzës 10 vjeçare nga Tetova  dhe deri në
prokurorinë Themelore Publike Tetovë, ka ngritur kallzim penal
kundër 33 vjeçarit M.B. nga Tetova, për shkak të bazave të dyshimit,
se ka kryer vepër penale “Sulm seksuale të kryer ndaj fëmijës i cili nuk
ka mbushur ende 14 vjet”.Sipas policisë, personi M.B. nga Tetova,
dyshohet se me më 25 korrik  rreth  orës 17.00, e ka kryer veprën në
rrugën “Blagoja Toska” në Tetovë, më saktë në rrugicën mes dy ndër-
tesave banuese, ku me thikë e ka prerë vajzën në dorën e majtë  dhe
këmbën e majtë  dhe gjithashtu e ka prekur në pjesët intime të tru-
pit, duke u kërcënuar se do ti vras bashkë me babain e saj dhe ka ikur
nga vendi i ngjarjes.Gjithashtu sipas policisë së Tetovës,  i denoncua-
ri M.B. dyshohet se edhe më datë 23 korrik e ka ngacmuar seksuali-
sht vajzën, pasi që i pa vërejtur nga askush ka hyrë në banesën e
tyre, ku vajza ka qenë e vetme në banesë dhe pasiqë i ka ra në kokë i
njëjti ka ikur nga banesa.Personi M.B dje është dërguar para gjykatë-
sit  në procedurë paraprake nga Gjyqi Themelorë i Tetovës, i cili cak-
toi masën e paraburgimit në afat prej 30 ditësh. Në ndërkohë, të
enjten pjestarët e policisë nga Sektori për Punë të Brendëshme Te-
tovë, prej ora 17.00 deri ora 18 e 45 minuta kanë kryer bastisje në shtë-
pinë dhe hapësirat ndihmëse të 33 vjeçarit M.B. nga Tetova, I cili dy-
shohet për ngacmimin dhe sulmin ndaj 10 vjeçares.Sipas policisë,
gjatë bastisjes, të realizuar me urdhër të gjykatës në të cilën ka qenë
prezent edhe prindi i tij D.B. 67 vjeçar, në dhomën e gjumit janë gje-
tur 49 plumba të kalibrit 22 milimetër, pistoletë “CZ” e kalibrit 9 mi-
limetër me karrikues të zbarazët, 3 fishekë për armë gjuejtje të kali-
brit 16 milimetër, 102 plumba të kalibrit 9 milimetër, dhe një
thikë.Gjësendet e gjetura janë fotodokumentuar dhe me vërtetim
janë marrë, ndërsa personi D.Bështë privuar nga liria, dhe mbajtur në
Stacionin policorë Tetovë për procedurë të mëtutjeshme.

Aksidentohet 25 vjeçari  në rrugën 
Tetovë-Shkup 
Tetovë, 27 korrik - Në autostradën Shkup-Tetovë, të enjten rreth orës
15 e 30 minuta, ka ndodhur një aksident trafiku ku janë përfsgirë ve-
turë e tipit Opel Astra me targa të Tetovës e drejtuar nga N.A 64
vjeçar nga tetova dhe veturës Ford me targa të Shkupit e drejtuar nga
25 vjeçari me iniciale N.R nga Tetova.Vozitësi i veturës Ford ka marrë
lëndime dhe është dërguar në Spitalin Klinik të Tetovës dhe pas
marrjes së ndihmës së parë, është lëshuar për mjekim shtë-
piak.Hetime në vendin e ngjarjes kanë bërë ekipet e Sektorit për
Punë të Brendëshme në Tetovë.

Aksidentohet rëndë 17 vjeçari në Poroj
Tetovë, 27 korrik - Në rrugën regjionale Jazhincë-Tetovë, në fshatin
Poroj të enjten mbrëma  rreth orës 19 e 30 minuta ka ndodhur një ak-
sident trafiku ku janë përfshirë vetura e tipit Golf,  e drejtuar nga F/K
43 vjeçar nga Tetova dhe motoçikletës Kumko e drejtuar nga një 17
vjeçar nga Tetova.Në këtë aksident, motoçiklisti, ka marrë lëndime
trupore dhe është dërguar në Spitalin Klinik të Tetovës ku pas marrjes
së ndihës së parë është dërguar si rast urgjent në Klinikat e Shku-
pit.Hetime në vendin e ngjarjes kanë bërë ekipet e Sketorit për Punë
të Brendëshme në Tetovë dhe punohet në zbardhjen e plotë të rastit.

Ndalohen 12 valltare në Oriental Ass
Tetovë, 27 korrik - Prej të enjtes mbrëma e deri në orët e para të
mëngjesit të ditës së premte , pjestarët e policisë nga Sektori për
punë të brendëshme Tetovë, kanë realizuar kontroll aksion në objek-
tin hotelierik “Oriental AS” në fshatin Zherovjan të Tetovës, pronë e
personit A.A. 23vjeçar nga fshati Bogovinë.Gjatë kontrollit në objekt,
janë ndaluar 12 femra të angazhuara si valltare dhe kamariere nga të
cilat 5 shtetase të huaja edhe atë 3 nga Republika e Serbisë , 2 nga Re-
publika e Bullgarisë, si dhe 7 shtetase të Maqedonisë.

Arrestohet i kërkuar për tregëti me njerëz
Gostivar,  27 korrik - Pjestarët e policisë, nga Sektori për punë të
Brendëshme Tetovë  Njësia policore Mavrovë, kanë arestuar 61
vjeçarin T.S. nga fshati Brodec i Gostivarit, i dënuar me 2 vite burg,
për kryerje të veprës penale “tregti me njerëz”.Pas arrestimit dhe
mbajtjes së shkurtë në Stacionin policorë, të realizuara me urdhër
të gjykatës, T.S. është dorëzuar për vuajtjen e dënimit në burgun
“Idrizovë” në Shkup.

KRONIKËOfertat mashtruese të
punësimeve në Gjermani

Një krim i rëndë brenda fa-
miljes ka ndodhur pasditen e së
enjtes në Stamboll të Turqisë. Një
burrë në prag divorci ka qëlluar
me armë zjarri bashkëshorten
dhe më pas vjehrrën e tij, të cilat
humbën jetën. 

Mehmet Reçit Ç., 40 vjeç, ra-
portohet se fillimisht ka shkuar

në shkollën ku e shoqja ishte nën-
drejtoreshë dhe me dhunë e ka
futur në makinë për ta dërguar
në një adresë në rrugën Aksu. Aty
e ka qëlluar me tre plumba në
gjoks duke e lënë të plagosur
rëndë bashkëshorten 38-vjeçare
Ayçegul Ç., e cila humbi jetën në
spital.

Më pas ai është nisur për te
shtëpia e së vjehrrës, 58-vjeçares
Fehime Kuçuk, të cilën e qëlloi me
armë zjarri duke e lënë të vdekur
në vend.Autori i vrasjes së dyfi-
shtë u largua me shpejtësi nga
vendngjarja ndërsa policia ka ni-
sur një operacion të gjerë për
kapjen dhe arrestimin e tij.

Plumba ndaj bashkëshortes dhe vjehrrës

Në Policinë e Kosovës,
janë paraqitur raste të
mashtrimit që kompani
apo agjenci të ndryshme
u kanë bërë qytetarëve, të
cilat gjoja ofrojnë
kontratë pune për
profesione të ndryshme
në Gjermani
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Themelues: Arben Ratkoceri dhe Lirim Dullovi
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A
q shumë ideal e vuajtje
në një emër, sa vështirë
t’ia gjesh shokun. Ia
gjen, në emra si Nelson

Mandela, me të cilin ndanë famën
e të qenit i burgosur politik më i
njohur në Ballkan me “stazh” sa
ai. Një emër që në fëmijërinë dhe
rininë e gjeneratës sime, dhe të
atyre para nesh, paraqiste frikë
për t’ia përmendur. Kurse më të
guximshmit, do t’ia lexonin librin
e ndaluar “Gjarpinjtë e gjakut”, të
cilin në vitet e turbullta të 80-ta
ma kishte dhënë një shok, për t’u
çuditur më vonë se çfarë paska ky
libër që ka qenë i ndaluar. Atëherë
kujtonim se ky “nacionalist shqip-
tar”  ka shkruar një vepër antish-
tetërore dhe për këtë vuan bur-
gun. 
E vërteta ishte se libri e “vuante”
anatemën e autorit. Të autorit i
cili që në moshë studentore kish-
te ditur të flasë me zë për atë që
shihte se nuk ishte e drejtë, për
politikat e diskriminimit, për
premtimet e papërmbushura nga
“lufta e përbashkët” antifashiste,
për valën e dëbimit të shqiptarë-
ve nga trojet e tyre...Një intelek-
tual si ai, që ngre zërin e të vër-
tetës, doemos do të paraqiste
rrezik për sistemin. Edhe në
ngjarjet e mëvonshme, me
ngritjet e pakta dhe me kundër-
goditjet e hegjemonizmit serb
nën ombrellën e Jugosllavisë së
Titos, Adem Demaçi do të ishte
emri që nuk guxohej të përmen-
dej. Emrin e tij guxonte ta për-
mendte vetëm regjimi, i cili kur
donte t’i rëndojë qindra e mijëra
veprimtarë të tjerë, ua ngarkonte
“indoktrinimin” nga fryma e
Adem Demaçit. 

DEMAÇI, SI NJË “PELEGRIN I
VONUAR”

Në grahmën e fundit të regji-
mit komunist dhe të krijesës sh-
tetërore RSFJ, lirinë do ta shohë
edhe Adem Demaçi. Dalja në liri
ishe momenti i njohjes më për së
afërmi për gjeneratat që vetëm ki-
shin dëgjuar për të. Habia më e
madhe do të jetë se ai doli një nje-
ri normal, fare normal i cili nuk
përmbante atë “dozë” të stër-
madhuar të rrezikut, për më tepër,
nga goja e tij dilnin porosi paqeje,
mirëkuptimi midis popujve, naty-
risht, pa hequr dorë nga qëllimi
për të cilin kishte vuajtur burgun,
për të drejtën e popullit të Kosovës
të jetojë i barabartë, për të drejtën
e Kosovës për vetëvendosje. Ishte
pra njeriu-ide, njeriu-koncept, nje-
riu-idealist gjer në fund. Dikush
do të thotë edhe i indoktrinuar me
atë frymën që ne shqiptarët këtej
kufirit të shtetit amë e kemi kon-
ceptuar, në fytyrën e një komuniz-
mi “më të drejtë” në botë, por nje-
riut i falet lajthitja në mungesë të
kontaktit me realitetin. Baca
Adem kishte gjasë të ishte më
tepër se jashtë realitetit brenda
mureve të burgut, sa të mos dinte
se modeli shoqëror për të cilin ki-
shte pasur simpati do të kishte
qenë po aq i rreptë sa ai që atë e ki-
shte futur në burg. Doemos ka
qenë katarsë e thellë ballafaqimi
me të vërtetën...  

Një emër zulmëmadh, në
njërën anë, e aq njerëzor, aq për
tokë, do të ishte përshtypja e parë
kur ta takoje për së gjalli nëpër
ngjarje të ndryshme ose ndeje. Të
këtillë e mbaj mend edhe unë në
ato jo shumë kontakte të
drejtpërdrejta me të viteve 90-të.

Takime profesionale dhe private.
Ai si një “pelegrin i vonuar”, do të
rivendosë kontaktet me shumë
bashkëveprimtarë dhe me këtë
qëllim shpesh kthente edhe në
lagjen Veri të Shkupit për t’u
takuar me Mësuesin. Kështu e
quante Hilmi Shehin, babain e
sime shoqe, i cili ngjashëm si ai,
për shkaqe politike, kishte qenë i
dënuar 20 vjet burg si pjesëtar u
grupit të Kaçanikut të NDSH-së.
Për shkak të tetë viteve dallim në
moshë, si më i vjetër, dhe për
shkak se në kohë lufte, kishte qenë
mësues, i kishte mbetur që Hilmi
Shehin ta quante mësues, ndonë-
se ai e kishte tejkaluar për nga
emri dhe zgjatja e burgut.  Te Më-
suesi vinte pa trokitur, një miqësi
dhe respekt i ndërsjellë. 

Më pas, Adem Demaçi shkroi
romanin “Libri për Vet-Mohimin”,
një vepër sa roman, aq dhe pam-
flet politik por dhe koncept filo-
sofik të frymës së tij që ai përhap-
te pas daljes nga burgu. Të njeriut
të idealit dhe idealistit që lufton
regjimet shtypës dhe nuk urren
njeriun dhe nuk urren popujt. Vël-
lait tim, Azamit, përndryshe pro-
nar i Shtëpisë Botuese “Shkupi”, i
lind ideja që këtë libër t’ia ofrojë
lexuesit në gjuhën maqedonase
dhe kjo ide e tij do të realizohet
në verë të vitit 1996. Në kohën e
realizimit të këtij botimi, bacën
Adem e kishim pritur disa herë
edhe në shtëpinë tonë, e më
vonë, duke ndenjur gjatë në
muhabet, ndërkaq si ngjarje e
rrallë ishte promovimi i librit në
Teatrin (atëherë ende) e Kombë-
sive ku salla ishte plot e përplot,
ku për librin patën folur në su-
perlativ dr. Ferid Muhiqi dhe

regjisori Lubisha Georgievski. Ish-
te një hap i madh për t’ia përa-
fruar autorin “e ndaluar” lexuesit
të paragjykueshëm maqedonas,
si viktimë e propagandës shumë
dekadëshe e që në formë mosbe-
simi e paragjykimi ka vazhduar
edhe pas rënies së komunizmit
dhe shpërbërjes së Jugosllavisë. 

PËRVOJA IME GAZETARESKE
ME DEMAÇIN

Në karrierën time gazetare-
ske kam bërë me dhjetëra intervi-
sta, por jo edhe me bacën Adem.
Te ai sigurisht do ta kisha pasur
derën   çelë si “dhëndër i Mësuesit
Hilmi”. 

Ndoshta ngase kisha vlerë-
suar se në ato intervista jo të pak-
ta që kishte dhënë pas daljes nga
burgu, nuk kishte mbetur gjë pa
thënë për vuajtjet e tij. Porse, nga
fundi i vitit 1996 unë isha në Ti-
ranë për të përcjellë shenjat e
para të shkatërrimit të kursimo-
reve piramidale si dhe në
përpjekje për të realizuar një in-
tervistë me presidentin e Shqipë-
risë, Sali Berishën, në kohën kur
ky ende deklaronte dhe me gjasë
besonte në mënyrë naive, se ato
janë “para më të pastra në botë”.
Pikërisht atyre ditëve në Tiranë
qëndronte edhe Adem Demaçi
dhe unë shfrytëzova rastin të
takohem me të pas një interviste
në TVSH. Bëra një intervistë të
shkurtër, ashtu në këmbë, para
ndërtesës së televizionit. Nuk ish-
te nga ato biseda që zënë vend
me shumë faqe gazete, aq kishte
kohë sa për të treguar se kishte
ardhur për të shprehur mospajti-
min me politikën e Rugovës. Ai
ishte i bindur se “konferencoma-

Një idealist i përvuajtur pa peng në shpirt
(Në vend të profilit për Adem Demaçin)

Nga 
Daut DAUTI

Ndoshta ka qenë
vlerësim i gabuar i Adem
Demaçit që ndenji jashtë
subjekteve politike.
Ndoshta pse autoriteti i
tij duhej të ishte  mbi të
gjithë, dhe mëtonte atë
pozicion që e meritonte
në shoqërinë shqiptare,
jashtë banaliteteve të
përplasjeve politike. Por,
ky pozicionim do ta bëjë
ngapak të çorientuar: do
të bëhet zëdhënës i UÇK-
së, por me hamendje që
gati se e rrezikuan
Marrëveshjen e
Rambujesë, kurse kur u
arrit liria dhe u krijuan
subjekte të dala nga UÇK-
ja, ai do të mbetet
pothuajse jashtë
proceseve... 

