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E PËRDITSHME INFORMATIVE

Koha

Shkup, 12 shkurt - Edhe pse kohët e fundit shkal-
la e papunësisë është zvogëluar, megjithatë
ajo akoma është me përqindje të lartë në
krahasim me vendet e Bashkimit Evropian.
Nëse duam ta kapim hapin e Eurozonës, së pari
Maqedonia duhet të gjejë mënyrë që të balla-
faqohet me këtë problem. Sipas statistikave të
EUROSTAT-it, shkalla e papunësisë në BE është
6.6 për qind. Kjo tregon që shkalla më e ultë

prej 2.8 për qind është vënë re në BE nga viti
2000. Në Maqedoni, shkalla e papunësisë është
20.8 për qind, gjegjësisht nga popullsia aktive
prej 958.770 persona, 199.325 persona janë të
papunë. Shkallë më të ultë të papunësisë ka
Çekia - 2.1 për qind, pastaj Gjermania 3.3 për
qind, Polonia me 3.5 për qind, përderisa, më së
shumti të papunësuar ka në Spanjë - 14.3 për
qind dhe Greqi - 18.6 për qind...

Shumë larg Eurozonës
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Kuba nuk 
ka se ç’të
kremtojë

Gjashtëdhjetë vjet më parë,
ndërsa mijëra kubanë kremtonin
rënien e regjimit të Fulgencio Ba-
tistas, një atmosferë e mbushur
me një përzierje të lavdërimeve
dhe urrejtjes, po pushtonte Ha-
vanën. Pak njerëz e parashikuan
se çfarë do të ndodhte më pas.
Më 1 janar 1959, u “vra” Republika
e Kubës. Jo shumë njerëz do të
qanin humbjen e saj - disa ishin
shumë të zënë për të mbushur
çantat e tyre me para, të tjerët po
përfitonin nga vakumi politik,
duke grabitur...
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"Danas":
SHBA e
mbështet
shkëmbimin 
e Leposaviqit
me Preshevën

Afati i fundit për arritjen e
marrëveshjes për Kosovën
është shtyrë deri në fund të
vitit. Kjo pasi gazeta thotë se
Shtetet e Bashkuara tani janë
të preokupuara me Vene-
zuelën, kurse Bashkimi Evro-
pian me zgjedhjet për Parla-
mentin Evropian.
Shtetet e Bashkuara janë për
një korrigjim minimal të ku-
fijve dhe shkëmbim territore-
sh, që do të nënkuptonte se
Serbia do të merrte  Leposavi-
qin, respektivisht ultësirën e
Kopaonikut, kurse Kosova do
të merrte fshatrat në ko-
munën e Preshevës, në
perëndim të autostradës
(Korridorit 10), dhe është e
mundur që Kosovës t’i takojë
edhe Tërnoci i Madh në Ko-
munën e Bujanocit.
Burimet tona thonë se Shte-
tet e Bashkuara e kundërsh-
tojnë idenë që i gjithë veriu i
Kosovës t’i bashkëngjitet Ser-
bisë, e kjo veçanërisht vlen
për Mitrovicën e Veriut, dhe
se formimi i Asociacionit të
Komunave me Serbe është
ende në pritje.
Në anën tjetër, Ambasadorja
e SHBA-së në NATO, Kay Bai-
ley Hutchison, ka thënë se
NATO-ja do të vazhdojë të
mbështesë ushtrinë e Ko-
sovës.
Në një konferencë para nisjes
së takimit të ministrave të
Mbrojtjes në Bruksel, amba-
sadorja Hutchison ka thënë
se NATO-ja do të punojë me
qeverinë e Kosovës për t’u
kujdesur që do të krijohet një
forcë mbrojtëse shumë-et-
nike, ku janë të përfshira të
gjitha minoritetet.
Taksën ndaj Serbisë, ambasa-
dorja amerikane e ka vlerë-
suar si politikë bilaterale
ndërmjet dy shteteve

(Danas, 12 shkurt)

MEDIACitate

“Europianizimi” i Ballkanit është promovuar për dy dekada si
“kura” për të cilën ka nevojë rajoni, por tanimë duket se është vetë
Europa ajo që po “ballkanizohet” dita-ditës.

Pas luftës së Kosovës, BE-ja pati disa iluzione për vendet e rajonit
duke premtuar drejtësi, përparim ekonomik dhe anëtarësim në fa-
miljen e madhe europiane.

Iluzioni i parë ishte paraqitja e integrimit të vendeve të Ballkanit
si “kura” për të gjitha problemet e tyre. BE-ja u angazhua për inte-
grimin e rajonit në një sistem të bazuar në vlera demokratike dhe
sundimin e ligjit, me shpresën se ai do të shunate nacionalizmin
etnik apo luftërat për territor.

Por në të vërtetë, Sllovenia u anëtarësua në BE në vitin 2004, e
ndjekur nga “Ballkani Lindor” – Rumania dhe Bullgaria, në vitin
2007, edhe pse këto të fundit iu nënshtruan monitorimit të vazh-
dueshëm. Pastaj, me disa vështirësi, BE përfundimisht arriti të
gëlltiste një kandidat tjetër në vitin 2013, Kroacinë.

Pjesa tjetër e vendeve të Ballkanit, të referuara vazhdimisht si
Ballkani Perëndimor, shihen tanimë si “geto” brenda BE-së. Shumë
ekspertë pyesin se si është e mundur që një BE me më shumë se
700 milion banorë, nuk mund të integrojë një rajon me 18 milionë
banorë?

Përgjigja nuk qëndron në vullnetin e shteteve të Ballkanit për të
ndërmarrë reforma, por tek problemet e brendshme të BE-së. I pari
është presioni nga ana e elektoratit gjithnjë e më nacionalist të
vendeve anëtare të unionin të cilët nuk dëshirojnë që BE-ja të
zgjerohet. Së dyti, elitat qeverisëse në Ballkan nuk shohin përfiti-
me të rëndësishme politike apo ekonomike për regjimet e tyre
klienteliste në anëtarësimin në BE.

Dhe së treti, qytetarët e rajonit po vëzhgojnë me kujdes krizën in-
stitucionale të BE-së dhe dimë shumë mirë se anëtarësimi në BE
nuk do të garantojë prosperitet (duhet të shikojmë përtej Kroaci-
së dhe Bullgarisë).

Iluzioni i dytë është ai i drejtësisë për krimet e luftës, i cili ofroi sh-
presë për Ballkanin e pasluftës, veçanërisht me punën e Tribuna-
lit Ndërkombëtar për Ish-Jugosllavinë. Ideja prapa Tribunalit ish-
te e thjeshtë: ekspozimi i fakteve dhe vendosja e kriminelëve në
gjyq nuk do të prodhonte vetëm drejtësi, por edhe një bazë të thel-
lë politike dhe morale në shoqëritë e Ballkanit.

Arkivat e tribunalit paraqesin një bazë të dhënash monumenta-
le të së keqes njerëzore, ku përshkruhen në mënyrë të detajuar kri-
me të tmerrshme të luftës. E megjithatë, pavarësisht pritjeve, kri-
minelët e luftës mirëpriten sot në komunitetet e tyre si heronj.

Iluzioni i tretë i vendeve të Ballkanit ishte përparimi ekonomik. BE-
ja premtoi prosperitet nëse vendet e Ballkani përfundonin
reformën e pronësinë shoqërore dhe private. Por reformat neoli-
berale të shtyra nga BE-ja, FMN-ja dhe Banka Botërore pasuruan
vetëm elitat lokale dhe grabitqarët ndërkombëtare dhe u plaçkitën
shoqërive të ballkanike prodhimin industrial, prodhimin bujqësor,
dhe çdo shkallë të pavarësisë ekonomike.

Edhe pse një pakicë e vogël jeton mes luksit, shumica e qytetarë-
ve të Ballkanit jetojnë në varfëri të vazhdueshme, duke u detyruar
të emigrojnë në Gjermani, Austri apo Irlandë. Për të vlerësuar si-
tuatën aktuale në Ballkan, por edhe në pjesën tjetër të Evropës,
duhet të merren parasysh edhe pasojat e plota e këtyre dështime-
ve. Në fund të fundit, shumë shpresa për integrimin europian u
tradhtuan nga vetë BE-ja.

Ajo që ne po shohim tani është kaosi, vende anëtare të cilat
kërkojnë të dalin nga unioni, mosmarrëveshje të hidhura dhe
thellimi i ndarjeve mes Lindjes dhe Perëndimit. Dhe, e gjithë kjo
është e shoqëruar me rritjen e forcave nacionaliste dhe ksenofo-
be që premtojnë shpëtim si nga Brukseli ashtu edhe emigrantët.
Tani jo vetëm Ballkani, por edhe Europa ka nevojë për ndryshim.

(Igor Stiks është një opinionist i njohur i 

politikave të Ballkanit Perëndimor)

A po ballkanizohet
Bashkimi Evropian?

ANALIZË |||||||||||||||||||||||||||

Nga Igor Stiks

ASKUSH NUK MUND 
T'I BËJ GJYQ UÇK-së

Në historine moderne të popullit shqiptar,
pavarësia e Kosoves eshte arritja me e madhe. Në
këtë arritje rolin themelor e luajti Ushtria
Clirimtare e Kosoves, e cila është krenari
kombëtare.
Gjatë procesit te shpërbërjes se ish Federates
Jugosllave u përplasen interesa politike,
ndëretnike, ekonomike dhe gjeopolitike. Ndër
beteja u ndeshen ushtria tradicionale Jugosllave, e
cila ishte e dominuar dhe e kontrolluar nga Serbia
dhe nje sere ushtrishe te reja qe u krijuan ne lufte
sipër.
Analiza e ushtrive të reja të krijuara gjate
shperberjes se Jugosllavisë është një nga
indikacionet kryesore për te kuptuar aktorët e
luftrave, qellimet e tyre, burimet e mbështetjes se
brendshme dhe orientimet gjeopolitike
nderkombetare te vendeve e popujve qe u
perfshine ne kete konflikt.
Nga kjo analizë e ushtrive të luftës shpërbërese te
Jugosllavisë rezulton se Ushtria Çlirimtare e
Kosovës ka tipare shumë të ndritura dhe të
dallueshme, për të cilat shqiptarët do të jenë
perherë krenar’, ka shkruar një status në Facebook,
Prof. Dr. Lisen BASHKURTI.

RAMUSH HARADINAJ NUK DUHET TË
BËJË POLITIKA PARTIAKE 

“Suspendimi i vizitës së Gjeneralit Orr, Komandant i
Gardës së Iowas dhe mbështetës i fortë i Ushtrisë së
Kosovës, në Prishtinë më 16 shkurt, është rezultat i
veprimeve dhe sjelljeve të gabuara politike të
Ramush Haradinajt përkundrejt shtetit të
Amerikës. Kryeministri Haradinaj nuk guxon ta
rrezikojë apo dëmtojë përkrahjen e Ushtrisë
Amerikane për Ushtrinë e Kosovës. Duke ja hequr
mundësinë e forcimit të Ushtrisë së Kosovës nga
bashkëpunimi me Amerikën goditet krejt Kosova.
Ramush Haradinaj nuk duhet të bëjë politika
partiake e ditore në shpinën e Kosovës. Nëse do të
jetë burrë i kokëfortësisë absurde, siç bëri me rastin
e demarkacionit me Malin e Zi dhe në fund bëri
çfarë tha se ishte kundër parimeve të tija,
Haradinaj le të jep dorëheqje dhe elektorati do të
tregojë se si e vlerëson kryeneçësinë e tij. Kosova ka
mjete tjera të përdorë në log me Serbinë. Taksa,
ndonëse e vendosur gabim, ka arritur efektet
maksimale dhe mossuspendimi i saj (i
përkohshëm) me çmimin e suspendimi të
përkrahjes amerikane për Ushtrinë e Kosovës, që
do të pasojë pas mosardhjes se Gjeneralit Orr si
“warning shot”, nuk duhet të lejohet te jetë gabim
fatal as për Haradinajn dhe as Kosovën. Z.
Haradinaj, rezononi me arsye dhe logjikë!
Pavarësisht kontributit tuaj të jashtëzakonshëm
për Kosovën, ju gjithmonë i keni dhe do t’i keni
Kosovës më shumë borxh se Kosova juve apo cilitdo
nga ne!”, ka shkruar në profilin e tij në Facebook, ish
pjesëtari i Batalionit ‘Atlantiku’, Uk Lushi. 