KOHA PËR KARIKATURËN E DITËS
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nia” javore e Rugovës e kishte
bërë shterpë kauzën e Kosovës,
prandaj duhej bërë diçka dhe ky
ishte kyçur një mision i presionit
për të ndryshuar strategjinë e ve-
primit (më duket se atëherë ishte
aktual edhe mos konstituimi i
parlamentit), në një kohë kur
edhe qeveria e në egzil e Buko-
shit kërkonte të njëjtën gjë. Nga
ky takim, kuptohet, nuk do të dil-
te më shumë se një lajm i mirë
për gazetë. Këtë episod e bën ka-
rakteristik ajo përpjekje e Adem
Demaçit që të japë kontributin e
tij në zhvillimet e Kosovës, si një
autoritet suprem. Ai mbeti të
nxitë proceset ose të paktën të
përpiqej, edhe pse e dinte se nuk
varej gjithçka prej tij. Nuk kishte
ndeje, tribunë, intervistë pa kri-
tikuar Rugovën, i cili për të ishte
shumë “frymëzues”. Ngjarjet që
do të pasojnë do të jenë drama-
tike, që i dimë të gjithë: lufta e
‘99-tës dhe pavarësia, dhe ndo-
shta ka qenë vlerësim i gabuar i
tij që ndenji jashtë subjekteve
politike. Ndoshta se nuk i shkon-
te të jetë pjesë e subjekteve, ndo-
shta pse autoriteti i tij duhej të
ishte  mbi të gjithë, dhe mëtonte
atë pozicion që e meritonte në
shoqërinë shqiptare, jashtë ba-
naliteteve të përplasjeve politike.
Por, jo pasiv. Ky pozicionim do ta
bëjë ngapak të çorientuar: do të
bëhet zëdhënës i UÇK-së, por me
hamendje që gatise e rrezikuan
Marrëveshjen e Rambujesë, kur-
se kur u arrit liria dhe u krijuan
subjekte të dala nga UÇK-ja, ai do
të mbetetjashtë tyre dhe
pothuajse jashtë proceseve... 

Më vonë do të ketë përafrime
me Vetëvendosjen, i motivuar
nga animoziteti ndaj subjekteve
si LDK dhe PDK, por kur do të
kuptojë se nuk mund të bëjë
gjithaq me koka të nxehta, do t’i
dëbojë nga banesa e tij. Ishte ai
moment kur LVV kishte ndër-
mend ta propozojnë për kryetar
por me kusht që të mos ia japë
mandatin Hashim Thaçit. I kishin
thënë do të të përkrahim, por më
mirë Kosova të shkatërrohet se t’i
japish mandatin Hashimit, kur
baca Adem u kishte thënë “hajt,
bac, shkoni se paski rrëshqitë prej
shinave”! Axhamillëk i skajshëm
t’i vesh kusht të palogjikshëm një
Adem Demaçi. Ta kishin propo-
zuar, do të kishte qenë një sati-
sfaksion moral për gjithë flijesën
që bëri ndër vite për Kosovën.
Gjithsesi, respekti ndaj tij nuk ka
munguar: fill pas daljes nga bur-
gu, mori çmimin e lartë “Saharov”
kurse shteti i Kosovës i kishte si-
guruar status material si askujt
tjetër.

Sot kur Adem Demaçi ka ndër-
ruar jetë, sigurisht nuk i ka mbetur
peng në shpirt për asgjë. Ai luftoi
dhe e pa më në fund Kosovën të
lirë, Kosovën shtet, dhe, fundja,
kjo është kurora e një idealisti të
përvuajtur. 

S
a herë që bëj përpjekje të
ndërtoj vështrime për ga-
zetë, aq herë “më duhet”
(pa qejfin tim) të ballafa-

qohem me miqtë, me familjarët,
me farefisin, me lexuesin, me re-
daktorin, me lektorin tim të nde-
ruar dhe, në fund,të mos them
edhe me haxhi babën, sidomos
në momentet kur parashtrohet
pyetja rreth stilit a mënyrës si i
shpreh mendimet kur shkruaj. Ca
thonë se pikëpamjet i kam të thje-
shta, ca thonë se i kam paksa të
fryra, me e pa “terbije”, paksa të
ngatërruara, me gjemba, pak me
“tarafe”, me mure prej qerpiçi, me
arna, disa romantike dhe gjysmë-
realiste, asnjanëse, gjysmake dhe,
në instancë të fundit, me tone
sarkastike dhe “anadollake”. Me-
qenëse shkrimet e mia janë nën
“vëzhgimin e veçantë” të haxhi
babës prej “xhandari”, detyrohem
që t’i respektoj deri në fund vë-
rejtjet a edhe sugjerimet e tij, si-
domos kur është fjala te
përzgjedhja e temave dhe krye-
protagonistëve për “shkarravinat”
e mia. Dhe, ky haxhi baba, një ditë
sikur më tha: “Në të ardhmen
duhet të heqësh mënjanë temat
ku llafosen të përmuajshmet dhe
menopauzat e politikanë(e)ve të
dështuar, të heqësh atë temën për
anatominë e bythës së pleshtit...,
një herë e përgjithmonë të flakë-
sh nga mendja atë prapanicën e
viçit të bezdisshëm, të përgojuar
dhe të përkëdhelur, të heqësh
mënjanë edhe temën që llafos ko-
qet e kandarit..., qofshin ato të
jenë të miat, të heqësh mënjanë
edhe ato shprehjet e tipit provin-
cialisti, folk-patrioti, komunisti,
hafija, rrospia, fiqiri, i rrjedhuri,
opinga, kalorësi i vonuar i revolu-
cionit, oborrtari, atdhetari, fuka-
rai, teneqexhiu, sekseri, aristok-
rati, shehërliu, kasabaliu,
daullexhiu..., shporre edhe atë fi-
lozofinë e shovinizmit oksidental
që padrejtësisht e prodhon a e
ushqen ekstremizmin orien-
tal...,hiq mënjanë edhe atë mo-
destinë dhe sinqeritetin tënd të
tepruar, që kohë pas kohe shkon
në skajshmëri brutale dhe man-
dej vetvetiu shndërrohet në kom-
pleks inferioriteti...,së fundi të he-
qësh edhe shprehjet e tjera prej
rrugaçësh dhe ca të tjera prover-
biale. Meqenëse ca shkrime i ke
lakuriqe, për hir të kodit etik të
gazetarisë, do të duhet që ato t’i
veshësh me kostume që do t’u
shkojnë për shtati..., mos harro se
kohë pas kohe do të kesh nevojë
që ato edhe t’i zhveshësh!” 

Nëse unë do t’i respektoj kë-
shillat dhe sugjerimet e haxhi

babës, assesi nuk kam të drejtë ta
zhgënjej. Për këtë dhe të tjera ar-
sye, unë i parashtrova pyetjen. Po
si do të bëhet kjo punë, kur ti “pa-
drejtësisht ma more a ma zapto-
ve toptan fjalorin tim, edhe ashtu
të zbehtë a të kufizuar!”.Po si do të
shkruaj kur nuk do t’i kem
pikëmbështetjet për opinionet e
radhës..., a nuk do më mungojë
tërësia e togjeve dhe e thënieve a
e shprehjeve të qëndrueshme të
gjuhës sime..., a nuk do të kem
nevojë për frazeologjinë time
“oportuniste e demagogjike”, a
nuk do të kem qasje në atë të fol-
men time krahinore..., a nuk do
më lejosh që të huazoj shprehje
nga lirika erotike! Kurse ai ma
ktheu: “Ty të mjaftojnë vetëm
fjalë të tilla si: pazarllëqe me
hile,muhabete pa lezet dhe të tje-
ra llafe të pathemelta!” Hajde
mendje, hajde! 

Kur haxhi babës (të cilit nuk i
ka kaluar kabulli i të qenit pelegri-
nazh!) i kërkova shpjegime më të
hollësishme për këtë mesele, ma
ktheu: “...a e pe se këtij botërori
(RUSSIA 2018) toptan i doli leze-
ti..., a e pe që këta autoritetet e
FIFA-s kundërshtuan dhe
njëkohësisht deshën me çdo ku-
sht të eliminojnë çdo hile në
lojë..., a nuk t’u duk se ky botëror
në fund na doli njësoj sikur të
bësh seks me mushama! Ore, qer-
rata! Do shkruash pak edhe për
njeriun i cili sabah e aksham
trumbeton me të madhe kinse
është fetar, pavarësisht se
asnjëherë “nuk mësoi se ku i bin-
te dera e xhamisë, kishës dhe te-
qesë”, shkruaj edhe për provincia-
listin i cili ditë e natë bën politikën
e arsimit universitar, ndonëse
asnjëherë në jetën e tij “nuk mësoi
se ku i binte rruga” që të shpie te
shkolla fillore e lëre më atë të me-
smen..., shkruaj edhe për atë taze
politikanin (i cili për një lugë
çorbë pushteti i përkulet me te-
mena kryeparit të partisë poli-
tike)...,që vepron njësoj si ajo
evgjitja e dashur që ta shikon
filxhanin e kafesë, vijat e pël-
lëmbës së dorës dhe mandej ta
ndërton atë parashikimin e rremë
e krejt të pathemeltë për të ardh-
men e këtij dovleti,përfshirë aty
edhe gjithë Gadishullin Ballka-
nik..., shkruaj edhe për kryekun-
gullin që zapton hapësirat pu-
blike..., dhe, së fundi,të shkruash
edhe për atë velenxën për prapa-
nicën e zhveshur të Madonës sh-
qiptare!”Ehe, nga na doli tani kjo
velenxë dhe kjo prapanicë e zh-
veshur. Dhe haxhi baba iku!

Njohësit e mirëfilltë të histori-
së së natyrës thonë se kur Perën-

dia krijoi Ademin dhe Havën
(a.s.), atyre u dha nga një gjeth
xheneti..., kur krijoi majmunin, ia
shtoi bishtin, kur krijoi kërmillin,i
dha guaskën, kur krijoi kodrat,i
veshi me pemë, kur krijoi arat, i
veshi me bimë, kur krijoi sytë, u
dha qepallat, kur krijoi breshkën,
ia shtoi samarin dhe çdo gjë tjetër
që krijoi e veshi me ato që u
takonte..., dhe kjo nuk ishte ra-
stësi e thjeshtë, përkundrazi ishte
një domosdoshmëri objektive.
Dikur moti “... kur Madona kishte
shkuar në Moskë për të dhënë
koncert, një zyrtar (fetar) rus i qe
drejtuar me një kërkesë: ose hiq
kryqin ose vish brekët!” Mos vallë,
ky zyrtari moskovit kishte kërkuar
etikën e munguar të këngëtares
me shtetësi amerikane dhe kodin
e veshjes së saj në ambiente pu-
blike! Unë, sinqerisht nuk e di.
Unë mund të them se gjithsecili
nga ne, o do të bëjë punën për çka
është i ngarkuar e i paguar, o do të
duhet ta braktisë atë..., o do të
duhet ta mbyllë gojën. Ndryshe
nuk bën. Ne, që kemi moshë të
shkuar, padyshim se gjendemi në
pikën më të largët e më fundore
të paragjykimeve a edhe të tha-
shethemeve. Një mbrëmje tek po
ndiqja lajmet qendrore në një te-
levizion kombëtar, më ra në sy një

detaj ku dukej presidenti i një sh-
teti shqiptar. Nuk më interesonte
kryepari, sa më shqetësonte kure-
shtja ta shoh se ç’surrat të shëm-
tuar kishte shefi i protokollit të
presidencës, të cilin si dukej top-
tan e kishte lënë mendja..., një
protokollist prej province që me
pa të drejtë kishte lejuar që një
soliste e re dhe bythëzbuluar të
takohej me kryetarin e “dovletit
taze!”Kjo gocë me prejardhje sh-
qiptare, në krahasim me mbretë-
reshën e muzikës amerikane, nuk
kishte kryqin por ama i mungo-
nin veshjet e brendshme! Parash-
trohet pyetja se si ndodhi që kjo
gocë e llastuar me kësisoj kon-
strukti fizik, mental dhe moral të
futej në hapësirat e rezidencës së
presidentit. Mos vallë ky shefi i
protokollit të presidencës është
aq shumë “perëndimor dhe i mo-
deruar”, saqë nuk paskësh nevojë
që punët t’i merr me terezi... dhe
kur do t’i mungojë terezia e fiqirit,
o do të kopjojë origjinalin, o do
të na marrë për budallenj, o do të
zgërdhihet, o do të fusë gishtin
në hundë dhe, së fundi, toptan do
të na paragjykojë pse nuk i themi
se veprimet i ka me tamam!?

Si bëhet që sot e gjithë ditën e
Perëndisë të mbyllim sy e gojë
dhe më pastaj të lejojmë që gjith-
secili të udhëheqë protokollin e
institucionit të presidencës, si
mund t’i mundësojmë një çerek
analfabeti të zhveshë të gjitha
virtytet dhe vlerat që ka një insti-
tucion, qoftë ai të jetë shkencor,
fetar, politik, arsimor e artistik..
dhe, në fund, hiç fare të mos i
kërkojmë llogari për punën e tij
prej diletanti..., si nuk i the-
mi:“Ore, ki parasysh se para
hundës nuk ke prapanicën e Ma-
donës dhe të asaj gocës me
prejardhje shqiptare!”Si nuk i
shkoi ndërmend asnjërit që këty-
re njerëzve, me ADN-në e papër-
caktuar, t’ua zhvesh paaftësinë
vetjake..., si nuk na shkon ndër-
mend që këta t’i sikterisim andej
nga kanë ardhur! Teoricienët e
estetikës thonë se edhe dhoma
kur është e zhveshur nuk ka lezet,
po edhe pylli i zhveshur të trish-
ton, edhe zabeli pa drurë e pa
shkurre nuk të krijon ndjesi pozi-
tive!Sikur Mitrush Kuteli të ishte
në mesin tonë, do të bërtiste me
zemërim: “Rroftë mileti pa brekë!”
Ehe, kësaj shprehje të Kutelit ku-
shedi sa velenxa do t’i duhen! Tek-
sa isha duke përfunduar shkri-
min, gruaja e shtëpisë më tha:
“Ore, ç’pate sot që nuk e hape
gojën!” Ia ktheva: Po ç’pate ti, që
sot e gjithë ditën e Perëndisë nuk
e mbylle fare atë tënden gojë! 

NJË VELENXË 
PËR PRAPANICËNE ZHVESHUR!

Teoricienët e estetikës
thonë se edhe dhoma
kur është e zhveshur
nuk ka lezet, po edhe
pylli i zhveshur të
trishton, edhe zabeli
pa drurë e pa shkurre
nuk të krijon ndjesi
pozitive!Sikur Mitrush
Kuteli të ishte në
mesin tonë, do të
bërtiste me zemërim:
“Rroftë mileti pa
brekë!” Ehe, kësaj
shprehje të Kutelit
kushedi sa velenxa do
t’i duhen! 

Nga 
Fadil LUSHI 
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5x5 dhe 6x6



"Jam e vogël rrumbullake,
jam e këndshme për merake,
prej malësie vijnë e m'thonë

mirë se erdhe ? jonë"

DEKODIMIFshehësira

Mini KENKEN

DOMINOJA
K H eO A lirë
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ARUKONE (Çiftimi)

SUDOKU "më i madh se"

është më i madh se

 

NONOGRAMI

KENKEN

TYTA E TRIMIT 
I MBYT QET'

(-B)

RRI PARA 
SE KE FAJ!

(K=DH)

Anagrami 1

Anagrami 2

ARKË DRURI 
PËR TË MBAJTUR 

DRITHË, 
DRITHNI

PËRZIERJE 
E DISA METALEVE 

TË SHKRIRA 
NË ZHIVË

AKTORI
KUMANOVAR

NË FOTO

FILM
I AKTORIT
NË FOTO

(ANAGRAMI 1)

FLOKËZEZË
---------------------------

ISH MODELJA 
SHQIPTARE, 

ERBI

ASKETI 
KISHTAR

-----------------------------
DËSHIRË 

E ZJARRTË 
PËR DIÇKA

"LATINISHT"
-----------------------------

KËNGËTARI 
KROAT, 

RAHIMOVSKI

SPANJA

KOHA
E LIRË

FILM
I AKTORIT
NË FOTO

(PJESA E PARË 
E ANAGRAMIT 2)

A KOHA KUR NIS TË 
ZBARDHË DITA (SH.)
-----------------------------
ATOM ME BËRTH. 

TË NJËJTË ME 
ATOMET TJERA

ISH SOFTUER 
I GUGLIT PËR 
FOTOGRAFI

(DERI NË V. 2016)

Ë
-----------------------------

ERBIUMI

KËNDI NDËRMJET 
DREJTIMIT TË 

NJË LËVIZJEJE TË 
CAKTUAR DHE DRE-

JTIMIT TË VERIUT
(SH. PASHQ.)

POLITIKANI
KOSOVAR,

DEMAÇI

SHKRONJË
GREKE

SKANDALI
-----------------------------

QËNDRIMI NË XHAMI 
PËR NJË NUMËR TË 
CAKTUAR DITËSH, 

DUKE U LUTUR

KALI
I SHALËS

----------------------------
PËREMËR 
PRONOR

INTELLIGENCE 
QUOTIENT

----------------------------
KLUBET, 

SKUADRAT

GJERMANIA
----------------------------

GAZETARJA 
KOSOVARE, 

XHARRA

TRUPA QIELLOR 
NDRIÇUES

----------------------------
AMERICIUMI

BIE NË SY,
SHQUHEM

AUSTRIA

VLERË, 
DOBI

-----------------------------
ZGAVËR E MADHE, 

SHPELLË

RRITJE 
E NNUMRIT,

SHUMIM

Mensur
Mamuti

ÇEL
----------------------------

TËRËSIA 
E DELEVE

SHKRONJË
GREKE

----------------------------
LLOJ PEME

FILM
I AKTORIT
NË FOTO

(PJESA E DYTË 
E ANAGRAMIT 2)

REOMIRI
-----------------------------

NOTË
MUZIKORE

PËRKUL,
ANOJ DUKE 
E LAKUAR,

FILM ME DASTIN 
HOFMANIN (POPULL 

INDIGJENNË 
RUANDË)

-----------------------------
SUEDIA

FILLON
RRITJE 

E NNUMRIT,
SHUMIM

Anagramet e mëposhtme ju 

në foto

mini SKANDI
me anagrame

  6       
    4 2 7 8  
    3 6 9   
 9 4   8    
 7 5  2  4 9  
   4   6 5  
 1 9 5 6    3
 2  8 7     
         

 4    7  3  
    6  7  1
2   3   6 5  
3 1 5    9 2 7
    1     
         
 8 4 2      
7  3  8    6
 9    5 4   
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SUDOKU ">"

NONOGRAMIFS
H

EH
ËS

IR
A

ARUKONE

KAKURO
11018253238445055606467707377838995103111

21119263339455156616568717478849096104112

31220273440465257626669727579859197105113

41321283541475358637680869298106114

5142229364248545981879399107115

6152330374349828894100108116

7162431101109117

817103110118

9119

1067622197731961075184118427993376511419055154411212759633

27718731135999251102119479801157052348116395848916878

86281083510453662492111540882050829523117563218614610317

67857636103641181460261054172981445543038775710074228916

43311310949836310692910194

ARITMOGRIFI 

TITANIC
Film i bazuar në ngjarje 

të vërtetë
I realizuar në vitin 1997

Fitues i 11 oskareve

KENKEN

DEKODIMI

TYTA E TRIMIT 
I MBYT QET'

(-B)

RRI PARA 
SE KE FAJ!

(K=DH)

Anagrami 1

Anagrami 2

ARKË DRURI 
PËR TË MBAJTUR 

DRITHË, 
DRITHNI

PËRZIERJE 
E DISA METALEVE 

TË SHKRIRA 
NË ZHIVË

AKTORI
KUMANOVAR

NË FOTO

FILM
I AKTORIT
NË FOTO

(ANAGRAMI 1)

FLOKËZEZË
---------------------------

ISH MODELJA 
SHQIPTARE, 

ERBI

ASKETI 
KISHTAR

-----------------------------
DËSHIRË 

E ZJARRTË 
PËR DIÇKA

"LATINISHT"
-----------------------------

KËNGËTARI 
KROAT, 

RAHIMOVSKI

SPANJA

KOHA
E LIRË

FILM
I AKTORIT
NË FOTO

(PJESA E PARË 
E ANAGRAMIT 2)

A KOHA KUR NIS TË 
ZBARDHË DITA (SH.)
-----------------------------
ATOM ME BËRTH. 

TË NJËJTË ME 
ATOMET TJERA

ISH SOFTUER 
I GUGLIT PËR 
FOTOGRAFI

(DERI NË V. 2016)

Ë
-----------------------------

ERBIUMI

KËNDI NDËRMJET 
DREJTIMIT TË 

NJË LËVIZJEJE TË 
CAKTUAR DHE DRE-

JTIMIT TË VERIUT
(SH. PASHQ.)

POLITIKANI
KOSOVAR,

DEMAÇI

SHKRONJË
GREKE

SKANDALI
-----------------------------

QËNDRIMI NË XHAMI 
PËR NJË NUMËR TË 
CAKTUAR DITËSH, 

DUKE U LUTUR

KALI
I SHALËS

----------------------------
PËREMËR 
PRONOR

INTELLIGENCE 
QUOTIENT

----------------------------
KLUBET, 

SKUADRAT

GJERMANIA
----------------------------

GAZETARJA 
KOSOVARE, 

XHARRA

TRUPA QIELLOR 
NDRIÇUES

----------------------------
AMERICIUMI

BIE NË SY,
SHQUHEM

AUSTRIA

VLERË, 
DOBI

-----------------------------
ZGAVËR E MADHE, 

SHPELLË

RRITJE 
E NNUMRIT,

SHUMIM

Mensur
Mamuti

ÇEL
----------------------------

TËRËSIA 
E DELEVE

SHKRONJË
GREKE

----------------------------
LLOJ PEME

FILM
I AKTORIT
NË FOTO

(PJESA E DYTË 
E ANAGRAMIT 2)

REOMIRI
-----------------------------

NOTË
MUZIKORE

PËRKUL,
ANOJ DUKE 
E LAKUAR,

FILM ME DASTIN 
HOFMANIN (POPULL 

INDIGJENNË 
RUANDË)

-----------------------------
SUEDIA

FILLON
RRITJE 

E NNUMRIT,
SHUMIM

Anagramet e mëposhtme ju 

në foto

mini SKANDI
me anagrame

SUDOKUDOMINOJA
946785312
351942786
287136945
194658237
675321498
832497651
719564823
523879164
468213579
946157832
538462791
271398654
315846927
427519368
869723145
684231579
753984216
192675483

847619523
953427186
126385497
469853712
512976834
738142659
295768341
684231975
371594268
738915462
492637185
615842739
241359876
967184253
853276914
524768391
386491527
179523648

319427865
768951243
524638791
243865917
857319624
691742358
186593472
975284136
432176589
153682497
678914235
942357681
586429173
317568942
429173568
731296854
865741329
294835716

1 10 18 25 32 38 44 50 55 60 64 67 70 73 77 83 89 95 103 111

2 11 19 26 33 39 45 51 56 61 65 68 71 74 78 84 90 96 104 112

3 12 20 27 34 40 46 52 57 62 66 69 72 75 79 85 91 97 105 113

4 13 21 28 35 41 47 53 58 63 76 80 86 92 98 106 114

5 14 22 29 36 42 48 54 59 81 87 93 99 107 115

6 15 23 30 37 43 49 82 88 94 100 108 116

7 16 24 31 101 109 117

8 17 103 110 118

9 119

106 7 62 21 97 73 19 6 107 51 84 118 42 79 93 37 65 114 1 90 55 15 44 112 12 75 96 33

27 71 87 31 13 59 99 25 110 2 119 47 9 80 115 70 52 34 8 116 39 58 48 91 68 78

86 28 108 35 104 53 66 24 92 111 5 40 88 20 50 82 95 23 117 56 32 18 61 46 103 17

67 85 76 36 103 64 11 81 4 60 26 105 41 72 98 14 45 54 30 38 77 57 100 74 22 89 16

43 3 113 109 49 83 63 10 69 29 101 94

ARITMOGRIFI 

“numri i njëjtë 
- shkronja e njëjtë”

TITANIC
Film i bazuar në ngjarje 

të vërtetë
I realizuar në vitin 1997

Fitues i 11 oskareve
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Prishtinë, 27 korrik - Me intonimin e
himnit shtetëror e atij kombëtar dhe
një minutë heshtje ka nisur seanca
komemorative e Kuvendit të Ko-
sovës në nderim të jetës dhe veprës
së veprimtarit të shquar Adem De-
maçi.

Kryetari i Kuvendit të Kosovës,
Kadri Veseli,  hapi seancën kome-
morative kushtuar atij. Veseli tha se
Demaçi ishte ndërgjegjja e lëvizjes
kombëtare për çlirimin e Kosovës.

Ndërsa shtoi, se me vdekjen e
Adem Demaçit, Kosova ka humbur
një prej burrave të mëdhenj që ka
dhënë kjo tokë në 100 vjetët e fun-
dit.

“E burgosën, e izoluan, e dë-
nuan, e ri-dënuan, 28 vjet pandër-
prerë. Por, nuk e thyen. Nuk e bënë
për vete. Adem Demaçi e kishte
mposhtur frikën nga pushtuesi dhe
me guximin e tij ai e mësoi një po-
pull të tërë ta mposhtë frikën. Këtu
nisi liria, sepse një popull që nuk i
frikësohet pushtuesit, ai domosdo
do ta fitojë lirinë”, tha Kryeparla-
mentari Veseli.

Shqiptar Demaçi, djali i Heroit të
Kombit Adem Demaçi i cili ndërroi
jetë pasditen e të enjtes pas një së-
mundje të rëndë, ka thënë se i ati
vdiq i qetë, ashtu siç ishte.

Ai ka marrë fjalën para depu-
tetëve të Kuvendit të Kosovës, në
mbarin të seancës komemorative
për veprimtarin e shquar të çështjes
kombëtare, për të dhënë një me-
sazh.

“Ju falënderoj për këtë organi-
zim. Ademi ka vdekur i qetë. Edhe
më i qetë do të jetë në një Kosovë të
organizuar”, ka thënë Shqiptari.

Këto fjalë, që janë kumbim e
mesazheve të drejtpërdrejta që jep-
te dikur vet Adem Demaçi, synojnë

veshët e politikanëve të vendit, në
një kohë aspak të lehtë, me përçarje
politike.

Kryeministri i Kosovës, Ramush
Haradinaj, ka publikuar fotografi
nga mbledhja komemorative për
nder të veprës së tashmë të ndjerit,
aktivistit për të drejtat e shqiptarëve
Adem Demaçi.

Haradinaj e quajti atë përndritës
të rrugës për liri. “Komemoracion
dhe homazhe në nderim të jetës
dhe veprës së përndritësit të rrugës
sonë të lirisë, Adem Demaçit. Lavdi e
përjetshme!”, ka shkruar kryemini-
stri në profilin e tij në Facebook.

Ndërkaq , Lideri i Lëvizjes Vetë-
vendosje, ka thënë se kur nuk kishin
shkolla shqiptarët, Adem Demaçi
ishte mësues, kur nuk kishin univer-
sitet ishte intelektuali i tyre, e kur
nuk kishin ushtri ai ishte luftëtari.

“Është tallur me vdekjen dhe i
ka buzëqeshur rrezikut. I qëndrue-

shëm përtej imagjinatës dhe frymë-
zues jashtë vetëdijes. Me kthjelltësi
në mendje, më këngë në zemër, me
kurriz në trup dhe me fjalët në majë
të gjuhës. Bindjet nuk ia ndryshoi
as koha e as mosha. Adem Demaçi
ka jetuar gjatë dhe shumë, i tillë do
jetë edhe ndikimi i tij: i gjatë në
ardhmëri dhe i shumtë ndër brezat
që do të vijnë. Përkulem para jetës

dhe veprës së Bacë Adem Demaçit!
Lavdi!”, ka shkruar Kurti në një po-
stim të tij në Facebook.

Edhe politika shqiptare është
bashkuar për vdekjen e Adem De-
maçit, simbolin e rezistencës shqip-
tare në Kosovë. 

"Patrioti Adem Demaçi mbetet
frymëzim për të gjitha brezat e sh-
qiptarëve, një shembull dhe një mo-

del kombëtar i skalitur në historinë
e shqiptarëve dhe të luftës kombëta-
re për pavarësinë e Kosovës", shk-
ruan Presidenti Meta në Facebook.

Ndërsa kryeministri Edi Rama
shkruan: "Me vdekjen e Adem De-
maçit mbyllet historia e jashtë-
zakonshme e një rebeli të llojit më të
rrallë; shqiptar i llojit më të mirë,
burrë i llojit më të veçantë, mik i llojit
më të lartë".

Kreu i PD, Lulzim Basha e quan
Demaçin, Mandelën e Kosovës. 

"Adem Demaçi si një ndër sim-
bolet e qëndresës kombëtare, mbe-
tet përherë në kujtesën e kombit që
përkulet me mirënjohje të thellë
para sakrificës dhe kontributit të tij
të pavdekshëm për Kosovën", sh-
prehet Basha.

Prishtinë, 27 korrik - Të pyetur nga
gazeta “Zëri” nëse SHBA-ja mbësh-
tet opsionin e ndarjes, duke mos
saktësuar, zyrtarët e Ambasadës në
fjalë kanë ripërsëritur deklaratën e

ambasadorit amerikan në Kosovë,
Greg Delawie, i cili ditë më parë tha
se Kosova duhet të gjejë se cilat janë
qëllimet e saj dhe të përpiqet të ar-
rijë një konsensus rreth tyre.