A KA HUMB BESIMI TEK SHTËPITË
BOTUESE? 

“Numri i madh i botimeve personale të
shkrimtarëve dhe poetëve në Planin vjetor të
Ministrisë së Kulturës për vitin 2019 a flet për
humbjen e besimit tek shtëpitë botuese, mungesën
e partneritetit autor-botues, honorarin e sigurt të
autorëve që në shumë raste nuk u është dhënë nga
ana e botuesëve apo për diçka tjetër?!”, ka shkruar
një status në Facebook, shkrimtari Lulzim Haziri.
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Zejnulla VESELI

Shkup, 12 shkurt - “Sot e ngritëm fla-
murin e NATO-s, që bashkë me atë
evropian dhe të Maqedonisë, e cak-
ton ardhmërinë, jo vetëm tonën,
por edhe të brezave tanë. Kjo nuk
është vetëm simbolikë, por realitet.
Kjo është faqe e re për historinë
tonë. Mundemi të gjithë të jemi kre-
narë që e jetojmë kohën e re, erën e
ndërtimit të shoqërisë demokra-
tike”, deklaroi kryeministri i Zoran
Zaev gjatë ceremonisë solemne të
vendosjes së flamurit të NATO-s
para godinës së Qeverisë ku të pra-
nishëm ishin të gjithë ministrat,
funksionarë të lartë shtetërorë, am-
basadorë, deputetë, kryetarë komu-
nash, liderë të partive, përfaqësues
nga gjyqësori dhe ish kryeministra
deputetët u shumicës paralamen-
tare, tetë deputetët e përjashtuar
nga VMRO-DPMNE. Në këtë cere-
moni solemne prej liderëve të par-
tive, morën pjesë kryetari i Lëvizjes
BESA, Afrim Gashi, kryetari i PDSH-
së, Menduh Thaçi, kryetari i RDK-

së, Vesel Memedi, kryetari i partisë
së romëve, Amdi Bajram. Munguan
lideri i BDI-së, Ali Ahmeti, lideri i
Aleancës për Shqiptarët, Ziadin
Sela, lideri i Lëvizjes BESA, Bilall Ka-
sami. Munguan edhe deputetët
dhe lideri i partisë opozitare maqe-
donase VMRO-DPMNE-së, Hri-
stijan Mickoski dhe Presidenti ak-
tual i shtetit Gjorgje Ivanov. 

NGA RRUGA BALLKANIKE, NË
AUTOSTRADËN EUROPIANE
Gjatë fjalës së tij, kryeministri

Zaev ndër të tjera shtoi se “arritëm
që nga rruga ballkanike në të cilën
pritëm me dekada të kthehemi në
autostradën drejt Evropës, ndërkaq
në periudhën në vijim do të jemi
pjesëmarrës të drejtpërdrejt në pe-
riudhën më të rëndësishme që nga
pavarësimi, në të cilën vetë do të
vendosim për ardhmërinë, por
edhe në shpejtësinë e të cilën do të
arrijmë deri te qëllimi. Ne nuk be-

sojmë në tregimet për shkatërrimin
e Bashkimit Evropian, ne e shohim si
më të fuqishme, ne jemi pjesë e saj
edhe historikisht edhe politikisht.
Përpara nesh kemi punë të madhe
që duhet të mbarohet. Brukseli nuk
do të na shohë ndërmjet gishtave.
Dikur do të na kërkohet edhe qime
në vezë, nuk do të ketë lëshime. Nuk
do të arrijmë në Evropë nëse nuk
punojnë. Nuk na duhet vetëm ne
Evropa, por edhe ne i duhemi
Evropës pasi që kemi çfarë t’i japim
– multikulturë, bashkëpunim,
shkencë”, tha Zaev duke e ftuar opo-
zitën që të bashkëpunojë në rrugën
drejtë anëtarësimit. 

"Ne tani e tutje do të marrim
pjesë në punën e Aleancës më të
fuqishme në botë. Por të jeni të si-
gurt se me ratifikimin e protokollit
në të gjitha 29 vendet anëtare të
NATO-së, ne edhe zyrtarisht do të
bëhemi anëtarja e 30 e NATO-s, me
të drejtë vote. Kjo është një faqe e re

në historinë tonë. Uroj qytetarët e
Maqedonisë, sepse merita e tyre
është e madhe”, tha Zoran Zaev,
kryeministër i Maqedonisë. 

Për zgjidhjen e kontestin të em-
rit me Greqinë, Zaev u shpreh se
falënderimet më të mëdha i takojnë
qytetarëve të Maqedonisë, të gjitha
partive politike në vend, deputetëve
në parlament e sidomos kolegut të
tij grek Aleksis Cipras.

“Bashkë me të cilin gjetëm një
zgjidhje e cila në të ardhmen do të
shërbej si model pajtueshmërie
edhe për shumë kolegë tanë në Bal-
lkan”, tha Zaev.

EDHE SHUMË PUNË TË MËDHA
NË ZBATIMIN E REFORMAVE 

Maqedoninë me emrin e ri e
pret punë e madhe në zbatimin e
reformave. “Maqedonia e Veriut
nuk do të ketë zgjedhje tjetër për-
veç që të ketë bashkëpunim dhe mi-
qësi me të gjithë fqinjët. Na pret një

punë e madhe në zbatimin e refor-
mave. Do të bëjmë përpjekje që të
bëhemi anëtarë të BE-së. Për këtë
arsye të gjitha partitë politike dhe të
gjithë politikanët ta vënë interes
madhorë zhvillimin e vendit, zbati-
min e të gjitha ligjeve me flamur
evropian. Zgjidhje më të mirë nuk
kemi, mos të gënjehemi, asnjëherë
nuk kemi pas. Asnjëherë s’ka qenë
më afër anëtarësimi i jonë në fa-
miljen e madhe evropiane”, tha
Zaev. Më vazhdim të fjalimin krye-
ministri Zaev potencoi se lufta për
pushtet nuk arriti të pengon qëlli-
min që vendi një ditë bëhet anëta-
re e familjes së madhe evropiane.
“Ballkani i duhet Evropës. Anëtarë-
simi në BE nuk është qëllimi jonë i
fundit, por evropeizmi i shoqërisë
sonë që është një proces shumë më
i gjatë. Gjeneratat e reja do të jenë
evropian, pa komplekse”, tha Zaev.
Ai gjithashtu apeloi që askush të
mos pengoj në realizimin e qëlli-
mit të anëtarësimit, pasi që alter-
nativë tjetër për shtetin tonë as ka,
por as ka pasur ndonjëherë. “Të
gjithë janë të barabartë pa marrë
parasysh se çfarë gjendje financia-
re kanë. Tani kur i realizojmë intere-
sat nacionale strategjike, tjetër
zgjidhje më të mirë nuk ka. Të mos
gënjehemi, askush deri më tani nuk
ka ofruar zgjidhje tjetër. Nuk guxon
ajo që të pengohet për shkak të riva-
liteteve tona. Në atë drejtim
shkojnë edhe fqinjët tanë, miqtë
nga rajoni. Ajo është rruga e lirisë.
Idetë tona duhet që të na çojnë drejt
qëllimit të njëjtë, dhe atë të mos e
pengojnë betejat për pushtet. Me
hapjen e kapitujve të Brukselit do të
ketë punë për të gjithë edhe për de-
putetët edhe për presidentin e Ma-
qedonisë”, tha kryeministri Zaev.
Fjalimin e tij Zoran Zaev, kryemini-
stër i Maqedonisë së Veriut e për-
fundoi me apel te të gjithë qyte-
tarët dhe liderët politik duke i ftuar
ata të gjithë në realizimin e qëlli-
min të përbashkët historik, që së
shpejti Maqedonia të bëhet pjesë
e familjes evropiane.

Podgoricë, 12 shkurt - Kryetari i Par-
tisë Socialdemokrate të Malit të Zi
(PSD) dhe kryeparlamentari di-
savjeçar i Parlamentit të Malit të
Zi, Ranko Krivokapiç i ka dërguar
kërkesën për nominim formal In-
stitutit norvegjez - Nobelit, që Çmi-
min për Paqe t'ua ndajë kryemini-
strave të Maqedonisë dhe Greqisë,

Zoran Zaev dhe Alexis Tsipras. 
Krivokapiç propozon që dy

kryeministrave t'u ndahet çmimi
për arritjen e Marrëveshjes së Pre-
spës me të cilën zgjidhën konte-
stin 27 vjeçar në mes Maqedonisë
dhe Greqisë. "Kjo marrëveshje hi-
storike mbyll çështjet që kanë bl-
lokuar të ardhmen evropiane dhe

euroatlantike të Maqedonisë dhe
ka qenë një hendek midis dy shte-
teve", ka thënë kreu i PSD-së. Sipas
tij, në këtë mënyrë dy kryemini-
strat kanë treguar gatishmëri poli-
tike për të sjellë vendime të poli-
tikës së jashtme të cilat ndikojnë
në marrëdhëniet e tyre fqinjësore
dhe evropiane

"Përpjekjet e tyre personale
dhe gatishmëria për kompromis
për të mirën e qytetarëve të të dyja
vendeve janë shembulli më i mirë
i vizionit politik afatgjatë që është
një parakusht i domosdoshëm i të
gjithë udhëheqësve të drejtë",
theksoi Krivokapiç. Çmimi Nobel
për Paqe paraqet mirënjohje për

shërbimet në drejtim të afrimit të
popujve, çarmatosjes apo reduk-
timit të kapaciteteve ushtarake, ar-
simimin politik dhe të tjerë si dhe
mbajtjen e konferencave paqëso-
re, ndërkaq i njëjti mbahet më 10
dhjetor çdo vit në ditën e vdekjes
së Alfred Nobelit.

RANKO KRIVOKAPIÇ I SHKRUAN INSTITUTIT NORVEGJEZ 

Zaevi dhe Tsiprasi të nominohen për Nobelin e Paqes
Ranko Krivokapiç propozon që dy kryeministrave t'u ndahet çmimi për arritjen e Marrëveshjes së Prespës me
të cilën zgjidhën kontestin 27 vjeçar në mes Maqedonisë dhe Greqisë

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

FLAMURI I NATO-s, CEREMONIA SOLEMNE E VENDOSJES

Historia po shkruan një faqe të re
"Tash e tutje do të marrim
pjesë në punën e
Aleancës më të fuqishme
në botë. Por me
ratifikimin e Protokollit
nga të gjitha 29 vendet
anëtare të NATO-s, ne
edhe zyrtarisht do të
bëhemi anëtarja e 30-të e
NATO-s, me të drejtë
vote. Kjo është një faqe e
re në historinë tonë. Uroj
qytetarët e Maqedonisë,
sepse merita e tyre është
e madhe”, tha
kryeministri Zoran Zaev,
në ceremoninë e ngritjes
së flamurit të NATO-s
para godinës së Qeverisë
së Maqedonisë

MBISHKRIMET ME EMRIN E RI TË SHTETIT, EDHE NË GJUHËN SHQIPE 

Mbishkrimi në tabelat kufitare dhe në institucionet
e pushtetit qendror ende nuk janë vendosur, sepse
të njëjtat janë në përgatitje e sipër, njofton për
gazetën KOHA, zëdhënësi i Qeverisë, Muhamet
Hoxha. “Emri i ri i shtetit do të harmonizohet edhe
me Ligjin për përdorimin e gjuhëve që do të thotë
se tabelat do të shkruhen edhe në shqip. Ende nuk

është gati mbishkrimi që do të vendoset lart në
godinën e Qeverisë. Kur do të vendoset do të jetë në
pajtim me ligjin për gjuhën shqipe, gjegjësisht
edhe në gjuhën shqipe. Do të jeni të informuar me
kohë të gjitha mediat, kur do të fillohet vendosja e
tabelave në pikat kufitare dhe në institucionet e
pushtetit qendror”, deklaroi Hoxha.  

Koha



4 AKTUALE
Koha, e mërkurë, 13 shkurt 2019 

Tiranë, 12 shkurt - Komisioni për
politikë të jashtme të Parlamentit
të Shqipërisë dje njëzëri e ka mbë-
shtetur Protokollin për anëtarësi-
min e Maqedonisë në Aleancën
Veriatlantike. “Në një atmosferë
të gjerë  koncensuale, anëtarët e
shumicë parlamentare dhe të
opozitës dhanë dritë të gjelbër për
aderimin e Republikës së Maqe-
donisë së Veriut fqinje dhe miqë-
sore në NATO”, theksojnë mediat
shqiptare. Dje, edhe komisioni
ligjdhënës parlamentar shqiptar
në mënyrë unanime e mbështeti
Protokollin për anëtarësimin e
Maqedonisë në NATO. Pas mbë-
shtetjes nga ana e të dyja komisio-
neve parlamentare, të enjten (14
shkurt) në seancën e shtëpisë
ligjdhënëse është paralajmëruar
që Protokolli të ratifikohet, me

çfarë Shqipëria do të jetë mes ven-
deve të para që e ka bërë këtë. Në
seancë, mediat shqiptare rapor-
tojnë se do të marrë pjesë edhe
kryetari i Parlamentit të Maqedo-
nisë, Talat Xhaferi.

Në ndërkohë, dje edhe Parla-
menti i Republikës së Sllovenisë
në seancë të jashtëzakonshme e
ratifikoi Protokollin për anëtarë-
sim të Maqedonisë në NATO. Me
këtë, Sllovenia u bë vendi i dytë
anëtar i Aleancës, e cila pas Greqi-
së, e ratifikoi Protokollin për anë-
tarësim në NATO. Në seancën
para votimit fjalim pati presiden-
ti i parlamentit të Republikës së
Maqedonisë, Talat Xhaferi, i cili e
kryesoi delegacionin e Parlamen-
tit të Maqedonisë për vizitë pune
në Lubjanë. U falënderua në emër
të Kuvendit dhe qytetarëve të Ma-
qedonisë dhe theksoi se me këtë

akt u konfirmua marrëdhënia mi-
qësore dhe parimore drejtë qyte-
tarëve të vendit tonë. Sipas Xha-
ferit, edhe një herë u tregua se
mes dy shteteve nuk ka çështje të
hapura dhe probleme. E theksoi
rolin e dy parlamenteve, të cilat
në dy dekadat, tha, ndërtuan
marrëdhënie intensive bilaterale
në nivel të presidentëve dhe në
nivel të trupave punues, komisio-
neve dhe administratës, ndërsa
janë realizuar edhe shumë tui-
ning projekte.

Në fjalimin e tij foli për
gjendjen në Maqedoni, për ndry-
shimet e miratuara kushtetuese
në bazë të Marrëveshjes së Pre-
spës mes Maqedonisë dhe Greqi-
së, me çka, siç tha, u tejkalua kon-
testi rreth emrit kushtetues që e
bllokonte Maqedoninë që të
bëhet anëtare e plotfuqishme e

NATO-s dhe BE-së. Sipas Xhaferit,
nënshkrimi i Marrëveshjes së Pre-
spës dhe miratimi i saj në parla-
mentet kombëtare është i ashtu-
quajtur vin-vin, të gjithë jemi
fitues dhe humbës. Shfaqi shpre-
së se deri në fund të këtij viti Pro-
tokolli do të miratohet nga Parla-
mentet e të gjitha 29 vendeve
anëtare të NATO-s. Xhaferi pret
që këtë vit të marrim edhe datë
për fillimin e bisedimeve për anë-
tarësim në BE.

Në fjalimin para deputetëve
sllovenë, Xhaferi konstatoi se
marrëdhëniet bilaterale mes të
dyja vendeve janë shumë të mira,
në të gjitha sferat, por ngecin
mbrapa marrëdhëniet ekono-
mike duke pasur parasysh, nënvi-
zoi, mundësitë dhe interesin për
bashkëpunim nga të dyja ekono-
mitë. 

Shkup, 12 shkurt - Zëvendëskryetari
i Qeverisë për Çështje Evropiane,
Bujar Osmani mbajti takim me
shefin e Misionit të OSBE-së, në
Shkup, Ambasadorin Klemens
Koja. Osmani, siç njoftojnë nga
SÇE, fillimisht potencoi rolin e
rëndësishëm të misionit të OSBE-së
në Republikën e Maqedonisë në
veçanti në mbështetjen e procese-
ve reformuese të Qeverisë, ku edhe
vlerësoi se neutraliteti i deritani-
shëm dhe kontributi që misioni
dha në tejkalimin e shumë sfidave
periudhën e kaluar, në veçanti në
pjesën e reformave zgjedhore, si
dhe në përgjithësi, në implementi-
min e parimit të sundimit të ligjit

në dobi të Republikës së Maqedo-
nisë.

“Reformat zgjedhore janë një
nga sfidat më të rëndësishme për
periudhën e ardhshme, duke e
kyçur këtu edhe implementimin e

të gjithë rekomandimeve të më-
parshme të OSBE/ODHIR, në
veçanti në prag të zgjedhjeve pre-
sidenciale, duke pasur parasysh se
prioriteti ynë, janë zgjedhjet presi-
denciale të lira, të drejta dhe të be-

sueshme”, theksoi Osmani, duke i
potencuar edhe reformat e tjera të
cilat e presin vendin në prag të Ra-
portit të ri të Komisionit Evropian
në prill. Në këtë drejtim ai shprehu
kënaqësi në miratimin e ligjit të ri
për parandalim të korrupsionit
dhe konflikt të interesave që do të
kontribuojnë në arritjen e preven-
tivës më efikase dhe luftës kundër
korrupsionit, njëkohësisht sh-
prehu kënaqësi që me të njëjtin
përforcohet edhe efikasiteti dhe
pavarësia e Komisionit Shtetëror
për Parandalimin e Korrupsionit,
me të cilën përbërja e re duhet të
mbikëqyr procesin zgjedhor në
pjesën e financimit të partive poli-

tike gjatë kohës së zgjedhjeve pre-
sidenciale.

Gjatë kohës së bisedës bashkë-
biseduesit iu referuan edhe mbësh-
tetjes dhe ndihmës të cilën Misioni
i OSBE-së në Shkup ia siguron Re-
publikës së Maqedonisë në drejtim
të përmbushjes së reformave edhe
në sferat tjera si që janë: gjyqësori,
mediat, sektori civil etj, si dhe u di-
skutuan sfidat aktuale: për imple-
mentimin e Planit 18 përgatitja e
kontributit të vendit drejt Raportit
të Komisionit Evropian, si dhe të
gjitha aktivitetet tjera lidhur me
realizimin final të qëllimeve stra-
tegjike të Republikës së Maqedo-
nisë anëtarësim në BE dhe NATO.

Gjurmë të
pashlyeshme të
Bejlit në
progresin e vendit
Shkup, 12 shkurt - Zëvendëskryeta-
ri i Qeverisë për Çështje Evropia-
ne, Bujar Osmani, realizoi takim
me ambasadorin e SHBA-ve në
Republikën e Maqedonisë, Xhes
Bejli me rastin e përfundimit të
mandatit të tij. “SHBA-të nuk
janë vetëm partnerë strategjik të
Republikës së Maqedonisë, por
edhe miq të rëndësishëm me pre-
zencën dhe pjesëmarrjen aktive
të të cilëve u realizuan sukseset
më të rëndësishme të vendit që
nga pavarësia e saj”, theksoi
Osmani në takimin lamtumirës,
duke i shprehur mirënjohje per-
sonale ambasadorit Bejli për an-
gazhimin e tij personal, përkush-
timin dhe mbështetjen e vendit.
“Me aktivitetet e Juaja latë
gjurmë të pashlyeshme, jo vetëm
në suksesin tonë për ta realizuar
përcaktimin tonë strategjik - anë-
tarësimin në NATO, por edhe
gjurmë të pashlyeshme në imple-
mentimin e vlerave perëndimore
të Ballkanit, në bazat e së cilës
është i ndërtuar edhe suksesi i
sotëm në progresin e rajonit në
përgjithësi”, theksoi Osmani.
Gjatë takimit Osmani referoi
edhe për vizitën e tij në SHBA, ku
mbajti takim me përfaqësues të
lartë të Kongresit Amerikan, mes
të cilave edhe me kryesuesin e
Komitetit për Politikë të Jashtme,
Eliot Engel, si dhe me përfaqë-
sues të lartë të Shtëpisë së
Bardhë, mes të cilëve edhe me
ndihmësin e zëvendës Sekretarit
Shtetëror, Metju Pallmer.     

OSMANI TAKOI AMBASADORIN KOJA 

Zgjedhje të lira dhe të besueshme
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MAQEDONIA NË NATO, VENDET NISIN FIRMOSJEN E VENDIMIT

Shqipëria dhe Sllovenia
ratifikojnë Protokollin 
Dje edhe Parlamenti
i Republikës së
Sllovenisë në seancë
të jashtëzakonshme
e ratifikoi Protokollin
për anëtarësim të
Maqedonisë në
NATO. Me këtë,
Sllovenia u bë vendi i
dytë anëtar i
Aleancës, e cila pas
Greqisë, e ratifikoi
Protokollin për
anëtarësim në NATO
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Arrestohet i dënuari për
tregti me armë
Punonjësit e policisë nga Sektori për Punë të
Brendshme Tetovë, në orët e para të mëngjesit të
ditës së martë, në rrugën “Strasho Pinxhur” në
Tetovë, me urdhër të gjykatësit e kanë privuar
nga liria personin A.K 34-vjeçar nga fshati Poroj
i dënuar me tre vjet e gjashtë muaj burg për
vepër penale “Përpunim ilegal, mbajtje dhe treg-
ti me armë dhe materie shpërthyese”. Pasi i njëj-
ti është privuar nga liria dhe mbajtjes së shkurtër
në Stacionin Policorë Tetovë, i njëjti është dorë-
zuar në burgun “Idrizovë” në Shkup, për vuajtje
të dënimit.

Rrihen dy tetovarë 
Të hënën mbrëma rreth orës 22 e 50 minuta,
para objektit hotelerik në rrugën ”133” në Tetovë
është prishur rendi dhe qetësia publike, me një
zënkë fizike, në të cilën kanë marrë pjesë
28vjeçari M.E. dhe 42vjeçari E.Z të dy nga Teto-
va. Pjesëmarrësit në këtë zënkë janë arrestuar në
Stacionin policorë Tetovë, për procedurë të më-
tutjeshme dhe kundër tyre do të pasojnë edhe
padi adekuate

Sulmohet në zyrën e shkollës
44-vjeçari
44-vjeçari E.A. nga fshati Kapazhdoll, të hënën
rreth orës 13.00, ka denoncuar se në vendin e
punës gjegjësisht në zyrën e shkollës së fshatit
Kapazhdoll, ka qenë i sulmuar fizikisht nga 48-
vjeçari I.A. nga i njëjti fshat. Personi i denoncuar
menjëherë është gjetur, dhe punohet në
zbardhjen e plotë të rastit.