Pavarësisht kësaj, Ambasada e
Gjermanisë ka ripërsëritur qëndri-
min e saj, duke lënë të nënkuptohet
se qëndron kundër ndarjes së Ko-
sovës. Në anën tjetër presidenti i

Kosovës, Hashim Thaçi, ka pohuar
se çështja e Luginës së Preshevës
mund të bëhet temë e diskutimeve
në Bruksel. Një gjë të tillë e kanë
kërkuar edhe përfaqësuesit e sh-
qiptarëve të Luginës, të cilët kanë
vlerësuar se Presheva, Medvegja
dhe Bujanoci duhet t’i bashkohen
Republikës së Kosovës. Ndërkaq
përfaqësuesit e opozitës në vend

kanë thënë se në asnjë formë nuk
duhet të cenohet integriteti territo-
rial i Kosovës.

Por, mediat e Beogradit nuk
kanë qenë indiferent ndaj deklara-
tave të zyrtarëve në Prishtinë. E për-
ditshmja beogradase “Informer”, në
titullin e saj shkruan se “Gjarpri pro-
vokon Serbinë, thotë se nuk do të
ketë ndarje të Kosovës dhe se për
Luginën e Preshevës do të vendo-
set në Bruksel!”.

Mediat e tjera si “Tanjug”, “Beta”,
“B92”, “Blic”, e kështu me radhë, ci-
tojnë deklaratën e presidentit
Thaçi, i cili gjatë këtij takimi ka
thënë se nuk do të ketë ndarje të
Kosovës.

Thaçi, shkruajnë mediat beo-
gradase, është shprehur se nuk do
të ketë ndarje të Kosovës, ndërkaq
marrëveshja ligjërisht e detyruesh-
me në përmbyllje të dialogut do të
nënshkruhet nga dy shtete të pava-
rura. Ai ka thënë se Kosova e ka për

detyrë jo vetëm t’i dëgjojë proble-
met me të cilat po përballen shqip-
tarët në Luginë, por që edhe institu-
cionet e Kosovës të merren me
avancimin e të drejtave të tyre. Kreu
i vendit theksoi se Kosova nuk
mund më t’i mbyllë sytë përballë
padrejtësisë që Beogradi po ua
bënë shqiptarëve të Luginës.

Nga ana tjetër, mediat serbe ci-
tojnë edhe deklaratën e kryetarin e
Partisë Demokratike për Luginën e
Preshevës, Ragmi Mustafa, i cili tha
se liderët politikë të Luginës mbe-
ten të përkushtuar që të respek-
tohet vullneti i shqiptarëve të Buja-
nocit, Preshevës dhe Medvegjës, i
shprehur më 1992, kur shqiptarët
janë deklaruar qartë për një auto-
nomi politike dhe territoriale me të
drejtë bashkimi me Kosovën. Ai ka
theksuar se tani është momenti hi-
storik që të zgjidhen problemet që
janë grumbulluar me dekada mes
shqiptarëve dhe serbëve.

Amerika nuk deklarohet për mundësinë e ndarjes
Pavarësisht se ditëve të
fundit ka pasur deklarime
të shumta rreth opsionit të
ndarjes së Kosovës ose të
shkëmbimit të territoreve
me Serbinë në kuadër të
fazës finale të dialogut,
Ambasada e SHBA-së në
Prishtinë ka vendosur të
mos deklarohet rreth këtij
opsioni, ndërkohë që
mediat e Beogradit
vazhdojnë t’iu bëjnë
jehonë deklaratev të
zyrtarëve në Prishtinë

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

I jepen nderimet e
fundit Adem Demaçit

Në nderim të veprës së
Adem Demaçit, presidenti
Hashim Thaçi ka shpallur
tri ditë zi 

Demaçi, miku i
pazëvendësueshëm
Lajmin e priti keq, shkrimtari
Ismail Kadare, i cili në letrën
ngushëlluese dërguar familjes
Demaçi, e cilësoi atë si të
domosdoshëm për kombin
shqiptar. “Të tronditur si rrallë
herë në jetë, ju dërgojmë
ngushëllimet tona për humbjen
e Ademit të shtrenjtë, mikut të
pazëvendësueshëm, të
domosdoshëm si rrallëkush për
ne dhe për kombin”, ka thënë
Kadare.

New York Times: Vdes disidenti Adem Demaçi 
Adem Demaçi mbrojtësi i të drejtave dhe lirive të
njeriut, që udhëhoqi rezistencën kombëtare të
Kosovës, vdiq sot në moshën 82 vjeçare. Është
mediumi New York Times ndër shumë mediume të
tjera botërore që ka raportuar për vdekjen e
qëndresës kombëtare shqiptare. Gjatë seancës së
sotme nënkryetari i parlamentit Xhavit Haliti, e
ndërpreu seancën duke thënë se “Mësuesi jonë i cili
kaloi 28 vjet burgim, është ndarë fizikisht nga ne” .
Pas kësaj deputetët mbajtën një minutë heshtje. E në
nderim të veprës së Adem Demaçit, presidenti
Hashim Thaçi ka shpallur tri ditë zi. Demaçi u

arrestua tri herë nga regjimit komunist  i  atëhershëm
jugosllav  dhe kaloi 28 vjet burg. Në vitin 1991, ai u
nderua me Çmimin Saharov të Parlamentit Europian
për Lirinë e Mendimit dhe në vitin 2010 mori Urdhrin
Hero i Kosovës. Ai ishte gjithashtu për një kohë ka
qenë përfaqësues politikë i Ushtrisë Çlirimtare të
Kosovës gjatë viteve 1998-1999. Demaçi i cili studioi
për letërsi, drejtësi dhe arsim, njihej si shkrimtarë,
sidomos me novelën e tij të titulluar “ Gjarpinjtë e
gjakut “ të vitit 1958. Pas luftës, Demaçi  mori pjesë në
politikë, ku mbajti disa poste në media dhe u përfshi
më shumë në mbrojtjen e të drejtave të pakicave. 



17GLOBI
Koha, e shtunë, 28 korrik 2018 

Ambasadorja amerikane në
OKB, Nikki Haley, e njohur për fja-
limet e saj të ashpra, u është vër-
sulur vendeve arabe se nuk bëjnë
asgjë për të ndihmuar palesti-
nezët, apo për paqen në rajon.

Haley tha se Egjipti, Kuvajti,
Emiratet e Bashkuara Arabe,
Algjeria, Tunizia, Pakistani, Oma-
ni, Irani apo dhe Turqia, sipas saj
nuk kanë dhënë kontribute finan-
ciare për agjencinë e OKB-së që
ndihmon refugjatët palestinezë

(UNRWA).
Siç shikohet, në listën e saj

akuzatore mungon Arabia Saudi-
te, e cila në fakt dhuroi një këst
prej 200 milion dollarësh muaj
më parë për Palestinën, por dhe
me gjasë për shkak se Riadi mbë-
shtet aministratën Trump në qa-
sjen ndaj konfliktit.

Dhe ishte ambasadori saudit
në Kombet e Bashkuara, Abdal-
lah Al-Mouallimi që tha se vendi i
tij, për dy dekadat e fundit ka
dhënë gjashtë miliardë dollarë
ndihma palestinezët.

“Është koha që vendet e rajo-
nit të ndihmojnë realisht popullin

palestinez e të lënë mënjanë
fjalët mijëra kilometra larg reali-
tetit. Ku janë vendet arabe kur
është e nevojshme për të inku-
rajuar pajtimin e fraksioneve pa-
lestineze, e cila është thelbësore
për paqen? Ku janë vendet arabe
kur është e nevojshme që ta dë-
nojë terrorizmin e Hamasit? Ku
janë vendet arabe kur është e ne-
vojshme të mbështetet një kom-
promis për paqen?”, pyeti Haley
në një takim të rregullt të Këshil-
lit të Sigurimit në Lindjen e Me-
sme.

Haley gjithashtu hodhi po-
shtë akuzat se ajo, pra vendi i saj,

SHBA nuk u kujdesen për popul-
lin palestinez.

Ajo tha se SHBA, përveç finan-
cimit agjencitë e OKB-së për re-
fugjatët palestinezë, vitin e kaluar
dhuroi 300 milionë dollarë
ndihmë.

Ajo vuri në dukje se shumë sh-
tetet arabe janë aq të pasura sa
mund t’ja kalojnë dhe SHBA në
potenciale ndihme, porse sipas
saj nuk e bëjnë këtë gjë.

“Askush në rajon nuk është më
i fortë se sa fqinjët arabë, palesti-
nezët dhe anëtarët e tjerë të Or-
ganizatës së vendeve Islamike”,
tha Haley.

Qeveria e SHBA-ve mund të
përgatitet për të bombarduar
objektet bërthamore të Iranit qysh
në muajin e ardhshëm, thonë bu-
rimet e larta të sigurisë australia-
ne.

Siç raportojnë mediat, përcjell
Telegrafi, ka qenë transmetuesi
kombëtar i vendit, ABC, që ka
thënë se Donald Trump mund të
jetë ‘gati’ për të urdhëruar një sulm
në vendin e Lindjes së Mesme –
duke cituar zyrtarët e lartë ano-
nimë.

Por kryeministri australian
Malcolm Turnbull ka hedhur po-
shtë raportin, duke thënë se ishte
vetëm një ‘spekulim’.

“Historia në ABC, e cila citon
burime të larta të qeverisë austra-
liane, nuk ka përfituar asnjë kon-
sultim me mua, ministrin e ja-
shtëm, ministrin e mbrojtjes apo
shefin e forcës mbrojtëse”, ka
thënë Turnbull për ABC Radio.

Pretendimet vijnë pasi presi-

denti amerikan bëri një para-
lajmërim për Iranin, paralajmërim
që e “theksoi” me shkronja të
mëdha. “Për presidentin iranian
Rouhani: Kurrë, Kurrë mos kërcë-
noni SHBA-të ose do të do të për-
balleni me pasojat, të cilat nuk
kanë ndodhur ndonjëherë në të
gjithë historinë…”.

Një reagim i tillë i tij kishte
ardhur pasi që Rouhani kishte pa-
ralajmëruar Trumpin “për mirati-

min e një politike armiqësore
kundër Iranit”.

“Amerika duhet ta dijë se pa-
qja me Iranin është nëna e të
gjithë paqes dhe lufta me Iranin
është nëna e të gjitha luftërave”,
kishte thënë ai, sipas mediave sh-
tetërore.

Ndryshe me ardhjen në push-
tet Trump tërhoqi Shtetet e Ba-
shkuara nga një marrëveshje
bërthamore afatgjatë me Iranin.

Zbulohen
llogaritë e
rreme të
Princit Harry
nëpër rrjete
sociale
Kur i përkisni një familje me
ndikim në të gjithë vendin,
sidomos familjes mbretëro-
re, jeta mund të jetë stresue-
se. Edhe pse kjo ka anët e
mira të saj, si anëtar i fa-
miljes mbretërore duhet të
bësh sakrifica, një prej tyre
është që të jetosh një jetë që
nuk e tregon në rrjete sociale.
William dhe Harry, janë dy
princat britanez që janë rri-
tur në një epokë kur rrjetet
sociale u përhapen shumë
shpejt, është e natyrshme që
ata kanë qenë kurioz të dinë
se çfarë nënkuptojnë këto
platforma në të cilat mund të
shoqërohesh me njerëz, por
që ata nuk mund t’i përdor-
nin.
Sipas The Telegraph, pseudo-
nimi që princi Harry përdorte
në rrjetet sociale deri në vitin
2012 ishte “Spike Wells”.
Kjo llogari në Facebook ki-
shte më shumë se 400
shokë, duke përfshirë edhe
disa nga djemtë dhe vajzat
më të pasura të Britanisë.
Mirëpo u fshi pas dramës në
Las Vegas, ku Harry u foto-
grafua i zhveshur duke fe-
stuar në një hotel luksoz,
gjashtë vite më parë. Këshil-
ltarët e tij, rekomanduan që
ta fshijë këtë llogari, në
mënyrë që të evitohen pro-
bleme të tjera.
Tani për tani, Harry nuk ka
ndonjë llogari personale në
ndonjë rrjet social. Ai, Princi
William, Kate Middleton dhe
Meghan Markle, prezan-
tohen në rrjete sociale nga
llogaritë e Mbretërisë Ken-
sington.
Kujtojmë se princesha Euge-
nie, u bë anëtarja e parë nga
familja mbretërore që hapi
një llogari personale në rrjete
sociale, ajo u bë pjesë e Insta-
gram’it në Ditën
Ndërkombëtare të Gruas,
marsin e këtij viti.

Trumpi 
ftohet nga Putini
në Moskë
Presidenti rus Vladimir Putin
bëri të ditur se e ka ftuar në
Moskë presidentin e Shteteve
të Bashkuara të Amerikës Do-
nald Trump. Putin tha se ai
dhe Trump janë të gatshëm të
takohen në samitet e ardhsh-
me. Gjithashtu, presidenti rus
tha se bisedat telefonike në
mes të Moskës dhe SHBA-ve
nuk ishin të mjaftueshme. Pu-
tin tha se duhet të takohet me
Trump për të diskutuar në
lidhje me marrëveshjen për
armët bërthamore të Iranit
dhe konfliktet globale.Putin
dhe Trump u takuan në Hel-
sinki më 16 korrik 2018, por
Trump në Shtetet e Bashkuara
u përball me kritika të mëdha
nga republikanët dhe demok-
ratët, të cilët thanë se ai kishte
marrë anën e Rusisë në vend
të SHBA-ve.

PARALAJMËRIM I INTELIGJENCËS AUSTRALIANE

Trump ‘mund të bombardojë Iranin
muajin e ardhshëm’

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

AMBASADORJA AMERIKANE SULMON VENDET ARABE

“Pse nuk i ndihmoni palestinezët
kur keni miliardat?”

Haley gjithashtu
hodhi poshtë akuzat
se ajo, pra vendi i saj,
SHBA nuk u kujdesen
për popullin
palestinez.
Ajo tha se SHBA,
përveç financimit
agjencitë e OKB-së
për refugjatët
palestinezë, vitin e
kaluar dhuroi 300
milionë dollarë
ndihmë
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Lum Gashi

Herë si personazh mitologjik e
herë si njeri i mirë që u rezistoi
kohërave dhe rrethanave testuese,
Adem Demaçi na shfaqet si perso-
nalitet me virtyte të pashembura
nga ata që përcollën jetën dhe ve-
prën e atdhetarit shqiptar.

Sikurse Demaçi, në udhëkryqin
ku takohen letërsia dhe politika,
është gjendur edhe Milazim Kra-
sniqi, i cili e ka njohur për së afërmi
edhe veprimtarinë e tij të përgjith-
shme. Ai e kujton njeriun që sot u
nda nga jeta si një shkrimtar dhe
një humanist i cili gjithmonë “për-
tej membranës së njeriut të fortë
dhe të guximshëm, ka qenë një nje-
ri i butë, i ndershëm dhe human”.

“Jeta e tij ka qenë jotipike për
shkak të vuajtjes në regjimin jugo-
sllav. E mira është që kjo nuk ka ar-
ritur ta prishë fisnikërinë, humani-
tetit, njerzillëkun e tij”.