Humb kontrollin mbi
makinën lëndohet 50-vjeçari
38-vjeçari Sh.O nga fshati Dobridoll i Gostivarit,
të hënën ka denoncuar se rreth orës 14 e 45 mi-
nuta, duke punuar me makinë në afërsi të
pompës së benzinës në fshatin Toplicë, personi
50-vjeçarë me iniciale N.J nga fshati Banjicë e Po-
shtme, ka humbur kontrollin ndaj makinës dhe
është rrëzuar ku ka marrë lëndime të rënda tru-
pore, frakturë në këmbën e djathtë. Pas humbjes
së kontrollit të drejtuesit, makina e punës ka
vazhduar të lëvizë dhe ka dëmtuar agregatin e
pompës së benzinës. Personi i lënduar N.J. pas
marrjes së ndihmës mjekësore në Spitalin e
përgjithshëm “Ferid Murad” në Gostivar, është
dërguar për mjekim në Klinikat e Shkupit. Janë
kryer hetimet në vendin e ngjarjes dhe rasti
është duke u zbardhur

Aksidentohet 34-vjeçarja
nga Gostivari 
Në rrugën “Beliçica” në Gostivar, të hënën rreth
orës 08 e 50 minuta, veturë e panjohur, e drej-
tuar nga vozitës i panjohur, ka aksidentuar
34vjeçaren Sh.N. nga Gostivari dhe menjëherë ka
lëshuar vendin e ngjarjes. E lënduara Sh.N. me
një veture tjetër është dërguar në Spitalin e
përgjithshëm “Ferid Murad”, në Gostivart, ku pas
dhënies së ndihmës mjekësore e njëjta është
transferuar në Klinikat e Shkupit prej ku edhe
është lëshuar për mjekim shtëpiak. Pas kryerjes
së hetimeve në vendin e ngjarjes, punohet në
gjetjen e veturës dhe identifikimin e shoferit
pjesëmarrës në këtë aksident trafiku. (U.H)

KRONIKË

Omer XHAFERI

Shkup, 12 shkurt - Hap pas
hapi, Prokuroria Speciale Pu-
blike është duke e zbërthyer
“Perandorinë” e afaristit Orce
Kamçev dhe ish-drejtorit të
Drejtorisë për Siguri dhe
Kundërzbulim, të cilët aku-
zohen për shumë vepra pena-
le, mes tjerash edhe për “larje
parash”.

Pas tre muajve hetime,
nga PSP kanë theksuar se për
rastin “Perandoria”, është arri-
tur të sigurohen dëshmi të
ndryshme materiale dhe ver-
bale (dëshmitarë), respektivi-
sht bisedat të siguruara nga
përgjimet e ligjshme, përmes
të cilëve është zbuluar skena-
ri kriminel në dëm të shtetit.
Sipas dyshimeve të PSP-së, në
këtë rast mendohet të jenë

keqpërdorur rreth 10 milionë
euro. Hetimet paraprake të
PSP-së, siç thonë nga kjo
prokurori, i kanë përfshirë
rreth 15 kompani, të cilët janë
themeluar apo janë në pronë-
si të firmave të huaja, e që
janë të regjistruara në Pana-
ma, Belize, SHBA dhe në disa
ishuj të Britanisë. Nëpër llo-
garitë e këtyre kompanive
mendohet të kenë qarkulluar
miliona euro, me çka thuhet
se prapa tyre qëndron emri i
afaristit të akuzuarit në rastin
“Perandoria”, Orce Kamçev
dhe bashkëpunëtorëve të tij.

Një pjesë e dëshmitarëve
të siguruar nga PSP, për këtë
lëndë, thuhet se janë të gat-
shëm publikisht të dekla-
rohen për keqpërdorimet e
bëra, derisa një pjesë tjetër e
dëshmitarëve ndjehen të rre-
zikuar, gjegjësisht frikësohen
të dëshmojnë edhe me iden-
titet të fshehur.

Zgjerimi i aktakuzës për
rastin “Perandoria” nga ana e
PSP-së është iniciuar në bazë

të bisedave të Vllatko Mijal-
lkovit, vëllait të ish-shefit të
policisë sekrete. Pikënisja që
PSP ta hetojë këtë lëndë ka
qenë parcela kontestuese pra-
pa Qendrës Tregtare “Ram-
stor” në Shkup, gjegjësisht
nga këtu hetuesit e prokurori-
së speciale kanë filluar të sh-
qyrtojnë falimentimet e rrej-
shme të disa kompanive,
prapa të cilëve ka qëndruar
Ilija Kamçev, babai ndjeri i të
akuzuarit Orce Kamçev.

Familja Kamçev, e njohur
ndryshe si pronare e zinxhirit
të dyqaneve sportive “Orka”,
që nga viti 2002-2003 është
dyshuar se tenton të mos pa-
guaj tetime ndaj shtetit në
vlerë prej 5.9 milionë euro. Kë-
sisoj, ato përmes kompanive
me falimentim të rrejshëm
kanë nxjerrë para nga shteti,
dhe më pas prapë i kanë
kthyer, kësaj herë të “lara”. 

Pjesë e dytë e hetimeve të
PSP i është dedikuar pe-
riudhës së vitit 2009, kur në
Maqedoni hapen firma të reja

ofshor, përmes të cilëve bëhet
“larja e parave”, dhe njëjta
brenda kohës kthehen në
vendin tonë si investime.
Ndër firmat kryesore që për-
mendet është ajo e “Eksikos”,
ndryshe e njohur si kompa-
nia që posedon aksione në
më shumë shoqëri aksione që
merreshim ne shitjen e par-
celave në Vodno. Ndryshe,
edhe pse kjo kompani në të
shumtën e raporteve gazeta-
reske përmendej si firmë-
pronë e Sasho Mijallkovit,
mirëpo dëshmitë e fundit të
PSP, thonë se prapa kësaj
kompanie qëndron afaristi
Kamçev.

Mes tjerash, në hetimet e
PSP-së është përfshirë edhe
mashtrimi me kompaninë e
njohur “Fershped”. Në këtë
drejtim PSP është duke e he-
tuar mashtrimin që gjoja i
është bërë Kiraca Trajkovskës,
(cila ka qenë njëra prej shumë
aksionarëve në firmës ‘Fersh-
ped’) nga Eurostandard
Banka.

Shkup, gjoba për 
73 shoferë
Shkup, 12 shkurt - Gjatë 24 orëve të fundit në
Shkup janë sanksionuar 73 shoferë për ngasje të
shpejtë, dy kanë qenë nën ndikim të alkoolit, 13
para se ta marrin të drejtën e drejtimit të au-
tomjetit, si dhe një shofer fillestar, tregojnë të
dhënat nga buletin i SPB Shkup. Gjatë 24 orëve
të fundit në Shkup kanë ndodhur gjithsej katër
aksidente, prej të cilave në dy lëndime më të leh-
ta kanë marrë dy persona dhe në dy është shkak-
tuar dëm material. Policia rrugore ka lëshuar 100
gjoba për parkim të parregullt, ndërsa me au-
tomjetin special “karrotrec” janë larguar 78 au-
tomjete. Nga trafiku janë përjashtuar një au-
tomjet teknikisht i parregullt dhe 15 automjete
të paregjistruara. Në dritë të kuqe kanë kaluar
pesë shoferë, një person nuk ka pasur pajisje
dimërore në automjet, 30 për mosmbajtje të rri-
pit të sigurimit dhe 33 kanë përdorë celularë.
Janë sanksionuar edhe pesë këmbësorë të cilët
kanë kaluar rrugën jashtë vendkalimit për
këmbësorë dhe dy këmbësorë kanë kaluar
rrugën në dritë të kuqe.

Shkup, 12 shkurt - Mot me vranë-
sia të ndryshueshme, me erë që
vende-vende do të arrijë 80 kilo-
metra në orë, me borë të dobët
lokale do të ketë edhe sot në
vend. Stabilizim kalimtar do të
ketë të enjten, ndërsa të premten
sërish do të ketë reshje të dobë-
ta lokale të borës. Për fundjavë
do të mbizotërojë kryesisht me
diell dhe mor më i ngrohtë. Erë
mesatare deri në të përforcuar
nga drejtimi veriperëndimor do
të ketë edhe pasdite përgjatë
Vardarit ku do të arrijë deri në
70 kilometra në orë. Nesër tem-
peratura minimale  do të ulet
deri në minus shtatë në Mavrovë,
ku do të mbetet në negativ dhe
ajo maksimale do të jetë minus
pesë gradë. Në Shkup tempera-
tura minimale do të ulet deri në
minus një, ndërsa më lartë do të

jetë n[ Gjevgjeli deri në dy gradë.
Temperatura maksimale do të
lëvizë prej minus pesë deri në sh-
tatë gradë. Më ftohtë do të jetë të
enjten kur temperatura e
mëngjesit  do të jetë gjithkund
nën zeron dhe do të lëvizë prej
minus nëntë dhe minus dy. Të
premten do të jetë prej minus
gjashtë deri në dy gradë, të sh-
tunën prej minus tetë deri në një
gradë, të dielën, gjithashtu tem-
peratura e mëngjesit gjithkund
do të jetë nën zeron në interval
prej minus shtatë deri në minus
një dhe prej minus katër deri në
plus tre.Temperatura e ditës  do
të lëvizë të enjten prej dy deri në
katër gradë, prej një në tetë
gradë, të shtunën prej katër deri
në 11 gradë, të dielën prej shtatë
deri në 14 gradë dhe të hënën
prej tetë deri në 15 gradë.

Sot erë deri në 80 kilometra
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

PSP SIGURON DËSHMI PËR FALIMENTIMET E RREJSHME TË KOMPANIVE

Zbërthehet “Perandoria” 
e Kamçevit dhe Mijallkovit

Familja Kamçev, e
njohur ndryshe si
pronare e zinxhirit të
dyqaneve sportive
“Orka”, që nga viti 2002-
2003 është dyshuar se
tenton të mos paguaj
tetime ndaj shtetit në
vlerë prej 5.9 milionë
euro. Kësisoj, ato
përmes kompanive me
falimentim të rrejshëm
kanë nxjerrë para nga
shteti, dhe më pas
prapë i kanë kthyer,
kësaj herë të “lara”

Koha
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Fisnik PASHOLLI

Shkup, 12 shkurt - Përpjekjet e in-
stitucioneve për tejkalimin e pro-
blemit me ndotjen e ajrit duket
se nuk i arrijnë efektet e dëshi-
rueshme. Numri rekord i masave
megjithatë nuk ulën ndotjen. Në
kuadër të kësaj beteje mund të
parashtrohet edhe pyetja çka
nëse qasja për zgjidhjen e këtij
problemi është i gabuar? Nëse
nuk hulumtohen industritë se sa
ndotin, si mund të veprohet në
drejtim të zgjedhjes serioze të
problemit me ndotjen? Gjatë pe-
riudhës së kaluar, me paraqitjen e
raportit evropian, ku për Maqe-
doninë është vërtetuar se shkak-
tarët kryesor të ndotjes janë in-
dustria dhe amvisëritë, u hap
çështja nëse autoritetet kanë plan
të mirë të qëndrueshëm për balla-
faqimin me ndotjen. Ndotja,
megjithatë paraqet problem se-
rioz, i cili kërkon qasje multisekto-
rial dhe koordinim të mirë mes
institucioneve. Këto dispozita, të
cilat janë të rëndësishme në ra-
port, u paraqitën si të parealizua-
ra, gjegjësisht se nuk ka sistem
mirë të përpiluar dhe koordinim
mes institucioneve. 

Sipas raportit për vitin 2017 të
Entit Shtetëror për Revizion, është

përcaktuar se tek kapacitetet in-
dustriale - nuk ka aplikim
përkatës të dispozitave ligjore për
lejet e nevojshme të integruara,
precizitet të pamjaftueshëm të
akteve ligjore dhe nënligjore,
mungesë të sistemit efikas
përkatës dhe se nuk janë respek-
tuar afatet ligjore për realizimin e
planeve operative. 