Demaçi rron edhe në kujtimet
fëmijërore të Krasniqit dhe në dë-
shirën e tij që në të ardhmen t’i
rrekej letërsisë së shkrimtarëve që i
dilnin ballë pushtetit të asokoh-
shëm. Për Krasniqin, ai ishte
shndërruar tashmë në figurë mito-
logjike.

“Zotëri Demaçin e mbaj mend
që nga fëmijëria e hershme, sepse
në odën tonë romani i tij Gjarpinjtë
e Gjakut lexohej kolektivisht para
burrave, dhe lexohej si literaturë
ilegale, por që përfaqësonte një

ambient të kohës”.
“Pastaj kam studiuar letërsi,

dhe duke e njohur natyrën e artit le-
trar, duke u marrë me problemin e
shkrimtarëve disidentë, e kam kup-
tuar se rezistenca e tij ka qenë e
lidhur shumë me idealin e tij të shk-
rimtarit”.

Megjithatë, ndonëse në popull
kryesisht njihet për aktivitetin e tij
atdhetar dhe politik, Milazim Kra-
sniqi e përkufizon qenien e De-
maçit si atë të një shkrimtari në
thelb, por rreth të cilit është

krijuar aktivizmi i tij politik dhe
atdhedashës, gjithmonë i vetëdij-
shëm për peripecitë e popullit të tij.

“Në esencë ka qenë arti-
st/shkrimtar dhe aktiviteti politik
ka qenë një mbindërtim i atij voka-
cioni për shkak të gjendjes së vësh-
tirë të popullit të tij”.

Ishin rrethanat ato që ia kishin
diktuar Demaçit këtë kahje të ve-
primtarisë së tij, pasi që në kushte
normale, sipas Krasniqit, ai do të
bëhej shkrimtar i madh meqenë-
se kishte talent të madh si prozator.

Arkeologët i datojnë mbetjet
e mureve, që zënë një sipërfaqe
prej gati 200 metra katrorë, në
shekullin e 2-të. Ekspertë të arkeo-
logjisë thanë për gazetën “Kölner
Stadt-Anzeiger” se biblioteka e la-
shtë qe ndërtuar në forumin e një
ish-vendbanimi romak mes vitit
150 dhe 200 të Erës Sonë. “Sipas
njohurive tona, kjo është biblio-
teka e parë romake që mund të dë-
shmohet”, tha Marcus Trier, drej-
tor i Muzeut Romako-Gjermanik
të Këlnit.

Ndërtesa duhet të ketë qenë
dykatëshe dhe shtatë deri në nëntë
metra e lartë. “Me siguri aty ka pa-
sur mijëra dorëshkrime në perga-

menë apo papirus që mund të
merreshin hua për t’u lexuar”, tha
Trier.

Aleksandria, Efesi, Roma – dhe
tani edhe Këlni

Arkeologët hasën në mbetjet
masive të mureve një vit më parë
kur nisën punimet për ngritjen  e
një qendre të re të Kishës Prote-
stante. “Në fillim menduam se
ishin mbetjet e një salle takimesh
publike,” tha Trier. Por muret kishin
ndarje të veçanta, që dukeshin si
vend për të mbajtur objekte jo të
zakonshme. Këto ndarje në muret
e brendshme ndarje kishin një
thellësi prej rreth 80 centimetra
dhe pas krahasimeve për disa

muaj me gjetje të tjera të lashta
hulumtuesit arritën në përfundi-
min: se ashtu si në ndërtesat e la-
shta në Efes, Pergamon, Aleksandri
dhe Romë frëngjitë në muret e Kël-
nit duhet të kenë shërbyer për
mbajtjen e kutive me pergamenë
ose papirusë.

Arkeologët gjithashtu supo-
zojnë se në një apsidë në një nga
dhomat me kupolë gjysmërretho-
re duhet të ketë qenë statuja e Mi-
nervës, perëndeshës së mençurisë
dhe diturive.

Ku ka biblioteka të tjera ro-
make në Gjermani?

Sipas ekspertëve, ndërtesa
është biblioteka më e vjetër ro-

make, nga e cila u gjetën mbetje
arkeologjike. Por ka shumë gjasa
që biblioteka të tilla të ketë pasur
edhe në Trier, ndoshta edhe në
Augsburg, Mainc dhe Xanten. Këto
ende nuk janë gjetur.

CREDO Ausstellung 2013 in Pa-
derborn (The Trustees of the Che-
ster Beatty Library, Du-
blin)Frëngjitë në muret e
bibliotekës së Këlnit duhet të kenë
shërbyer për mbajtjen e kutive me
pergamenë ose papirusë

Kisha Protestante e ka ndry-
shuar ndërkohë planin e ndërtimit
dhe rrënojat do të integrohen në
qendrën e re, në mënyrë që një pje-
së e mureve të jetë e mundshme të
vizitohet.

Megjithëse nga biblioteka më
e vjetër e Gjermanisë kanë mbe-
tur vetëm themelet, hulumtuesit
do të përpiqen të gjejnë përmes
analizave se cila mund të ketë qenë
përmbajtja e pergamenëve dhe
papirusëve./DW

“Reflektimi”,
tema e
sivjetshme e
DOKUFEST
Të shtunën  është prezan-
tuar programi i edicionit të
17-të të festivalit DOKUFE-
ST, i cili do të mbahet nga 3-
11 gusht 2018 në Prizren.
Organizatorët e festivalit
Nita Deda, Veton Nurkolla-
ri, Eroll Bilibani dhe Samir
Karahoda prezantuan
temën e sivjetme, që është
“Reflektimi”. Ata bënë të di-
tur se tema do të hulum-
tohet përmes kampanjës së
festivalit si dhe përmes një
kombinimi të programit të
filamve, ekspozitave digji-
tale, bisedave me artistë,
punëtorive dhe performan-
cave muzikore.
Ky edicion ka një laramani
të gjerë të paneleve, të cilat
do të eksplorojnë në thellë-
si temën e reflektimit. Për-
mes tyre, do të reflektohet
mbi të kaluarën e Kosovës
dhe rajonit, por edhe mbi
të ardhmen e filmit në Ko-
sovë me anë të industri-
eventeve të Kosovës Kreati-
ve. Gjithashtu, ky edicion
ka edhe një program
shumë special për
DokuKids, me filma dhe
punëtori, klasa vallëzimi
dhe lojëra. As programi
muzikor nuk do të mun-
gojë sivjet, me një listë të
gjerë artistësh dhe perfor-
mancave speciale./Klan Ko-
sova

Artistë të rinj nga Casertana,
pjesëtarë të Compagnia ‘Cit-
ta&Fabbrica Wojtyla’, të cilët janë
mirëpritur me performancën e
tyre në Teatrin Kombëtar Eksperi-
mental edhe në 2016-n, ku korrën
sukses të jashtëzakonshëm, janë
artistet e parë ndërkombëtarë që
shfaqen në mbështetje të nismës
intelektuale në mbrojtje te histori-
së kulturore të Shqipërisë.

Teatri Kombëtar, i ngritur në
një ndërtesë historike, ndërtuar
nga italianët në vitet ‘30, ka qenë

këto dekada dëshmitar i rilindjes
kulturore e këtij vendi, pas një pe-

riudhe të gjatë shtypjeje nga dik-
tatura.

Por ai rrezikon tani të shem-
bet, për t’i bëre vend një projekti
shumëfunksional me hotele, qen-
dra tregtare e shërbimesh me
sipërfaqe rreth 9o mijë metra ka-
trore, ku përfshihet “edhe” një
teatër i ri. Nisma ka hasur një rezi-
stencë të fortë nga shtypi, si dhe
institucione kombëtare e
ndërkombëtare.

Zbulohet biblioteka më e vjetër e Gjermanisë
Fillimisht ishin vetëm dyshime, por tani arkeologët janë të sigurt se në qendër të
Këlnit janë themelet e bibliotekës më të vjetër në Gjermani

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

Artistë italianë performojnë në mbrojtje të Teatrit Kombëtar 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Demaçi, esenca e një shkrimtari mbi
të cilën u ndërtua aktiviteti politik

“Jeta e tij ka qenë jotipike për shkak të vuajtjes në
regjimin jugosllav. E mira është që kjo nuk ka arritur
ta prishë fisnikërinë, humanitetit, njerzillëkun e tij”
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Shkup, 27 korrik - Emra të njohur
në sportet luftarake në K1, boks e
MMA, do të paraqiten sot (e sh-
tunë) në Kërçovë në kuadër të eve-
nimentit "Super Pro Fight Night-
Uskana1". Interesante do jetë se në
këtë mbrëmje të madhe kërçovari
që jeton dhe vepron në Zvicër, Bu-
rim Aliu do të luftoj për titullin të
botës kundër serbit, Antonio Zo-
vak, kurse do të mbroj titullin e 12-
të kampionit të botës edhe Shem-
si Beqiri kundër serbit, Dimitrov.
Aliu për portalin "arena ring" njof-
ton se dueli i së shtunës për të do
jetë shumë i rëndësishëm sepse të
ndeshesh për titull bote është
emocionale e sidomos kur të
njëjtën do të mundohesh ta marri-
sh në vendlindjen e tij në Kërçovë. 

“Përgatitjet për këtë ndeshje i
kam zhvilluar në ‘Superprosport-
center’ në Bazel te palestra e
Shemsi Beqirit, i cili ka qene dhe si
sparing partner i imi dhe më ka
ndihmuar shumë që të ngriti
formën në nivelin më të lartë, si
dhe trajneri ynë Remzi Berisha. In-
tensiteti i përgatitjeve ka qen më i
madh sidomos në tre muajt e fun-
dit ku kam dhanë maksimumin në
çdo moment si me fuqi ashtu edhe
me zemër”, thotë Aliu, duke shtuar.
“Në karrierën time kam shumë luf-
ta të rëndësishme, mirëpo kjo për
titull bote për mua është me e
çmuara dhe dua ta fitoj. Andaj nga

tani po ndihem i emocionuar se-
pse do ndeshem edhe në vend-
lindjen time ku do të më mbështe-
sin shumë shqiptar. Kjo më jep një
motivim shtesë dhe mezi po pres
të futem në ring dhe në fund të fe-

stojmë të gjithë së bashku”, dekla-
roi kërçovari. 

Ndryshe, kundërshtarin Aliu
thotë se e njeh nga video incizimet
dhe ka vërejt se është një djalosh i
fuqishëm. “Kundërshtarin e njoh

vetëm nga videot dhe e kam vërejt
se është një djalosh më i ri se unë,
më i gjatë por edhe i fuqishëm. Por,
për mua kjo nuk ka shumë rëndë-
si sepse ndaj serbit do të punoj tak-
tiken time dhe do të mundohem ta

mposhti. Dua të ceki se po
kthehem pas 5 viteve pauzë dhe
besoj se do të funksionoj ashtu siç
dua unë”. Në fund Burim Aliu ape-
lon që të shtunën sa më shumë pu-
blik të ketë sepse ai dhe Shemsi
Beqiri por edhe tjerët shqiptar që
do paraqiten në ring, do kenë ne-
vojë për mbështetje. “Do jetë një
eveniment i madh i sporteve lufta-
rake, me emra të madhej që madje
sipas meje s'ka pasur të tillë në Bal-
lkan me kësi lloj luftërash në një
vend. Andaj presim shumë përk-
rahje nga Kërçova dhe rrethina që
të kemi edhe atmosferën e duhur
dhe shikues shumë. Garuesve kë-
shtu do japin maksimumin e tyre
nëse shikojnë se kanë shumë përk-
rahjes. Andaj ju ftoj sa më shumë
të vini sepse edhe neve që luftojmë
për titull bote na duhet e njëjta”,
përfundoi Aliu. 

Organizator i këtij evenimenti
është vëllai i Burim Aliut, Mustafa,
një djalë me shumë ambicie dhe i
palodhur me punën e suksesshme
që po e bën dhe kjo po  vërehet
nga kontaktet dhe udhëtimet që
po i bën me të vetmin qëllim që
gjithçka të shkoj ashtu siç duhet.
Cekim se deri më tani ai së bashku
me stafin kanë mbledhur shumë
luftëtar të njohur si Besnik Lima-
nin, kampion bote e Evrope, i cili
poashtu me karrierën e tij të shn-
dritshme ka bërë që të jetë shumë
i respektuar kudo që paraqitet,
mandej bokiseri Ali Adili, i cili me
sukses po garon në ligat zvicera-
ne, vëllezërit Avdylaj që do nde-
shen në K1 e që kanë titull evro-
pian, Mersim Zeqiri një djalosh
luftarak i cili jeton dhe vepron në
Zvicër por me prejardhje nga
Kërçova dhe i njëjti me padurim
po pret të ngjitet në ring dhe pret
fitore. Mandej këtu kemi edhe ta-
lentet Eris Bajra e Arbnor Beqirin.

SPEKTAKËL I MADH NË KËRÇOVË 

Beqiri dhe Aliu ndeshen për
titullin e kampionit të botës

Burim Aliu do të luftoj
për titullin të botës
kundër serbit, Antonio
Zovak, kurse do të
mbroj titullin e 12-të
kampionit të botës
edhe Shemsi Beqiri
kundër serbit, Dimitrov

Shkup, 27 korrik - Xhudisti më i mirë
në konkurrencë të kadetëve, Ham-
za Jashari edhe zyrtarisht ka arritur
normën olimpike për Lojërat Olim-
pike për të rinj që do të mbahen në
Buenos Aires të Argjentinës nga 6 e
deri më 18 tetor të vitit 2018 bën të
ditur portali "ipon.mk", transme-
ton gazeta KOHA. Jashari gjendet
në pozitën e pestë në renditjen
Botërore për kadet me 366 pikë, me
çka siguroi plasman të drejtpër-

drejtë. Ekzistonte rreziku deri në
vikendin e ardhshëm që atë ta rre-
zikon garuesi nga Azerbajxhani,
Vugar Talibov, me një kusht që ai ta
fitojë vendin e parë në Kupën për
kadet në Makao të Azisë, ndërsa i
njëjti në fund përfundoi në pozitën
e tretë. Ndryshe, në pozitën e parë
në këtë listë është Ranto Kacura
nga Japonia me 530 pikë, më pas
pason Antonio Tornall nga Repu-
blika Dominikane me 494 pikë,
Abrek Naguçev nga Rusia - 460
pikë dhe Jajhunbek Nazarov nga
Uzbekistani - 411 pikë. Derisa, për
xhudistin shqiptar ky është një suk-
ses i madh, ndërsa deri te ky sukses

erdh pasi fitoi medaljen historike
për xhudon në Maqedonisë në
kampionatet evropiane në Sa-
rajevë, ku arriti të fitojë medaljen e
bronztë. Cekim, me moton "Ndjeje
ardhmërinë" nga 6 e deri më 18 te-
tor në Buenos Aires (Argjentinë) do
të mbahen Olimpiada e tretë për
të rinj. Në të do të marrin pjesë
3.500 sportist të rinj nga 206 vende
të moshës 14, 15, 16, 17 e 18, dhe të
njëjtit do të marrin pjesë në 32 di-
siplina sportive. Gjithashtu në këtë
eveniment do të merr pjesë edhe
një sportist shqiptar, karateisti Faik
Veseli, i cili gjithashtu ka arritur
normën olimpike. (B.K.)