“Por me industritë ose pa ato,
prej masave të deritanishme që
aplikohen, qytetarët kanë vësh-
tirësi të vërejnë efektet e uljes së
ajrit të ndotur. Edhe pse është
theksuar se do të rriten inspekti-
met gjatë periudhës dimërore,
qyteti në dispozicion për t’u balla-
faquar me këtë problem ka katër
inspektorë të autorizuar për mje-
dis jetësor, 10 inspektorë komu-
nal dhe 16 mbajtës të rendit ko-
munal. Është e nevojshme rritja e
numrit të inspektorëve dhe ta-
shmë është duke u punuar në atë
drejtim. Me fillim të vitit të ardh-
shëm, numri i inspektorëve të au-
torizuar do të rritet dhe me vet
atë kontrolli do të jetë në një nivel

më të lartë”, thonë nga Inspekto-
rati i Qytetit të Shkupit. 

Sipas raportit të Qytetit të
Shkupit, deponitë në territorin e
Qytetit të Shkupit rregullisht kon-
trollohen për ndezjen e mbeturi-
nave dhe materialeve tjera të pa-
lejueshme. Vendet e zakonshme
të cilat i kontrollojnë inspektorët
janë deponitë në anën e majtë
dhe anën e djathtë të Lumit Var-
dar - Saraj, liqenin Treska, anën e
djathtë të Lumit Treska - Saraj,
anën e majtë dhe të djathtë të Lu-
mit Lepenc, Bardovcë, Novo Sel-
lë, Vollkovë dhe Orman, deponia
prapa hotelit “Aleksandar Pallas”,
deponia mes lagjes Vizbeg dhe
Shuto Orizarë, deponia tek stacio-
ni i fundit i autobusit me numër
57, të hapësirës për parkim te var-
rezat e Butelit, deponia te stacio-
ni i fundit të autobusit me nunër
19, rrugës përreth varrezave Bu-
tel, deponia në rrugën për Tefe-
riç, ana e majtë dhe e djathtë e
Lumit Vardar tek ura e hekurit në
Lisiçe të Epërme. 

Sipas të dhënave të raportit të

Sektorit Inspektoral, në lidhje me
gjendjen e kualitetit të ajrit am-
biental, mund të vërehet se ka
rritje të urdhëresave mandatore
për pagesë, si dhe qytetarët e pa-
ralajmëruar për vitin 2018 në
krahasim me paralajmërimet për
vitin 2017. Për të gjitha këto vende
potenciale të ndotjes që i kontrol-
lojnë inspektorët, raporti thekson
se ka rritje të urdhëresave manda-
tore dhe paralajmërimeve.
Megjithatë, qytetarët nga inspek-
timet dhe kontrollet e rritura nuk
shohin efekte në lidhje me uljen e
ndotjes. Njëkohësisht, disa herë
Inspektorati i Qytetit të Shkupit
ka bërë kontroll në zonën indu-
striale Momin Potok, rrethina mes
Krivi Dollit dhe Zllokuqanit. Gjatë
kontrollit të tyre nuk është hasur
ndonjë shkelje të rregullativave
për ndotje të ajrit. Ndërsa serish
organizatat joqeveritare kanë
apeluar që të fokusohen fabrikat
që më së shumti ndotin. 

Në nivelin individual,
megjithatë, gjithkush mund të
ndihmojë me atë që në vend të

makinës, mund të përdorë tran-
sportin publik, biçikletë ose
makinë elektrike. Por ka edhe
hapa tjera më të vogla që secili
individualisht mund t’i përdortë
për të kontribuar në uljen e
ndotjes së ajrit. Sipas ekspertëve
për efikasitet energjetik, fikja e
dritave kur nuk përdoren dhe ble-
ra e pajisjeve dhe dritave efikase
energjetike kontribuojnë në uljen
e ndotjes. Rekomandimet e njëj-
ta i jep edhe Srgjan Kukolj, këshil-
ltar për shëndet dhe energji për
rajonin e Ballkanit nga organiza-
ta joqeveritare HEAL. Ai, gjitha-
shtu theksoi se duhet të bëhen
qasje planore për shfrytëzimin e
efikasitetit energjetik, por edhe
duhet të zhvillohet kultura për-
mes qasjes individuale dhe sh-
frytëzim të mënyrave alternative
me të cilat do të ballafaqohemi
me ndotjen e ajrit. Shfrytëzim më
i shpeshtë i biçikletave, përdorim
më i shpeshtë i transportit publik,
ecje më të shpeshta, por edhe
përdorimi i pajisjeve që kanë
efikasitet energjetik. 

Shkup, 12 shkurt - Jemi dëshmitar për emi-
grimin e mjekëve të ri nga Maqedonia
Veriore në dekadën e fundit që merr për-
masa të një epidemie në shoqërinë që
kalon prej problemi në problem, prej
skandali në skandal, duke mos e gjetur
fundin e problemeve dhe ndërprerjen e
këtij kanceri me pasoja të paparashikue-
shme në shëndetësinë e popullatës në
një të ardhme të afërt. Kështu thuhet në
reagimin e radhës të Aleancës për Sh-
qiptarët, ndërsa shtohet se “kjo vrasje e
shpresës vazhdon në kontinuitet dhe rri-
tet pas çdo konkursi për punësime të per-
sonelit mjekësor, për shkak të parregull-
sive dhe mosrespektimin e rezultateve
nga testi e intervistat dhe për shkak të
ndikimit të fortë nga partitë politike qe-
veritare që edhe më tej do të rrisin shpre-

sëvrasjen e rinisë dhe humbjen e kua-
drit kualitativ”. Duke filluar nga konkur-
set e spitaleve të qytetit në Kërçovë, Ma-
nastir, Gostivar, “8 Shtatori”...., Aleanca
për Shqiptarët thotë se ky fenomen
përhapet pa kontroll dhe përsëritet edhe
në javët e kaluara. 

“Në Klinikën universitare të Nefro-
logjisë në Shkup janë pranuar tre mjekë
dhe tre motra, asnjë shqiptar edhe pse ka
pasur kandidat që plotësonte kushtet
duke pasur parasysh se kjo klinikë nuk ka
asnjë mjek shqiptar. Skandali më i freskët
ndodhi në Spitalin klinik në Tetovë, ku pas
mbarimit të testit janë shpallur rezultatet
dhe të nesërmen janë zhdukur duke sh-
pallur rezultate të reja ku në listën e re
ishin eliminuar kandidatët që kishin plotë-
suar kushtet e pranimit duke futur kandi-

datë që nuk e kanë kaluar pragun e pikë-
ve apo që fare nuk kanë konkurruar. Si
shembull të padrejtësisë kemi kolegen
Vjosa Iljazi, e cila ishte e ranguar e dyta me
74.80 pikë, por e eliminuar nga Komisioni
i Spitalit Klinik në Tetovë pa dhënë shpje-
gim konkret që paraqet një presedan dhe
është e papranueshme për një shoqëri ‘qy-
tetare’ dhe ‘demokratike’, thuhet në rea-
gimin e ASH-së, duke i apeluar menaxh-
mentit të të gjitha spitaleve të prekura
nga ky fenomen skandaloz që urgjentisht
të bëjnë revizion të këtyre parregullsive
dhe të hapin dyert për më të mirët, duke
respektuar përgatitjen profesionale e jo
afërsinë me partitë politike qeveritare se-
pse kjo nuk përputhet me premtimet e
dhëna që do kemi depolitizim absolut të
shëndetësisë.

Epidemia e fruthit,
Ministria e
Shëndetësisë me
masa të reja
Shkup, 12 shkurt - Ministria Shëndetësisë doli
me masa të reja shtesë për të mbrojtur popull-
sinë nga epidemia e fruthit. Të gjithë prindërit,
të cilët kanë fëmijë të moshës 6 muajshe dhe
jetojnë në Shkup, u rekomandohet të vaksi-
nojnë fëmijët me vaksinën MRP. Rekoman-
dohet gjithashtu që të filloj vaksinimi edhe në
terren. Për shkak të shtimit të pacientëve të
prekur prej fruthit, janë hapur edhe tri pika në
poliklinikat “Jane Sandanski”, “Bit Pazar” dhe
Gjorçe Petrov”, në të cilat mjekët kujdestarë do
të jenë në dispozicion të pacientëve çdo ditë
pune prej orës 19:30 deri në orën 7:30 dhe në
fundjavë - 24 orë. Sa i përket fëmijëve të cilët
nuk janë të imunizuar me MRP, nuk do t’iu
lejohet të ndjekin çerdhet dhe kopshtet. (D.K)

REAGON ALEANCA PËR SHQIPTARËT 

Punësime politike edhe në shëndetësi
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

NDOTJA VAZHDON TË SHQETËSOJË QYTETARËT

Masat pa efekt 
Ndotja, megjithatë
paraqet problem
serioz, i cili kërkon qasje
multisektorial dhe
koordinim të mirë mes
institucioneve. Këto
dispozita, të cilat janë
të rëndësishme në
raport, u paraqitën si të
parealizuara,
gjegjësisht se nuk ka
sistem mirë të përpiluar
dhe koordinim mes
institucioneve

Koha
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Qefsere ABDYLI

Shkup, 12 shkurt - Edhe pse kohët e
fundit shkalla e papunësisë është
zvogëluar, megjithatë ajo akoma
është me përqindje të lartë në
krahasim me vendet e Bashkimit
Evropian. Nëse duam ta kapim ha-
pin e Eurozonës, së pari Maqedo-
nia duhet të gjejë mënyrë që të bal-
lafaqohet me këtë problem. Sipas
statistikave të EUROSTAT-it, shkalla
e papunësisë në BE është 6.6 për
qind. Kjo tregon që shkalla më e
ultë prej 2.8 për qind është vënë re
në BE nga viti 2000. Në Maqedoni,
shkalla e papunësisë është 20.8 për
qind, gjegjësisht nga popullsia ak-
tive prej 958.770 persona, 199.325
persona janë të papunë. Shkallë më
të ultë të papunësisë ka Çekia - 2.1
për qind, pastaj Gjermania 3.3 për
qind, Polonia me 3.5 për qind, për-
derisa, më së shumti të papunësuar
ka në Spanjë - 14.3 për qind dhe Gre-
qi - 18.6 për qind. Ashtu siç thotë
Blagica Petreski, drejtore i Institutit
për Politika Ekonomike dhe Hulum-
time "Finance Think", papunësia në
Maqedoni ka tendencë të rënies
dhe kjo është kryesisht për shkak
të punësimeve në Zonat Industria-
le Teknologjike dhe stimulimet për-

mes masave aktive për punësim. 
“Megjithatë, për të arritur shkal-

lë më të ultë të papunësisë kraha-
suar me vendet e Bashkimit Evro-
pian, ne kemi nevojë për reforma
strukturore. Përmes tyre duhet të
rritet produktiviteti i punonjësve,
por edhe përforcimi i aftësive për
punësim të punëkërkuesve aktiv të
papunësuar. Gjithashtu, është e ne-
vojshme që të rritet produktiviteti
dhe konkurrenca e kompanive të
vendit në tregun e huaj, me çka do
të stimulohet krijimi i vendeve të
punës me paga më të larta”, konsi-
deron Petreski. Ajo shton që grupi i
dytë i masave që duhet ta ulin
shkallën e papunësisë është ulja e
ekonomisë së zezë. 

Sipas Mile Boshkov, kryetar i
Konferederatës së Bizneseve në Ma-
qedoni, që të përmirësohet gjendja
socioekonomike e qytetarëve, është
i nevojshëm punësimi dhe ulja e
papunësisë, në atë mënyrë nxitet
dhe përmirësohet konsumimi në
shoqëri, gjegjësisht në ekonomi.
“Kur me vite shkalla e papunësisë
është shumë e lartë, ose larg nga

shkallët evropiane, duhet të qaset
ndaj lehtësimit të shpenzimeve për
udhëheqjen e biznesit, veçanërisht
të mikro-ndërmarrjeve dhe atyre të
vogla, ndërsa me atë do të zvogë-
lohej edhe ndihma sociale, gjegjë-
sisht shpenzimet për ndihmë so-
ciale. Shteti duhet të
decentralizohet në plan ekonomik,
si për shembull të privatizohen disa
nga shërbimet publike në nivel
kombëtar dhe lokal, të investohet
në infrastrukturën lokale, të lehtë-
sohet qasja në energjetikë dhe
logjistikë. Duhet të mundësohet
hapja e të gjitha resurseve energje-
tike, ekonomike dhe arsimore njël-
loj për të gjithë”, tha Boshkov. 

Kryetari i Odës Ekonomike së
Maqedonisë, Branko Azeski, kohë
më parë theksoi që i gjithë procesi i
uljes së papunësisë duhet të fillon-
te prej më parë, me avancimin e si-
stemit të arsimit në pajtim me ne-
vojat e biznesit, përmes vendosjes
së parimeve të dyfishta në arsimin
e mesëm profesional. 

Rezultat i kësaj është të
prodhojmë kuadro të profilizuara,

të cilët diturinë teorike të arritur në
shkollë do ta avancojnë, kontrol-
lojnë dhe ta zbatojnë edhe në
mënyrë praktike, përmes punës
praktike në kompanitë, pastaj duke
llogaritur për nevojat e fuqisë së
punës në tregun. “E gjithë kjo do të
thotë edhe kontribut i ynë konkret
në harmonizimin e programeve
mësimore me nevojat e biznesit, që
do të ketë implikime të drejtpër-
drejta edhe ndaj uljes së shkallës
së papunësisë. Gjegjësisht, fakt
është që në vendet në të cilat funk-
sionon sistemi i arsimit të dyfishtë,
shkalla e papunësisë është me e
vogël prej 10 për qind”, thekson Aze-
ski. Angel Dimitrov, kryetar i Orga-
nizatës së Punëdhënësve të Maqe-
donisë, thotë që një numër i madh
i vendeve të punës mbeten të pa-
plotësuar për shkak të seleksioni-
mit të ofertës dhe kërkesës për
punëtorë. “Për këtë arsye, duhet të
punojmë shumë në harmonizimin
e nevojave të profesioneve të ndry-
shme dhe ofertës së fuqisë së
punës, me çka do ta ulim edhe
varfërinë”, shpjegon Dimitrov. 

Tatimi i
drejtë e ul
pabarazinë 
Shkup, 12 shkurt - Ministri i Fi-
nancave, Dragan Tevdovski,
merr pjesë në konferencën “ta-
time, drejtësi dhe zhvillim
ekonomik”, që po mbahet në
Erevan, Armeni, të irganizuar
nga Fondacioni gjerman “Fri-
drih Ebert”. Ai, siç informojnë
nga Ministria e Financave, në
fjalimin e tij i ka prezantuar
përvojat e Maqedonisë për
reformimin e sistemin tati-
mor, me qëllim të uljes së pa-
barazisë së të ardhurave dhe
përshpejtimin e zhvillimit
ekonomik. “Vetëm për krijimin
e institucioneve kredibile dhe
menaxhim të përgjegjshëm
me të njëjtat mund të
shkojmë përpara. Qeveria që
nga fillimi është e përkushtuar
në krijimin e një shoqëri më të
mirë për të gjithë. Qëllimet
janë jetë dhe standard më të
mirë për qytetarët, progres të
vendit dhe zhvillim të ekono-
misë. Në pjesën e tatimeve
jemi të përkushtuar në kriji-
min e sistemit të drejtë tati-
mor”, deklaroi Tevdovski.
Tevdsovski në prezantimin e
tij i ka sqaruar edhe shkaqet
për shkak të së cilës Qeveria ka
vendosur te ne të vendosë ta-
tim të drejtë, tatim progresiv
duke filluar nga sivjet. Ministri
i Financave, theksohet në
kumtesë, në fjalimin e vet ka
bërë krahasim midis tatimeve
progresive dhe të sheshta. Ka
folur për efektet e tyre mbi pa-
barazinë e të ardhurave,
borxhin publik dhe rritjen
ekonomike. Ministri Teevdov-
ski është ftuar si folës në kon-
ferencën për shkak të vizionit
për shoqëri të më të drejtë dhe
menaxhim kredibil të financa-
ve publike.

Shkup, 12 shkurt - Republika e Ma-
qedonisë vitin e kaluar e kanë vizi-
tuar 1.491.535 turistë të huaj, të
cilët  kanë realizuar 3.176.808
bujtje. Sipas të dhënave të pu-
blikuara të Entit Shtetëror të Stati-
stikës, numri i turistëve të huaj
shënon rritje për 12.2 për qind,
ndërsa numri i bujtjeve për 15.2
për qind. Të dhënat e publikuara

tregojnë se në dhjetor të vitit të ka-
luar Maqedoninë e kanë vizituar
36.068 turistë të huaj, më i vizituar
ka qenë Shkupi, ndërsa sipas ka-
paciteteve të akomodimit - kanë
qëndruar më shumë në hotele me
katër yje ku janë vendosur 15.215
turistë, por dhe pesë yje 12.067 tu-
ristë. Numri i turistëve në dhjetor
të vitit 2018 në krahasim me dhje-

torin e vitit 2017 shënon rritje për
9.6 për qind, ndërsa numri i bujtje-
ve 9.8 për qind. Numri i turistëve
vendorë në dhjetor të vitit 2018, në
krahasim me dhjetorin e vitit 2017,
është rritur për 9.5 për qind, ndër-
sa numri i turistëve të huaj është
rritur për 9.7 për qind. Numri i
bujtjeve të turistëve vendorë në
dhjetor të vitit 2018, në krahasim

me dhjetorin e vitit 2017,  është rri-
tur për 5.3 për qind, ndërsa numri
i bujtjeve  të turistëve të huaj është
rritur për 13.1 për qind. Turistë më
të përfaqësuar në dhjetor kanë
qenë qytetarët e rajonit. Nga Bull-
garia e kanë vizituar 7541 turistë,
nga Greqia 5351, nga Serbia 3134,
nga Shqipëria 2654, nga Turqia
2358 dhe nga Kosova 1725 turistë.

Shkup, 12 shkurt - Qyteti i Shkupit ka
dërguar shkresë deri te të gjitha
institucionet shtetërore, ndër-
marrjet dhe kompanitë më të
mëdha ku janë theksuar të gjitha
rrugët dhe objektet ku janë para-
parë aktivitete ndërtimore në vi-
tin 2019, ndërsa i përkujton se pas

përfundimit të punëve ndërtimore
të objekteve, nuk do të lejohen gër-
mime penguese në rrugë në tre vi-
tet e ardhshme, llogaritur nga dita
e pranimit teknik të objektit. “Për
shkak të këtyre shkaqeve, nëse ek-
ziston nevojë nga vendosja e
ndonjë instalimi apo lloj tjetër të

intervenimeve ndërtimore në
rrugët e treguara, nevojitet të para-
shtrohet kërkesë deri te Qyteti i
Shkupit me qëllim të koordinimit
të aktiviteteve të mëtejshme”,
thonë  nga Qyteti i Shkupit. Siç pa-
ralajmëroi kryetari Petre Shilegov,
Qyteti i Shkupit do të sjellë rregul-

lore të re për lëshimin e lejeve për
kryerjen e gërmimeve në rrugë,
dhe në të ardhmen do të ketë krite-
re më të rrepta, kritere më të larta
për mënyrën në të cilën do të
kryhen këto gërmime, si dhe afat
të shkurtuara për kryerjen e aktivi-
teteve ndërtimore.

Shkupi nuk do të lejojë gërmime në rrugë
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

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

Bullgarët kryesojnë në numrin e turistëve

MAQEDONIA ME SHKALLË MË TË LARTË TË PAPUNËSISË

Shumë larg Eurozonës
Në Maqedoni, shkalla e
papunësisë është 20.8
për qind, gjegjësisht nga
popullsia aktive prej
958.770 persona, 199.325
persona janë të papunë.
Shkallë më të ultë të
papunësisë ka Çekia - 2.1
për qind, pastaj
Gjermania 3.3 për qind,
Polonia me 3.5 për qind,
përderisa, më së shumti
të papunësuar ka në
Spanjë - 14.3 për qind dhe
Greqi - 18.6 për qind

Koha
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Qefsere ABDYLI

Shkup, 12 shkurt - Ngritja e Dhomës
së tregtarëve nuk është e rregul-
luar me Ligjin mbi Tregtarët në
Tregun e Gjelbër dhe pronarët e
vetëm, pensionistët, personat e
kontraktuar dhe të punësuarit që
të kthehen në zgjidhjen ligjore -
duhet të lejohen të shesin në treg,
ku dhe Oda Ekonomike e Maqe-
donisë shpall një iniciativë për të
hapur një debat të gjerë publik për
këtë çështje nëse institucionet nuk
e bëjnë këtë. 

Sondazhet tregojnë se këto
katër kategori të tregtarëve
përbëjnë 30 deri 50 për qind  të
blerësve të tezgave, dhe në disa qy-
tete ato janë po aq sa 70 për qind.
Daniela Mihajlovska Vasilevska
nga Oda Ekonomike, thotë se qi-
ramarrësit duhet të vendosin nëse
duan të organizojnë, në çfarë for-
me dhe nëse kanë nevojë për një
dhomë të veçantë. “Bëhet fjalë për
një kategori specifike e
punëdhënësve që nuk i kuptojnë
këto të ardhura të larta në mënyrë
që të kenë kosto shtesë. Rregullimi
i punës së tyre tashmë e dukshme
nga institucionet dhe pyetja është
nëse ka nevojë nëpërmjet një bar-
re të mëtejshme të Odës së
veçantë. Megjithatë, qiramarrësit e
tezgave duhet të vendosin nëse

kanë nevojë për dhomën dhe si të
formohet në atë situatë”, tha
Mihajilovska Vasilevska. Për rastet
e tepërta dhe sociale, grupi, shtoi
Mihajlovska nuk ndihet e drejtë të
komentojë sepse ata marrin një
tarifë të caktuar nga shteti.  Pozi-
cioni i Grupit është se operimi i
tregjeve të gjelbra duhet të rregul-
lohet me disa nene në Ligjin e
Tregtisë. 

“Ne synojmë të kemi ndryshi-
me serioze në Ligjin për tregtinë e
tregjeve të gjelbra të cilat do të
përfshijnë rregullimin e të cilit
mundë të shitet në tregje, dhe seg-
menti i dytë është një funksion i
ligjit që të përcaktojë funksioni-
min e sistemit të qiramarrësve të
tezgave. Grupi në fund të vitit 2015

paraqiti deri në Ministrinë e Eko-
nomisë ku përfundimisht që nuk
pajtohet me përkufizimin e qira-
marrësve të Odës së tezgave, se-
pse ne besojmë se nuk ka nevojë
për të pasur dhomë kur këto dety-
rime mundë të kryhen nga insti-
tucionet kompetente shtetërore.
Është e vërtetë se një propozim i
tillë është paraqitur dhe se në një
propozim të tillë Grupi deklaroi që
nuk e pranon. Në vitin 2015 kurrë
nuk është dorëzuar një propozim i
tillë dhe se është marrë vetëm mi-
ratimi i ligjeve në janar të vitit 2018
me të cilat nuk pajtohemi”, theksoi
Mihajlovska.  Nga ana tjetër Mini-
stri i Ekonomisë, Kreshnik Bekteshi
thotë se nëpërmjet diskutimeve
me të gjitha palët e interesuara,

do të përpiqet që të gjejë një
zgjidhje të përshtatshme për Ligjin
mbi tregtinë për tregjet e gjelbra.
“Si ministër i Ekonomisë
përgjegjës për Aktin e Tregut të
Gjelbër, mendoj se duhet të ketë
një ligj, por nuk do të jetë ajo që
është detyrë. Do të hapim haptazi
dispozitat e ligjit për të gjithë palët
e interesuara dhe do të marrim një
vendim, pasi që kemi kohë të mjaf-
tueshme për shkak se ligji është
shtyrë për vitin e ardhshëm”, tha
dje Bekteshi. Ai u shpreh se javën e
kaluar së bashku me kryeministrin
Zoran Zaev kishin një takim me
tregtarët nga Bit Pazari dhe Tregu
i Gjelbër që ranë dakord ti përf-
shijnë ato në grupin e punës për
ligjin e ri. 