Shkup, 27 korrik - Mbrojtësi
shkupjan Sedat Berisha më në
fund ka fituar drejtësinë në gjyq
ndaj Vllaznisë së Shkodrës. Beri-
sha ka fituar gjyqin përballë ta-
shmë ish skuadrës së tij ku luajti
gjysmësezonin pranveror, duke
mbetur tashmë lojtar i lirë.
Shkupjani fillimisht fitoi gjyqin në
FIFA kundrejt Vllaznisë që kishte
të pashlyer borxhin ndaj futbolli-

st me 3 paga, ndërsa dje përfundi-
misht mori edhe dritë jeshile për
të dalë futbollist i lirë, pasi kon-
trata aktuale i skadonte në dhje-
tor të këtij viti. Në këtë situatë, Be-
rishës i hapen dyert për të
firmosur edhe zyrtarisht me Ti-
ranën, me këta të fundit që një
kohë të gjatë kërkojnë t’i fitojnë
shërbimet e ish-qendërmbrojtë-
sit të FC Shkupi.

BERISHA FITON GJYQIN ME VLLAZNINË Jashari siguron vizën për LO për të rinj në Argjentinë
Pritet zyrtarizimi te Tirana Ekzistonte rreziku deri në

vikendin e ardhshëm që
Hamzën ta rrezikon garuesi
nga Azerbajxhani, Vugar
Talibov, me një kusht që ai
ta fitojë vendin e parë në
Kupën për kadet në Makao
të Azisë, por i njëjti në fund
përfundoi në pozitën e
tretë. Gjithashtu në këtë
eveniment do të merr pjesë
edhe një sportist shqiptar,
karateisti Faik Veseli 

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

 
REPUBLIKA E MAQEDONISË 

AGJENCIA E ADMINISTRATËS 
  

Në bazë të nenit 35 të Ligjit të Nëpunësve Administrativë („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 
5/16, 142/16 dhe 11/18) dhe Rregullores së mënyrës së zbatimit të procedurës për punësim të nëpunësve administrativë („Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë” nr. 27/18), lidhur me nenin 20-g të Ligjit të punësuarve në sektorin publik  („Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë” nr.  27/14, 199/14, 27/16 dhe 35/18) dhe Rregullores së elementeve të obligueshme të shpalljes publike të plotësimit të vendit 
të punës në sektorin publik përmes punësimit dhe fletëparaqitjes për punësim, si dhe të formës, përmbajtjes dhe mënyrës së mbajtjes së 
regjistrit të personave që kanë dhënë të dhëna të rrejshme gjatë punësimit në sektorin publik  (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” 
nr. 34/15), Agjencia e Administratës publikon 
 

SHPALLJE PUBLIKE NUMËR – 126/2018 
     për punësimin e  1  nëpunës shtetëror nga grupi I, nëngrupi I në „Komunën e  Kisela Vodës “për vendet e punës në vijim:  

 
1. UPR0101B02000 Udhëheqës i sektorit për urbanizëm dhe planifikim hapësinor 1 realizues(ë) 

Kushtet e përgjithshme:  
- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë, 
- Ta njohë mirë gjuhën maqedonase, 
- Të jetë i moshës madhore, 
- Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës, 
- Me vendim gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalese për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës. 
 

Kushtet e posaçme: 
-   niveli i kualifikimeve VI A sipas kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe së paku 240 kredi, sipas ECTS ose të kryer shkallën VII/1, 
Arkitekturë, urbanizëm dhe planifikim ose Gjeografi ose Ndërtimtari dhe ekonomizim të ujit  

-   më së paku 5 (pesë) vjet përvojë pune në profesion, ku së paku 2 (dy) vjet udhëheqës në vend pune në sektorin publik, përkatësisht së paku 8 
(tetë) vjet përvojë pune në profesion, prej të cilave së paku 3 (tre) vjet në vend pune udhëheqës në sektorin privat  
 
 
 

    Kompetencat e përgjithshme:  

 -   zgjidhje të problemeve dhe marrje të vendimeve për çështje të sferës së tij 

 -   mësim dhe zhvillim 

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   punë me të tjerë/punë ekipore 

 -   ndërgjegjësim strategjik 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara 

 -   udhëheqje; dhe 

 -   menaxhim financiar 
 
 
 

              Kompetenca të posaçme: 
 -   njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë 

 -   çertifikatë e dhënies së provimit të udhëheqjes administrative 

 -   njohje aktive të një prej gjuhëve më të folura të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht) 
 
 
 

Orari i punës :  
- Ditët e punës e hënë - e premte 
- Orët javore të punës 40 
- Orari ditor i punës 08:30 - 16:30 

Rroga neto: 36.100,00 denarë 

VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në institucionin përkatës për vitin 2018 janë të parapara: Maqedonas(e) 1. 
Kushtet e lartpërmendura në shpallje kandidatët duhet t’i plotësojnë në momentin e aplikimit në formë elektronike nëpërmjet profilit të 
përdoruesit të krijuar në faqen e internetit të Agjencisë së Administratës. 
Afati i aplikimit zgjatë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e publikimit të shpalljes. Pas mbarimit të afatit për aplikim, shpallja do të jetë e 
larguar nga faqja e internetit e Agjencisë. 
Pas kalimit të afatit të aplikimit, shpallja do të jetë e hequr nga faqja e internetit e Agjencisë. 
Kandidatëve u kërkohet fletëparaqitjen ta plotësojnë në tërësi, të jenë precizë dhe të japin të dhëna të sakta. Kandidatët e paraqitur në 
shpalljen publike në faqen e internetit të Agjencisë së administratës do të informohen, për kohën dhe vendin e mbajtjes së çdo faze të 
ardhshme të procedurës për selektim të nëpunësit administrativ. 
Faza e 1 – rë: selektimi administrativ realizohet në një afat prej 15 ditësh pas mbarimit të shpalljes së publikuar.  
Faza e 2 – të: provimi i nëpunësit administrativ realizohet në një afat jo më të shkurtër se 10, dhe jo më të gjatë se 30 ditë pas mbarimit të 
fazës së 1 – rë. Ai incizohet dhe emetohet drejtpërdrejtë në faqen e internetit të Agjencisë së administratës.  
Faza e 3 – të: kontrollimi i vërtetësisë së provave dhe intervista realizohet në një afat prej 10 ditësh pas mbarimit të fazës së 2 – të.  

Nr. i procedurës: 16260
Nr. 28 49/18 nga 24.07.2018

LAJMËRIM

Për organizim të Anketës dhe prezantimit publik për Dokumentacionin lokal urbanistik planor me qëllim A1 banim në shtëpi
banesore për PK 635, KK Gorno Sonje, Komuna e Sopishtes.
Bëhet zbatimi i prezantimit dhe anketës publike për Dokumentacionin lokal urbanistik planor me qëllim A1 banim në shtëpi

banesore për PK 635, KK Gorno Sonje, Komuna e Sopishtes.
Përfshirja planore dokument për Dokumentacionin lokal urbanistik planor me qëllim A1 banim në shtëpi banesore për PK 635, KK

Gorno Sonje, Komuna e Sopishtes është me sipërfaqe prej 3522 m2.
1. Prezantimi dhe anketa publike do të realizohet me prezantimin e planit në lokalet e Komunës së Sopishtes më datë 06.08.2018 në
ora 10.00.
2. Anketa publike do të zgjasë deri më 10.08.2018, në bazë të nenit 46 paragrafi 9 të Ligjit për Planifikim hapësinor dhe urbanistik
(Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 163/16).
3. Informohen të gjithë qytetarët dhe subjektet e interesuara juridike nga rajoni konkret të përfshirë me planin në afatin e
lartpërmendur të dorëzojnë vërejte, propozime, mendime në listat anketuese në administratën komunale.
4. Informata në tel. 2 785 102

Udhëheqës i seksionit për Urbanizëm
Aleksandar Dimovski

   Republika e  Maqedonisë                                                            Tel:++389 2 27 85 100 

Komuna e Sopishtes                                                       Faks: ++389 2 27 85 109  
                                                                                                                                Rr. 2, Nr 2, f. Sopishte, 1054 
                                                                                                                          Shkup, Republika e Maqedonisë  
                                                                                                                                  www.opstinasopiste.gov.mk 

KORRIGJIM I SHPALLJES 

Të publikuar nga Agjencia për punësim e Republikës së Maqedonisë më datë

27.07.2018,

Për punësim për kohë të caktuar deri më 31.12.2018 

1. Në shpalljen e publikuar në pikën 4 ndryshon titulli i vendit të punës dhe

është: “Bashkëpunëtor për furnizime publike në Agjencinë për punësim të

Republikës së Maqedonisë – Shërbimi qendror”. 

2. Në pikën 4 pas fjalëve Arsim sipëror shtohet: “Shkencat juridike ose

ekonomike”,

3. Në pikën 4 shtohet alineja e re: - “provim të dhënë për person për furniz-

ime publike”. 

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

Performanca e shkëlqyer në
Botërorin e Rusisë shpërblen Ky-
lian Mbappe që tashmë kurorë-
zohet me statusin e fenomenit, e
diçka të tillë e vërteton edhe fakti

se 19-vjeçari francez ka eklipsuar
edhe brazilianin Nejmar që ren-
ditet vetëm i treti në klasifikimin e
yjeve botëror të skenës futbolli-
stike. Edhe pse sezoni i shkuar i pa
të dy lojtarët e Paris Sen Zhermen
me rezultate shumë pozitive,
Botërori duket se bëri diferencime

mes tyre. Nejmar nuk arriti të
përmbushte pritshmëritë duke
mos u shfaqur në nivelin e pritur
prej tij, ndërkohë që Mbappe re-
zultoi të ishte një ndër më të mirët
e evenimentit madhor duke u ku-
rorëzuar edhe kampion bote me
përfaqësuesen franceze. Krahas

një fakti të tillë, kujtojmë se sul-
muesi ka ndërruar edhe numrin e
fanellës nga 29 në 7 duke realizuar
ëndrrën për të ecur në gjurmët e
ikonës së tij Kristiano Ronaldo por
që njëherazi e kthen Mbappen në
protagonistin që monopolizon fa-
sadën zyrtare të klubit kryeqyte-
tas. Nga ana tjetër Nejmar, qën-
dron thuajse në hije bashkë me
Tiago Silva, Markuinjos dhe Edin-
son Kavanin. Ky i fundit ishte
idhulli i tifozerisë sezonin e shkuar
edhe pse më pak i mediatizuar
krahasuar me blerjet e bujshme
të klubit, por falë sakrificave dhe
golave fitoi mbështetjen e tifoze-
risë, të cilët qëndruan krah tij edhe

në episodin që krijoi polemika të
mëdha mes tij dhe Nejmar. Sido-
qoftë ndryshe nga viti i shkuar luf-
ta për protagonistin është fituar
nga Mbappe që është kthyer në
emrin më të lakuar dhe që shet
më shumë për klubin e sheikut Al
Khealifi,e që zbeh automatikisht
dominancën e Nejmar që konsi-
derohej si princi i Parisit. Eklipsimi
ishte arsyeja pse braziliani u lar-
gua nga katalanasit e Barcelonës,
ndaj edhe pse sulmuesi 26-vjeçar
vendosi të vijojë aventurën e tij
franceze me Paris Sen Zhermen
mbetet për t’u parë se sa gjatë do
të mund ta durojë egoja e tij
shkëlqimin e Mbappes.

FRANCEZI LË NË HIJE NEJMARIN 

Në Paris ligjin e bën Mbappe!
Edhe pse sezoni i shkuar i
pa të dy lojtarët e Paris Sen
Zhermen me rezultate
shumë pozitive, Botërori
duket se bëri diferencime
mes tyre. Nejmar nuk arriti
të përmbushte
pritshmëritë duke mos u
shfaqur në nivelin e pritur
prej tij, ndërkohë që
Mbappe rezultoi të ishte
një ndër më të mirët e
evenimentit madhor duke
u kurorëzuar edhe
kampion bote me
përfaqësuesen franceze
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Cillesen, rezerva e
Shtegen?
Barcelona është duke konsideruar seriozisht
një ofertë për portierin e Liverpulit, Simon
Mignolet. Belgu 30-vjeçar ka humbur vendin
e titullarit në "Anfield" dhe aktualisht është
portieri i tretë në dispozicion të Jurgen Klopp
pas Alisson dhe Karius. Mongolet do të ishte
rezerva e Andre ter Shtegen te Barcelona.
"Marca" pretendon se ai mund të zëvendësojë
Jasper Cillessen, i cili pritet të largohet nga
gjigantët katalanas për të luajtur si titullar
diku tjetër. Beshiktashi gjithashtu është duke
vëzhguar me kujdes situatën e Mignolet,
ndërsa Barcelona gjithashtu mendohet se
mund të provojë edhe për portierin e Volf-
sburgut, Koen Kasteels.

Abidal ndërhyn për të
transferuar Rabiotin
Barcelona nuk ndalet në merkato. Pasi sigu-
roi Arthur, Lenglet e Malkom, katalanasit
vazhdojnë punën për të përmirësuar orga-
nikën e tyre për sezonin e ri. Objektivi i
radhës për “blaugranat” është Adrien Rabiot,
mesfushori i Paris Sen Zhermen, kontrata e
të cilit skadon në 2019-ën. Edhe pse në
tryezën e drejtuesve parisienë janë alternati-
vat e N’Zonzi e Parejo, prioritet mbetet pikë-
risht francezi. Klubi francez nuk dëshiron të
privohet nga futbollisti, por rrezikon ta hum-
basë me parametër zero, nëse nuk i rinovon
kontratën. Çështjen e transferimit të Rabiot
në “Camp Nou” e ka marrë përsipër Erik Abi-
dal, i cili është mik i ngushtë i presidentit
Nasser Al-Kelaifi.

Nica kërkon 10 mln
euro për Balotellin
Mario Balotelli prej disa muajsh e ka shfaqur
hapur qëllimin e tij për t’u larguar nga Nica,
skuadër ku aktivizohet prej dy sezonesh në
kampionatin elitar francez. Sikurse informon
"L’Equipe", përfaqësuesit e sulmuesit italian
vijojnë bisedimet me Olimpique Marsejë.
Mirëpo drejtuesit e Nicas, për shkak të para-
qitjes me vonesë të futbollistit në stërvitje
nuk lëkunden nga qëndrimi i tyre, duke
kërkuar 10 milionë euro për  kartoni i tij. Nga
ana tjetër, te Marsejë e konsiderojnë të ek-
zagjeruar këtë shifër. Situata mes 27-vjeçarit
dhe klubit francez, ku shënoi 26 gola në dy
sezonet e fundit vazhdon të jetë e tensionuar.

Çellsi në garë për
brazilianin Bernard
Çellsi është klubi favorit për ta marrë ish-yllin
e Shakhtar, Bernard, si një transferim të lirë,
raporton “Globeosporte”. 25-vjeçari, i cili
mund të luajë në të dyja krahët, e la skua-
drën e tij në Ukrainë në verë, pasi kontrata e
tij përfundoi dhe ka tërhequr të paktën 12
oferta më pas. Monako, Benfika, Uest Hem,
Leiçester Siti, Volfsburg dhe Palmeiras
thuhet se janë të interesuar, por njeriu i 14
ndeshjeve me kombëtaren e Brazilit do të
preferonte një lëvizje në “Stamford Bridge”.
Ndërkohë, blutë e Londrës gjenden nën pre-
sionin e klubeve të tjera, si Real Madridi, që
synon yjet e tyre, si portierin Kurtoa dhe Eden
Hazard.