Fisnik PASHOLLI 

Shkup, 12 shkurt - Në tre vitet e ka-
luara , ankesat e komunitetit të
biznesit në Maqedoni vetëm se
përsëriten, kurse ndër kërkesat
kryesore kanë të bëjnë me luftën
kundër ekonomisë informale dhe
korrupsionit, vendosjen e gjyqë-
sorit efikas dhe realizimi i dety-
rueshëm i marrëveshjeve, por
edhe sundimin e së drejtës, ndry-
shimet e shpeshta të ligjeve pa

konsultimin e mjaftueshëm me
afaristët.

Edhe pse në kohën e fundit ka
filluar të dëgjohet më shumë zëri
i afaristëve gjatë miratimit të ligje-
ve si dhe po zvogëlohen dënimet,
megjithatë për përmirësimin më
të madh të biznes klimës në shtet
nevojitet vendosja e rregullave të
qarta të lojës, sistem më efikas
gjyqësor, sistem i parashikueshëm
dhe transparent tatimor , admini-
stratë më efikase tatimore...

Përfaqësuesit e bizneseve,
thonë se presin nga institucionet
shtetërore që të angazhohen për
ndryshime që do të ndikojnë në
krijimin e një klime të biznesit më
të mirë në Maqedoni.

Këtë ndër të tjera e tregon ana-
liza e projektit “ Partneritetit për
një biznes rregullativë më të mirë”,
të financuar nga USAID, që anali-

zon klimën e biznesit në Maqedo-
ni për herë të tretë, në bashkëpu-
nim me katër odat kryesore eko-
nomike në shtet. 

“ Sistemi nevojitet të tregojë
një angazhim më të madh për
përmirësimin e rregullativës, si re-
zultat i respektimit më të madh
të kërkesave të biznesit. Sivjet
pritjet janë të mëdha , ku platfor-
ma për partneritet privato- publik
funksionon me kapacitet të plotë
dhe presim avancim të mëtej-
shëm. Qeveria këtë vit e shënoi si
‘vit ekonomik’, dhe paralelisht me
anëtarësimin në NATO dhe filli-
min e bisedave për anëtarësim në
BE, ky fakt do të motivojë sipër-
marrësit që të përshpejtojnë pla-
net e tyre investuese që do të ndih-
mojë për zhvillim më të madh dhe
rritje më të madhe ekonomike”,
thotë drejtori i Odës Ekonomike

të Maqedonisë veriperëndimore,
Drilon Iseni. Sipas tij, si masa
konkrete që duhet të ndërmerren
nga ana e institucioneve mund të
jenë:krijimi i një legjislacioni të
qartë, lehtë i kuptueshëm dhe i
thjeshtë për kompanitë, si dhe re-
duktimi ndryshimeve të shpesh-
ta të kornizës ligjore ku para-
shikohen obligime për kompanitë

Nga ana tjetër, Ljubomir Di-
movski, konsulent në këtë projekt
thotë se mbi 50 për qind e kompa-
nive vlerësojnë se nevojitet të rri-
tet informimi lidhur me rregulla-
tivën, që vlen sidomos për
bizneset e vogla me pak të punë-
suar, për shkak të kapaciteteve të
tyre të vogla që të ndjekin ndryshi-
met e ndryshme ligjore. Sipas tij,
69 për qind e firmave vlerësojnë se
Maqedonia nuk ka ndryshuar po-
litikën afariste për investime kar-

shi Ballkanit perëndimor , ndërsa
nga 17 për qind e të anketuarve
vlerësojnë se klima është përke-
qësuar apo është përmirësuar. 

Ndryshe, analiza është reali-
zuar përmes projektit partnerite-
tit për një biznes rregullativë më
të mirë , të financuar nga USAID ,
që analizon biznes klimën në Ma-
qedoni për herë të tretë. Ajo është
relevante për shkak se zbatohet
nga ana e katër odave kryesore në
vend, Odës ekonomike të Maqe-
donisë, Odës ekonomike të Maqe-
donisë veriperëndimore, Lidhjes
së odave ekonomike dhe Masit,
apo Odës së teknologjisë informa-
tike. Në të anketohen kompanitë
lidhur me problemet që ekzi-
stojnë në biznes, si dhe propo-
zohen edhe zgjidhjet e mundsh-
me në favor të një biznes klime
më të mirë në shtet.  

Në mars
aplikimi për
inverter
Shkup, 12 shkurt - Të gjithë qyte-
tarët e Shkupit që kanë blerë
kondicioner inverter,  nga fillimi i
këtij viti do të mundë të
aplikojnë për thirrje publike për
subvencione në Qytetin e Shku-
pit, i cili do të shpallet në fillim të
marsit. Shuma e subvencionit do
të jetë 50 për qind e vlerës së
pajisjes, por jo më shumë se
15.000 denarë, me një taksë mbi
të ardhurat personale. Pagesa e
fondeve do të bëhet pas përfun-
dimit të zgjedhjeve të ardhshme
presidenciale, njoftojnë autorite-
tet e qytetit. Të drejtë aplikimi
për subvencione kanë individët
të cilët janë banorë të qytetit të
Shkupit që kanë përdorur ta-
shmë ndihmën e ndonjë institu-
cioni në vend për të ngrohur fa-
miljen e tyre. Vetëm një anëtarë i
familjes mundë të aplikojë për
atë shtëpi. Deri te paraqitja e
kërkesës, familja duhet të jetë
përfitues i qymyrit, drurit ose
naftës, shtëpia të mos jetë në
fazën e ndërtimit, aplikuesi
gjithashtu duhet të banojë  në
të dhe nuk duhet të ketë lidhje
me ngrohje qendrore urbane.
Për të marrë subvencione, tati-
mi në pronë duhet të paguhet
deri në vitin 2018, dhe një nga
kushtet është të sigurojë një fo-
tografi të furrës që është duke u
përdorur në shtëpi. Qyteti i
Shkupit informon se subvencio-
nimi i blerjes së klimës së re të
inverterit është një masë e re që
përfshihet në paketën e masave
kundër ndotjes së ajrit. Për këtë
qëllim, nga buxheti i Qytetit të
Shkupit do të ndahen 20 milion
denarë. (Q.A)

KOMUNITETI I BIZNESIT ME ANKESA TË REJA

Nevojiten rregulla të qarta të lojës
Si masa konkrete që
duhet të ndërmerren nga
ana e institucioneve
mund të jenë:krijimi i një
legjislacioni të qartë,
lehtë i kuptueshëm dhe i
thjeshtë për kompanitë,
si dhe reduktimi
ndryshimeve të shpeshta
të kornizës ligjore ku
parashikohen obligime
për kompanitë

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

INICIATIVË E ODËS EKONOMIKE TË MAQEDONISË

Tregjet e gjelbra në
kuadër të Ligjit për tregti

Sondazhet tregojnë
se këto katër
kategori të
tregtarëve përbëjnë
30 deri 50 për qind
të blerësve të
tezgave, dhe në disa
qytete ato janë po aq
sa 70 për qind

Koha

Koha
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Urim HASIPI

Tetovë, 12 shkurt - Hapja e rrugës së
re e cila është inicuar nga Komuna
e Tearcës, Komuna e Zhelinës dhe
Oda Ekonomike e Maqedonisë Ve-
riperëndimore nga fshati Nepro-
shten për në rrugën regjionale Te-
tovë-Trebosh, nuk do të ketë
karakter të rrugës lokale, por pritet
të jetë rrugë regjionale. Projekti
për hapjen e kësaj rrugë është ini-
cuar në nëntor të vitit 2016, por e
njëjta nuk filloi të ndërtohet në vi-
tin 2017. Më pas u ndryshua karak-
teri i kësaj rruge respektivisht në
vitin 2018 dhe sërish nuk filloi të
ndërtohet. 

Tanimë kompetencat për ndër-
timin e kësaj rruge i ka marrë pu-
shteti qendror. Këtë e ka konfir-
muar edhe vet kryetari i Komunës
së Tearcës, Isen Asani. “Projekti
bazë ka qenë që kjo rrugë të jetë
rrugë lokale, por më pas ky projekt
është bartur tek pushteti qendror
dhe tashmë përgjegjësinë e kanë
Agjencia për Rrugë Shtetërore, nga
Neproshteni deri tek Zona e Lirë
Ekonomike me standarde të rrugë-
ve regjionale”, tha Asani. Ai thotë

se me ndërtimin e kësaj rruge, do
të shkarkohet trafiku në rrugën
regjionale Tetovë-Jazhincë.

“Ndërtimi i kësaj rruge do të
thotë se me automatizëm do të
bëhet shkarkimi i trafikut në qyte-
tin urban të Tetovës dhe do të
shkurtojë kohën për të arritur në
Tetovë. Por njëkohësisht ata që do
të udhëtojnë drejt Shkupit, nuk do
të duhet të frekuentojnë qytetin e
Tetovës, por përmes kësaj rruge do
të shmangin kaosin në hyrje të Te-
tovë prej nga Jazhinca”, thotë Asa-
ni. Në ndërkohë, gati se një kohë të

gjatë - në rrugën Tetovë-Jazhincë,
është dyfishuar frekuentimi i au-
tomjeteve. Si pasojë e kësaj, janë
rritur edhe aksidentet. Sipas polici-
së së Tetovës, arsyet më e shpesh-
ta për numrin më të madh të aksi-
denteve në këtë rrugë është mos
përshtatja e shpejtësisë me kush-
tet e rrugës, gjegjësisht vozitja e
shpejtë, mos respektimi i sinjali-
stikës rrugore, stërngarkimi i
rrugës për shkak të rritjes së fluksit
të automjeteve që qarkullojnë në
këtë rrugë, sidomos në muajt e
verës,por edhe për shkak të dëmti-

mit të rrugëve në shumë pjesë të
saj. 

“Si rezultat, në këtë rrugë janë
regjistruar shumë dalje nga rruga,
të cilat jo rrallë herë janë shoqë-
ruar edhe me rrokullisjen e au-
tomjeteve, ndeshje, por ka pasur
raste kur kanë pësuar edhe këmbë-
sorët, çiklistët dhe motoçiklistët.
Përveç kësaj, aksidentet në këtë pe-
riudhë kohore kanë ndodhur edhe
për shkak të veprimeve jo të
ndërgjegjshme, gjegjësisht të
pahijshme të drejtuesve të maki-
nave, si parakalimet jo të rregullta,

mosmbajtja e distancës e kështu
me radhë. Policia kërkon që vozitë-
sit të përshtatin shpejtësinë e me
kushtet në rrugë”, thonë nga Poli-
cia e Tetovës. Hapja e kësaj rruge të
re edhe sipas banorëve do të
shkarkonte dhe lehtësonte rrugën
regjionale Tetovë-Jazhincë sido-
mos në pjesën prej fshatit Xhepçi-
sht deri në Tetovë, e cila pjesë e kë-
tij aksi rrugor është tejet e
stërngarkuar. 