LAJME
SHKURT

“Leonardo e do Gonzalon te
Milani, por ka çështje
kontraktuale që duhet të
zgjidhen”, – pranoi
menaxheri i Juventusit, i cili
foli mbi transferimin e
mundshëm të “Pipita” te
kuqezinjtë

Milani e dëshiron Gonzalo Higuain.
Interesimin e Leonardos për sulmuesin
argjentinas e zbulon kolegu i tij bardhezi,
Beppe Marotta, i intervistuar nga “Gazzet-
ta dello Sport” në prezantimin e kalenda-
rit të Seria A. “Leonardo e do Gonzalon te
Milani, por ka çështje kontraktuale që
duhet të zgjidhen”, – pranoi menaxheri i
Juventusit, i cili foli mbi transferimin e
mundshëm të “Pipita” te kuqezinjtë. E
gjitha kjo, natyrisht pa mbyllur rikthimin
e Bonuçit në Torino, pas fjalëve të shqip-
tuara dje nga i njëjti Marotta dhe Leonar-
do. Tani duket pothuajse e sigurt se
mbrojtësi do të jetë gati për ta ulur pagën
e tij, ndërsa ka pasur edhe një darkë sqa-
ruese me trajnerin Alegri. Për “tymin e
bardhë”, megjithatë, ndoshta do të duhet
kohë, sepse Milani dhe Juventusi nuk kanë
gjetur ende “sheshvlerësimin” e kartonit të
Higuain dhe sidomos të përfshirjes së

mundshme të Kaldara në marrëveshje.
Bardhezinjtë gjithmonë kërkojnë 60 mi-
lionë euro për ta lënë sulmuesin argjenti-
nas të largohet, ndërsa Milani, çka për Mi-
lanin do të thotë dhënia e Bonuçit dhe një
bilanc prej rreth 25 milionë eurosh. Kjo
shifër konsiderohet e tepruar nga kuqe-
zinjtë, të cilët në vend të kësaj këmbëngu-
lin në përfshirjen e Kaldara në marrëve-
shje. Dhe në këtë kuptim, për të qenë i
ndershëm, Marotta dje nuk e mbylli plotë-
sisht derën e mbrojtësit të ri. “Mattia është
pjesë e një departamenti, si mbrojtja, në
të cilën ne kemi tepri elementesh, prandaj
vlerësojmë çdo mundësi dhe ia dorëzojmë
atë lojtarit”. Marrëveshja, shkurt, mbetet e
mundur, sidomos nëse Milani pranon të
përfshijë të drejtën e shpërblimit dhe nëse

Çellsi nuk do të paraqesë një ofertë super
te Juventusi për Ruganin. Është e qartë se
me rikthimin e Bonuçi, të paktën njëri
nga ish-mbrojtësit e Empolit dhe Kalda-
ra do të duhet të largohet nga Juventusi,
për sa kohë që Marotta nuk arrin të përf-
shijë Benatian në këmbim me Milanin.
Ndoshta, së bashku me sulmuesin Pjaca.
Sidoqoftë, i ndërfutur në këtë operacion
ndërmjet Juventusit dhe Milanit mbetet
edhe Çellsi. Sipas “Tuttosport”, blutë e
Londrës do t’u vënë në pjatë bardhezinj-
ve kërkesën e tyre për Rugani dhe Hi-
guain. Një ofertë që mund t’i plotësojë
nevojat e Juventusit dhe të komplikojë
planet e kuqezinjve. Një “fjalëkryq” i
ngatërruar në pamje të parë, për
zgjidhjen e së cilit duhet të presim.

HIGUAIN TE MILANI, BONUÇI TE JUVE 

Ja e vërteta e Beppe Marottas

Në shtëpinë e Milanit nis epoka e
dytë e Leonardos. Pasi u emërua drejtor
i ri i përgjithshëm i anës teknike dhe
sportive të klubit kuqezi, braziliani doli
përpara mediave duke bërë prezantimin
e tij në këtë rol të ri shumë të rëndësi-
shëm te Milani. Leonardo uli dozat e en-
tuziazmit që kanë përfshirë në ditët e
fundit tifozët pasi kalimit të klubit në
duart e fondit amerikan Elliott. Ish-traj-
neri i kuqezinjve por edhe Interit theksoi
se Milani duhet të respektojë rregullat e
vendosura nga UEFA dhe se merkato do
të jetë e kujdesshme dhe nuk do të
afrohen emra të mëdhenj. Fillimisht bra-
ziliani u ndal të fliste për merkaton ndër-
sa i hapi dyert e Milanit, legjendës Pao-
lo Maldini. “Duhet ti japim llogari UEFA-s
për çdo veprim kështu që nuk do të
bëjmë goditje të mëdha apo ndonjë
çmenduri në merkato. Bonuçi te Juve?
Gjithçka do të varet nga dëshira e vetë
futbollistit. Për Donnarummën dhe Rei-

nan deri tani nuk ka ardhur asnjë ofertë.
Janë dy portierë të cilët në kompletojnë
në repartin e tërhequr. Maldini? Paolo
është vetë historia e këtij klubi do të ish-
te diçka e bukur ta kishim sërish mes
nesh”, u shpreh Leonardo. 

Ditët e fundit është folur shumë për
një afrim të Kontes te Milani për të zë-
vendësuar Gattuson, por Leonardo blin-
doi trajnerin aktual. “Pikëpamja ime
është në të njëjtën linjë me atë të pro-
narëve të klubit. Rino ishte i pari që u
konfirmua nga Elliott dhe nuk është ven-
dosur asnjëherë në diskutim. Dëgjoj që
po flitet shumë për Konten dhe është
normale pasi bëhet fjalë për një trajner
të madh i cili është pa kontratë por nuk
kemi biseduar për asnjë moment me An-
tonion. Gattuso është një person që i
përket Milanit dhe është rritur shumë si
trajner”, deklaroi Leonardo, drejtor i ri i
përgjithshëm i anës teknike dhe sporti-
ve i Milanit. 

LEONARDO FLET PËR MERKATON DHE
ÇËSHTJEN E TRAJNERIT

Gattuso, person që i përket Milanit

Kam ëndërruar
gjithmonë
Barcelonën
E enjtja ishte dita e prezantimit të Malkom.
Blerja më e fundit e Barcelonës, më së
shumti i bujshëm për tratativën e shkatër-
ruar të Romës, Malkom iu përgjigj gaze-
tarëve, madje edhe për marrëveshjen e
shkelur me verdhekuqtë e Italisë. Në fjalën
e tij të parë si futbollist blaugrana, Malkom
ka rrëfyer se Barcelona ka qenë ëndrra e tij
që fëmijë dhe nuk mund të refuzonte të
luante me futbollistët më të mirë në botë.
“Unë kam qenë gjithmonë i qetë. Me-
naxherët e mi janë angazhuar dhe kanë
administruar gjithçka. Ishte një shans i
madh të nënshkruaja për Barcelonën. Edhe
sepse këtu mund të luaj me futbollistët më
të mirë në botë. Kam dashur gjithmonë
Barcelonën. Jam shumë i gëzuar që jam në
një skuadër të madhe si kjo. Është shumë e
vështirë të vish te Barça, por do të jap
gjithçka nga vetja për të bërë një punë të
madhe. Të jem këtu është një ëndërr që e
ushqeja që kur isha fëmijë dhe një sfidë e
madhe. Shpresoj t’u jap tifozëve blaugrana
shumë gëzime”, deklaroi Malkom.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Është verë shumë e nxehtë për
Miralem Pjaniçin, që mbetet
objekt i dëshirës së shumë klube-
ve evropiane, por në fund mund të
vendosë të rinovojë kontratën e tij
dhe të mbetet te Juventusi, ndo-
shta me rritje të madhe. Bo-
shnjaku, i intervistuar nga “Sky
Sports” në një ngjarje të “Adidas”,
që u zhvillua në Nju Jork, ka thënë.
“Unë jam shumë mirë këtu. Te Ju-
ventusi jam i qetë, në dy sezonet e
fundit jam rritur shumë. Jam i lum-
tur me atë që kam bërë. Jam në një
grup të mirë dhe kam një
marrëdhënie të mirë me trajnerin
tim”, u shpreh në fillim Pjaniç.
Natyrisht, Pjaniç ndihet mirë edhe
për shifrat e mëdha që përfliten
rreth emrit të tij. “Kjo do të thotë që
jam duke bërë mirë, por ju duhet
të pyesni klubin. Unë luaj futboll

për të përmirësuar veten time, nuk
kam asgjë për të thënë. Edhe pse
kam lexuar shumë gjëra, mendoj
vetëm për të punuar shumë. Pjesa
tjetër nuk varet nga unë”, shtoi më
tej Pjaniç. Së fundi, mesfushori i
Juventusit ka vendosur objektivin
e bardhezinjve për sezonin e ardh-
shëm dhe pranon. “Liga e Kam-
pionëve për ne nuk është më një
ëndërr, por një qëllim i vërtetë. Ta-
shmë kemi gjithçka që duhet për
ta fituar këtë trofe. Ekziston vetë-

dija për të arritur deri në fund dhe
duam të japim gjithçka për të
triumfuar në Ligën e kampionëve”,
përfundoi Pjaniç. Ndërkohë, sipas
zërave të javëve të fundit, Çellsi,
Mançester Siti dhe Barcelona së
shpejti mund të paraqesin një
ofertë për Pjaniçin. Oferta që,
megjithatë, nuk kanë ardhur ende,
sepse Juventusi i ka vendosur
çmim boshnjakut, së paku 80 mi-
lionë euro. Shifrat të denja për loj-
tarët më të mirë. Pra, duke lënë

mënjanë zërat në merkato, qëlli-
mi i Pjaniçit është të qëndrojë në
Torino. Largimi mund të merret në
konsideratë vetëm nëse vijnë ofer-
ta marramendëse, të cilat Juven-
tusi nuk mund t’i refuzojë. Nëse ky
skenar i fundit ndodh, atëherë
bardhezinjtë duhet të gjejnë një
zëvendësues të denjë. Në listë janë
Milinkoviç-Saviç, Rabiot dhe Pol
Pogba, që nuk ka ngurruar t’i japë
mesazhe dashurie ish-skuadrës së
tij.

Një tjetër emër
për mbrojtjen e
Milanit
Milani po përgatitet për edicio-
nin e ri futbollistik. Pas zhvilli-
meve të fundit në radhët e
drejtuesve, por dhe “betejës” së
fituar me UEFA-n, kuqezinjtë
po ndërtojnë një skuadër sa
më dinjitoze. Bonuçi është gati
i larguar nga Milano dhe
menjëherë po shikohen të
gjitha alternativat e mundsh-
me. Së fundmi ka dalë një
emër i ri, i cili shihet si një
mundësi për të pasura kapitnin
në mbrojtje. Bëhet fjalë për da-
nezin Simon Kjaer. 29-vjeçari
aktivizohet në radhët e Se-
viljës, ndërsa në të shkuarën
është aktivizuar në Seria A me
Romën dhe Palermon. Danezi
do të ishte i gatshëm për t’u
rikthyer në Itali, por problem
është kontrata e cila skadon në
vitin 2021. Në të tilla kushte
Milani duhet t’i bëjë mirë llo-
garitë, por pavarësisht kësaj
është si opsion i mundshëm
një transferim te kuqezinjtë.

Murinjo përgatit
një tjetër sulm për
Perishiçin
Ivan Perishiç mbetet në mendjen e Hose Mu-
rinjos. Sipas “Daily Mirror”, Mançester Junaj-
tedi ka ndërmend të hidhet sërish në sulm
për 29-vjeçarin nënkampion bote me Kroa-
cinë. Ashtu sikurse vitin e kaluar, Interi po
reziston me çdo kusht dhe nuk pranon të
hyjë në bisedime për një ofertë më pak se 60
milionë sterlina ose 67 milionë euro. Një
shifër të tillë Murinjo nuk do të hezitonte ta
shpenzonte për Perishiçin, sepse të njëjtën
shumë pritet ta përfitojë nga shitja e Entoni
Martial (madje e vlerëson francezin 77 mi-
lionë euro). Martial u pëlqen skuadrave të
tilla si Çellsi, Paris Sen Zhermen, Bajern Mu-
nih dhe Totenhem.  Pikërisht Sparsat, sipas
mediave angleze, janë më afër lojtarit. Ju-
najted mund të pranojë një shkëmbim mes
Martial dhe Toby Alderveireld, të cilin To-
tenhemi e vlerëson 55 milionë sterlina.

Edinson Kavani thuhet se
pëlqen idenë e transferimit te
Real Madridi. Real Madridi
është në kërkim të një zë-
vendësuesi të Cristiano Ronal-
dos, i cili u transferua më parë
gjatë muajit te Juventusi.
Shumë emra të njohur të sul-
muesve evropianë janë lidhur
me një transferim në "Santia-
go Bernabeu", ndër ta ylli uru-
guaian, Kavani. Gjigantët
spanjollë e shohin sulmuesin
e Paris Sen-Zhermen si një
mundësi të mirë për të pasuar
Ronaldon si sulmuesin krye-

sor të skuadrës. Të njëjtën dë-
shirë thuhet se e ka edhe gola-

shënuesi i madh uruguaian.
Sipas gazetës "AS", Kavani

është i hapur për t’u bashkuar
me Real Madridin pas raporti-
meve se fituesit e Ligës së
Kampionëve duan që ai të zë-
vendësojë Ronaldon. Mbretë-
rit po kërkojnë një sulmues i
cili garanton gola dhe Kavani
shihet si një opsion ideal, por
Kavani mund të kushtojë aq
sa kanë fituar nga shitja e yllit
portugez te Juventusi. Përveç
Kavanit, edhe Mauro Ikardi,
Harri Kin, Robert Levandovski
dhe Eden Hazard janë lidhur
me një transferim në "Santia-
go Bernabeu".

Sime Vrsaljko tek Interi,
ndoshta, më në fund. Mbrojtë-
si kroat është me të vërtetë një
hap larg kthimit në Itali, ku pas
eksperiencave me Xhenoa dhe
Sassuolo, ai pritet të veshë fa-
nellën zikaltër. Vendimtar për
përshpejtimin e transferimit
duket se do të jetë vetë Vr-
saljko, që sipas “Gazzetta dello
Sport”, në javët e fundit ka refu-
zuar ofertat e Napolit dhe

Bajern Munihut për Interin. Kjo
është arsyeja pse tani Atletiko
Madridi është gati të pranojë
ofertën zikaltër, që siguron një
huazim shumë të shtrenjtë, 7
milionë euro, me të drejtën e
shpengimit total prej 25 mi-
lionë euro, përkundër 30 mi-
lionëve të kërkuar nga spanjol-
lët. Negociatat duket të jenë në
një pikë kthese, aq sa drejtori
sportiv i Atletio Madridit, Ber-

ta, është tashmë në Milano,
ndërsa Vrsaljko mund të
zbarkojë në Itali për vizitat
mjekësore dhe nënshkrimin në
fillim të javës së ardhshme. Në

vend të kësaj, duhet të ketë
kohë më të gjatë për të bërë
goditjen në mesfushë, ku Spa-
letti vazhdon të ëndërrojë Ar-
turo Vidalin.

PJANIÇ KOMENTON ZËRAT PËR LARGIMIN E TIJ TË MUNDSHËM NGA TORINO

Kjo pjesë nuk varet nga unë
Kjo do të thotë që jam duke bërë
mirë, por ju duhet të pyesni klubin.
Unë luaj futboll për të përmirësuar
veten time, nuk kam asgjë për të
thënë. Edhe pse kam lexuar shumë
gjëra, mendoj vetëm për të punuar
shumë. Pjesa tjetër nuk varet nga
unë”, thotë Pjaniç

Kavani i hapur ti bashkohet Realit

REFUZOI NAPOLIN DHE BAJERN MUNIHUN

Vrsaljko do vetëm Interin
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DASHI 21. mars - 20. prill
Gabime të vogla mund të zgjidhen lehtësisht, ndaj mos u

përfshini nga paniku në vendin e punës. Tregohuni sa më të sigurtë
në veten tuaj, ose në të kundërt rrezikoni të minoni besueshmërinë
tuaj në raport me bashkëpunëtorët. Kjo e premte do të jetë mjaft me
fat për dashurinë.

DEMI 21. prill - 21. maj
Përfitoni nga kjo ditë fundjave për tu kujdesur më

shumë për shëndetin tuaj. Do të jeni punëtorë të palodhur
dhe kjo gjë do ju bëjë që të lini pas dore, sfera të tjera të
jetës, mes tyre edhe ndjenjat.

BINJAKET 22. maj - 21. qershor
Mundohuni të guxoni më shumë sa i takon çështjeve

të biznesit, pasi ky është një moment shumë i mirë për të çuar deri
në fund disa negociata që keni kohë që i zvarrisni. Intuita e mirë
do ju bëjë të frytshëm, duke u lejuar që të merrni rezultate të
mëdha. 

GAFORRJA 22. qershor - 22. korrik
Kalimi tranzit i Hënës ju bën shumë emocional

dhe kjo rrezikon që të shkaktojë reagime impulsive. Në da-
shuri duhet të jeni më të kujdesshëm, për shkak se mund
të krijohen keqkuptime të forta.

LUANI 23. korrik - 22. gusht
Në dashuri mos u tregoni të nxituar, pasi po merr-

ni përgjigje të rëndësishme. Për këtë arsye në këtë moment
duhet ti luani sa më mirë kartat tuaja, në mënyrë që ta sh-
frytëzoni sa më mirë sharmin që ju karakterizon. Në vendin
e punës parashikohen marrëveshje të rëndësishme.

VIRGJERESHA                  23. gusht - 23. shtator
Do të jeni mjaft të fortë dhe të vendosur në pozicio-

nin tuaj, kështu që asgjë dhe askush nuk do ju pengojë të ar-
rini rezultate të mëdha. Kjo gjë vlen sidomos nëse po çoni për-
para një projekt të natyrës krijuese dhe sociale.

PESHORJA 24. shtator - 23. tetor
Kjo është një ditë mjaft e favorshme, e cila do ju

shohë shumë dinamik, sidomos përballë situatave më pro-
blematike. Ndërkohë në punë, parashikohen të papritura të
vogla dhe vonesa.

AKREPI 24. tetor - 22. nëntor
Në këtë moment është e domosdoshme që të tregohe-

ni sa më autoritar në vendin e punës, pasi për të arritur një objek-
tiv tuajin brenda një date të caktuar, duhet të siguroheni që të
gjithë bashkëpunëtorët tuaj, të ndjekin direktivat që juve i jepni.
Në dashuri parashikohen takime dhe të reja të rëndësishme.

SHIGJETARI 23. nëntor - 21. dhjetor
Do të përdorni të gjithë dinakërinë tuaj në vendin

e punës dhe do të shikoni se të gjitha sforcot e bëra gjatë
javëve të fundit, nuk do të shkojnë dëm. Mundohuni vetëm
që të jeni më të durueshëm në dashuri dhe të mendoheni
mirë para se të merrni vendime të rëndësishme.

BRICJAPI 22. dhjetor - 20. janar
Ka disa zgjidhje vendimtare në vendin e punës, të

cilat mund të ndryshojnë totalisht rutinën tuaj të përditsh-
me. Ky është një moment shumë i mirë për të sheshuar të
gjitha keqkuptimet që keni pasur së fundmi në familje ose
me partnerin/en.

UJORI 21. janar - 19. shkurt
Duhet të mundoheni të mbyllni të gjithë ato si-

tuata profesionale që ju pengojnë që të jeni më aktiv
dhe të përqendruar lidhur me horizonte të reja dhe çë-
shtje interesante. Mbrëmja parashikohet të jetë mjaft
romantike.

PESHQIT 20. shkurt - 20. mars

Në sferën profesionale, parashikohen disa konfir-
mime interesante. Megjithatë sa i takon dashurisë, tashmë
duhet të nisni planet me partnerin lidhur me aktivitete të
reja, për të forcuar stabilitetin tuaj ekonomik.Me shpenzi-
met, duhet të bëni kujdes.

Sami Palloshi
06.02.1932 – 20.06.2018

Ende e kemi të vështirë të pajtohemi me fatin që brenda dy ditëve u
ndamë nga dy persona të dashur të familjes.
Çdo ditë që kalon jetojmë me një zbrazëtirë të thellë në zemrat tona.
Na mbesin vetëm kujtimet e momenteve që i kaluam së bashku.
Kurrë nuk do të harrojmë një njeri të tillë si që ishe Ti.
Zoti të bekoftë.

Nexhdete Palloshi me djemtë
Agronin dhe Skenderin me bashkëshortet

DYZET DITË PA KUNATIN 
DHE AXHËN TONË TË DASHUR –VETERANIN E ARSIMIT

Prof. Dr. Vullnet
Palloshi

09.10.1950 – 18.06.2018

Ishe njeri i mençur dhe i qetë, fisnik dhe bujar. U ndave nga ne në moshën më të
mirë,  atëherë kur na duheshe më së shumti. Drita jote u shua kaq herët….
Në zemrat tona gjithmonë do të mbetet kujtimi dhe dashuria për ty sepse njeriu
si Ti kujtohet dhe respektohet jo vetëm nga familja por edhe nga mbarë shoqëria
ku jetoje dhe veproje.
Vazhdojmë të jetojmë pa Ty por me kujtime të shumta të bukura nga jeta që e
kaluam bashkë. Të falënderojmë për fisnikërinë dhe bujarinë tënde të madhe dhe
kujdesin që pate për ne.
Jemi krenarë që ishe pjesë e familjes sonë.
Pusho ne qetësi më i dashuri ynë.  Zoti të bekoftë!

Nexhdete Palloshi me djemtë Agronin dhe Skenderin, të rejat Drita dhe Linda
dhe mbesat Besa, Amra, Eda, Dea dhe Era

DYZET DITË 
PA MË TË DASHURIN TONË



Një infeksion në rrënjën e dhëmbit
shkakton prishjen e tij dhe mund të shkak-
tohet nga bakteret që hyjnë përmes një
zgavre dentare ose çarje, e cila përhapet
deri në majën e rrënjës. 

Nëse nuk trajtohet, mund të çojë në
dhimbje të forta dhe inflamacion. Dhëm-
bi humbet aftësinë për të luftuar infeksio-
net të cilat mund të arrijnë në brendësi të
tij. Kur një dhëmb apo rrënjë bie, dhimbja
zvogëlohet. Megjithatë, kjo nuk do të thotë
se infeksioni është shëruar; ai do të vazh-
dojë të përhapet dhe të shkatërrojë indet
përreth. Nëse nuk trajtohet, mund të
përhapet në kockën që mbështet dhëmbin
dhe shkakton komplikacione të rënda për
jetën. 

Më poshtë janë disa mjete të mahnit-
shme shtëpiake që mund t’jua lehtësojnë
dhimbjet:

Shpëlarje me ujë dhe kripë
Ky është një ilaç i njohur që edhe den-

tisti juaj do t’jua rekomandojë. Kripa ka
veti antiseptike dhe antibakteriale, që
mund të ndihmojnë në reduktimin e infla-
macionit, parandalimin e rritjes bakteria-
le në gojë dhe parandalimin e infeksione-
ve të tjera.

JU DUHEN:
½ lugë çaji kripë
1 gotë ujë të ngrohtë
Hidhni kripën në ujë të ngrohtë dhe i

përzieni derisa të treten. Shpëlani gojën
tërësisht me këtë përzierje. Përsëriteni këtë
3-4 herë në ditë për të pastruar infeksionet.

Këshilla shtesë: 
Për të parandaluar dhimbjet, më po-

shtë janë disa këshilla që duhet ti mbani
mend për raste të tilla:

Lani dhëmbët dy herë në ditë.
Zëvendësoni furçën tuaj të dhëmbëve

çdo 3 deri në 4 muaj
Ndaloni së piri duhan
Çamçakëzi duhet të shmanget.

Keni infeksion dhëmbësh, si ta
trajtoni atë pa shkuar tek dentist

Del në shitje një
super version i
Skoda Kodiaq,
Laurin & Klement
Skoda Kodiaqit tani i është shtuar
edhe një version Laurin & Klement, i
cili është “edhe më komfor me më
shumë sisteme të sigurisë e teknologji
shtesë për vozitje” se sa modeli stan-
dard i tij, sipas kompanisë Çeke. Skoda
Kodiaq Laurin & Klement mund të po-
rositet tani me një çmim fillestar prej
40 mijë eurosh, transmeton koha.net.
Me këtë çmim vjen edhe motori mo-
dest 2.0 litërsh TDI që prodhon 148
kuaj fuqi e me gjashtë marshe ma-
nuale, por nëse zgjidhni versionin DSG
i cili ka të gjitha rrotat aktive, kushton
42 mijë euro. Janë edhe dy modele të
tjera më të fuqishme, njëri me ben-
zinë që prodhon 187 kuaj fuqi e kush-
ton 41 mijë euro si dhe ai identik por
me naftë që kushton 43 mijë euro.
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1347 – Lindi Margherita e Durrë-
sit, mbretëresha e Napolit (v. 1412).
Në shkurt, 1369, Margaret u martua
me  Karlin, djali i madh i Gjon Gra-
vinës, Duka i Durrësit dhe mbret i Sh-
qipërisë nga viti 1332-1336.

1914 – Lufta e Parë Botërore: Au-
stro-Hungaria i shpall luftë Serbisë
pasi Serbia kundërshtoi kushtet e një
ultimatumi të dërguar nga Austria
më 23 korrik pas vrasjes së Arkidukës
Franz Ferdinand.

1943 – Mbretëria e Bashkuar bom-
bardon Hamburgun duke shkaktuar
zjarr i cili u merr jetën 42,000 civilë-
ve gjerman.

1976 – Dridhja e Tokës në Tang-
shan arrin shkallën e dridhjes në mes
7.8 dhe 8.2 shkallë duke lënë 242,769
persona të vdekur dhe 164,851 perso-
na të lënduar.

Bjondina: Mami, në shkollë u rrëzua
një vajzë… të gjithë qeshën, përveç
meje.
Mami: Të lumtë bija ime! Po kush u
rrëzua?
Bjondina: Unë…

“Djalin që tradhton atdheun, nuk
e do as nëna e vet” – 

Naim Frashëri

Në Kinë e cila ka një popullsi prej 
1 miliard e 400 mijë, 
sipas të dhënave
zyrtare, ekzistojnë
45 mijë xhami. Të
dhënat zyrtare
flasin se mesatari-
sht rreth 60 kinez e
pranojnë islamin në
ditë. Vitet e fundit besohet se numri i
tyre ka lëvizur dukshëm nga 23 mijë
madje deri në 100 mijë.

Ditët e Marsit janë
24 orë dhe 37 mi-
nuta të gjata, në
krahasim me 23

orët dhe 56 minu-
tat në tokë.

Tërmeti që ka shkaktuar më shumë
viktima ka rënë në vitin
1557 në Kinën qen-
drore. Goditi një
krahinë ku pjesa
më e madhe e
njerëzve jetonin në
shpella prej shkëm-
bi të butë. Strehëzat u
shembën, duke vrarë më shumë se
830 mijë njerëz.

Alfabeti më i gjatë në botë
është ai kinez, i cili

numëron 72 shk-
ronja dhe gjithë-
sej 105 simbole.
Ndërsa ai më i

shkurtër është alfa-
beti kamboxhian,

gjithsej 7 shkronja.

K
A

L
E

N
D

A
R

I 
H

IS
T

O
R

IK
 2

8
 K

O
R

R
IK

T
H

Ë
N

IA
 E

 D
IT

Ë
S

B
A

R
SO

L
E

T
A

A
 E

 D
IN

I 
 S

E
...

Një grusht me bajame është ideal
për të shuar oreksin mes vakteve.

Njerëzit që dëshirojnë të humbasin në
peshë duhet të përqendrohen më shumë
tek konsumi i ushqimeve që frenojnë orek-
sin. Këto ushqime japin energji dhe ngopje
afatgjatë sepse treten ngadalë. Sipas të
dhënave të AgroWeb.org ngrënia e ushqi-
meve që kërkojnë më shumë kohë për tu
tretur, e mbajnë sistemin në punë gjatë, ju
bëjnë të ndiheni më të ngopur dhe ju ndih-
mojnë të digjni më shumë kalori.

Elbi
Elbi në vetvete është një karbohidrat

e megjithatë ai ul oreksin bashkë me ni-

velin e sheqerit në gjak dhe rrezikun e
diabetit. Elbi përbëhet nga disa fibra
dietike të cilat nxisin ndjesinë e ngopjes
afatgjatë.

Speci Djegës
Speci i kuq ka aftësinë të shuajë

oreksin dhe të përshpejtojë djegien e
kalorive. Mjafton një gjysëm luge ka-
feje me këtë erëz pikante për t’i dhënë
shtysë dhe energji metabolizmit.

Proteina
Kur vjen puna tek dobësimi, konsu-

mi i mishit pa dhjamë është i një rëndë-
sie të veçantë. Mishi i shpendëve apo

shtazëve është shumë i pasur me pro-
teina por ai nuk duhet të ketë dhjamë.
Nëse nuk ju pëlqen mishi mund të kon-
sumoni thjerrëza, qiqra, fasule, bizele,
spinaq dhe brokoli.

Bajamet
Një grusht me bajame është ideal

për të shuar oreksin mes vakteve.
AgroWeb.org ju kujton se këto arrorë ju
bëjnë të ndiheni më të ngopur dhe
rrjedhimisht nuk do ta teproni me ush-
qimin në vaktet kryesore.

Salmoni
Ngrënia e salmonit do ju mbajë të

ngopur për shumë kohë. Salmoni është
i pasur me acide yndyrore omega-3 të ci-
lat ju ndihmojnë të përmirësoni meta-
bolizmin dhe të mbani një peshë të
mirë trupore. Për më tepër, salmoni
është shumë i mirë për të ulur koleste-
rolin dhe mirëmbajtur shëndetin e
zemrës.

Çaji i Trëndelinës
Çaji i farave të trëndelinës zbut orek-

sin dhe bën që të keni më pak nevojë
për ushqim. 

Kjo ndodh sepse farat e trëndelinës
janë shumë të pasura me fibër që tretet
në ujë.

PËR TË QENË MË TË SHËNDETSHËM
Ushqimet që ndalojnë oreksin e tepërt
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