Po ashtu, automjetet e rënda
shfrytëzojnë rrugët e brendshme
të qytetit të Tetovës tranzit për t`iu
bashkangjitur aksit rrugorë Te-
tovë-Jazhincë. Si rrugë shfrytë-
zohet, nga hyrja tek ish Monopoli
dhe më pas vijon në bulevardin
“Bllagoja Toska”, për të dalur tek
stadium i qytetit. Me këtë rast, në
vit regjistrohen nga dy e më shumë
viktima kryesisht këmbësorë pikë-
risht të aksidentuar nga automje-
tet e rënda që qarkullojnë në këtë
rrugë. Krahas viktimave, po ashtu
edhe komunikacioni stërn-
garkohet dhe këta rrugë bëhen të
palëvizshme nga numri i madh i
automjeteve, kur dihet se kjo është
rrugë e vetme kaluese për ka-
mionët.

Shkup, 12 shkurt - Përfundoi me
sukses një ngjarje shumë e
veçantë me të cilën KARIERA.mk
fillon serinë e trajnimeve ekskluzi-
ve për drejtuesit e resurseve njerë-
zore në kompanitë e Maqedonisë.
Mbi 20 drejtorë të resurseve njerë-
zore nga kompanitë e ndryshme
të IT-së, Telekomit, Farmaceutikës,
agjencive të punësimit dhe me-
naxherë tjerë, dje me sukses për-
funduan trajnimin special të
udhëhequr nga specialistja e Fa-
cebook-ut me përvojë
shumëvjeçare në sferën e regruti-
mit dhe gjuajtjes së talenteve,
Maud Durand. Durand, që nga viti
2009, ka punuar për rrjetin e
shumë njohur LinkedIn, në të cilin
kishte mundësi të ndihmojë në
krijimin dhe implementimin e mo-
delit të ri për rekrutim i quajtur
“Scalable sourcing model”.

Së fundmi, ajo punon në FACE-
BOOK, në të cilin kryen detyrën e
një ndër menaxhueseve më stra-
tegjik te botës së HR dhe me-
naxhon procesin e rekrutimit të
top-talentëve në nivel global. Kjo

është mundësi e veçantë për të
gjithë ata të cilët duan të përmirë-
sojnë teknikat e rekrutimit të ta-
lentëve të rinj si dhe mbindërtimin
personal në këtë fushë. Maud Du-
rand, si një ekspert me renome
botërore, njihet edhe si “gjuajtëse”
e suksesshme e talentëve të rinj të
fushës së IT-së. Kjo ngjarje u orga-
nizua nga KARIERA.MK me mbë-
shtetje nga Agjencia globale The P
Ëorld. KARIERA.MK është rrjeti më
i zhvilluar në Maqedoni që i ndër-
lidh kompanitë dhe kandidatët për
punësim. Aktualisht, këtë servis e

përdorin mbi 2.250 kompani në
Maqedoni dhe janë regjistruar
mbi 70.000 kandidatë për punë-
sim. Gjatë 2 viteve të kaluara, KA-
RIERA.mk u ka ndihmuar kompa-
nive në mbi 12.000 shpallje për
punë.Drejtuesi i Kariera.mk, No-
rik Selimi thotë se me këtë trajnim
po hapet një fushë e re në kompa-
ni, ndërsa në periudhën në vijim -
do të sjellin drejtues të resurseve
njerëzore nga shumë kompani
botërore dhe ekspertë të fushës.
“Qëllimi i këtyre trajnimeve është
që të sjellim një inovacion në tre-

gun tonë dhe t’u mundësojmë
kompanive vendore përvojat më
moderne të botës së resurseve
njerëzore”, thotë Selimi. Ndryshe,
KARIERA.MK ka rrjetin më të zhvil-
luar në Maqedoni që i ndërlidh
kompanitë dhe kandidatët për
punësim. Aktualisht, këtë servis e
përdorin mbi 2250 kompani në
Maqedoni dhe janë regjistruar
mbi 70.000 kandidatë për punë-
sim. Gjatë dy viteve të kaluara, KA-
RIERA.mk u ka ndihmuar kompa-
nive në mbi 12.000 shpallje për
punë.

Strasburgu kërkon
të njihet ndryshimi
i gjinisë
Shkup, 12 shkurt - Ministria e
Drejtësisë po përgatit ndryshi-
me në Ligjin për evidencën
amë. Me ndryshimet e këtij
Ligji, siç sqarojnë nga Mini-
stria e Drejtësisë, do të rregul-
lohen procedurat dhe kushtet
për njohje ligjore të gjinisë që
të mund të zbatohet vendimi i
Gjykatës Evropiane për të
Drejtat e Njeriut për rastin e
personit "X", i cili ka fituar "be-
tejën" ligjore me shtetin me 17
janar të këtij viti. Ligji ekzi-
stues për evidencë amë nuk si-
guron një procedurë të qartë
për ndryshimin e gjinisë.
Gjykata Strasburgut, së fund-
mi ka publikuar se është mira-
tuar një vendim në favor të një
personi trans-seksual "X", i cili
e ka paditur Maqedoninë për
shkelje të së drejtës së privatë-
sisë dhe ligjeve jo-efektive në
vend. Paditësi "X" e ka ndry-
shuar gjininë nga femër në
mashkull, por nuk ka mundur
që në mënyrë administrative
ta regjistron ndryshimin për
shkak të kufizimeve ligjore.

PËRFUNDO TRAJNIMI SPECIAL PËR RESURSET NJERËZORE

Kariera.mk solli Facebook-unnë Shkup

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

ZVARRITET FILLIMI I PUNËVE PËR RRUGËN E SHUMËKËRKUAR

Rruga Neproshten-Trebosh
në duart e Qeverisë

Projekti për hapjen e
kësaj rrugë është
inicuar në nëntor të vitit
2016, por e njëjta nuk
filloi të ndërtohet në
vitin 2017, ndërsa më
pas u ndryshua
karakteri i kësaj rruge
dhe sërish nuk filloi të
ndërtohet

Koha
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"B
ir, nga kjo jetë muti ka ca
gjëra të cilat duhet t’i
fshijmë, sepse gjithmonë
do të ketë dikush që do të

meret me to!”…ishte kjo pjesë e një
skenari të filmit “The Weather Man”, e
cila më la goxha përshtypje. 

Në fakt këtë leksion e kisha më-
suar nga im atë fillimisht, masnej e
mjeshtërova vetë - ca tansi mutllëqesh,
faaaap i kam gjujt mënjanë! Sepse nje-
riu mësohet të bëhet edhe indiferent
ndaj disa fenomeneve por edhe me
vetëdije do gjëra t’i përbuzë. Kjo e dyta,
pra përbuzja ndaj disa fenomeneve
negative në shoqëri e ndaj ca njerëzve
mut, më ngjan në cikël vetëedukativ.
Vetëpastrues për më shumë! E vërteta
është se unë indiferente nuk u mësova
dot të bëhesha kurrë, sepse jam e so-
sun ngjit stadesh adrenalini vazhd
emocioneve në të shumtën e kohës,
por ama - jam shkolluar në përbuzje!
Biles zgjedh çka përbuz! Një shtrigni
vetëedukative kjo, miq /mikesha! Jua
preferoj! Por çka përbuz se?

E para, jam mësuar të përbuz le-
shllëqet politike në vendin ku jetoj e
veproj, sepse partiakët bënë që votue-
si të mos e shohë demokracinë si ideal
duke e shndërruar atë në mendësi ko-
lektive që barazohesh thjesht me një
garë partiake në cikël zgjedhjesh, garë
kjo as politike a, e ku më e përmasave
ideologjike do shtoja mëtej. Jo rastësi-
sht, këtu tek ne mbështetësit e revolu-
cionit laraman janë të dëshpëruar tej
më tej! Doemos dëshpërimi i tyre
është për keqardhje sepse e menduan
kapërcimin t’a bëjnë faaaap e me
hapa gallopante, pa u kujtuar në
dhimbjet e traumat e skizofrenisë së
shoqnisë të lanë si peshqesh, tip tra-
shëgimie të arkivuar në mendje e trup
. Psh, mbrëmë ministri për shoqëri
informative dhe administratë e bëri
vlerësimin më flagrant, biles anti vle-
rave piskatëse të revolucionit laraman
në të cilin edhe ai gjëmonte! Ky rriosh,
tek mbronte/arsyetonte idenë e punë-
simit të ushtarëve partiakë në admini-
stratën publike e në sektorin privat
tha se partia e tij ishte pas qenë e
syrgjynosur me vite përderisa në qeve-
risje ishte partia tjetër ( pa përmen-
dur pa gjene evergreen partnerin sh-
qiptar në këtë qeveri të djeshit!?)) e se,
të gjithë simpatizantët e partisë së tij
kishin mbetur në rrugë përgjatë atij
totalitarizmi prostituiv ( këtë e shtova
unë) ; ata ishin ndjerë të rrefuzuar në
cikël punësimesh, ngase nuk kishin
patur dëgjueshmëri partiake ndaj par-
tisë në pushtet! Deklarata/vlerësimi e
tij është kakofoni partike padyshim,
rezultat i një pasoje të gjatë antide-
mokratike në shoqërinë tonë ( që nga
pavarësimi), e në këto përmasa, dekla-

rata është reale por skandaloze në
thelb! Doemos që më duhet të për-
buz deklarimet e këtij lloji të cilat më
mërzisin pamasë, sepse sipas kësaj
logjike të gjithë ata që janë jashtë par-
tive politike por edhe ata të atyre par-
tive që për arsye qëndrimesh politike
rrefuzojnë të hyjnë në qeveri, le cofin,
le zvarriten e enden rrugëve, le anemi-
zohen kapilarët e tyre, le thejnë
qafë…more le ulin kry! Deklaratë kjo e
qëndrim skandaloz ky, bërë nga një
ministër i ri në moshë, një nga fytyrat
avangarde të revolucionit laraman, e
që predikonte shoqëri për të gjithë!

PËRBUZE! EDUKO VETEN TË
VIHESH MBI TË! 

E dyat, ajo çka u mundova të për-
buzja këtyre ditëve dhe ia arrita deri
në një masë letargjike, ishte edhe de-
bati mbi ndarjen e buxhetit nga Mini-
stria e Kulturës projekteve të ndrysh-
me kulturore në vend . Nuk mund të
bëj vlerësim nëse Ministri ka bërë
punën e duhur, nuk i kam të dhënat
për të bërë këtë lloj vlerësimi ende,
por le mos harrojmë se - asnjë Mini-
stër nuk shkeputet cilësisht nga
subjektivizmi, biles s’do shkëputesha
as unë sikur të isha në vend të tij a;
ndaj, atë që bëra ishte diagnostifikimi
i shpejtë i cilësisë së debatit që
shpërtheu në shoqëri: debat ky - pa-
sojë e skizofrenisë së ndërgjegjes fal-
sive mbi vlerat multikulturore në
vend/prandaj shpërthen me falsitet

jokorrigjues/ e përsëri indoktrinues;
debat ky - arrogant, sulmues, cinik e
viktimizues - me karakter sadoma-
zohist; heshtje ejakuluese nga partia
shqiptare më e madhe në pushtet, se
mos flasim për të tjerat më, asnjë rea-
gim nga ky tabor etnik shqiptaro par-
tiak për të vlerësuar disi gjestin e këtij
Ministri ! E përbuza këtë pis debat, por
tani nga lartësitë e mia fisnike kombë-
tare, duke mos harruar të shtoj këtu -
që të kuptoni edhe ju këtë lloj lartësie
se, sa e mbaj mend unë, e mbaj veten
mend goxha vite, Festivalitt
gjithkombëtar të teatrit në Dibër psh
kjo Ministri deridje i ka dhënë para
me pincetë! Le vdes ky teatër, le cof !-
ishte porosia e qverisë së kalume me
shqiptarët brenda në të ! Ende nuk e
dij nëse kz Festival ka gjallnu nga
buxheti I këtij viti! Pra miq, tek për-
buzja mondanisht, vlersova se debati
përmbante shqirrje viktimiziuese por
hegjemoniste në esencë, debati për-
shkohej simptomave sadomazo e që
është tipik për një skizofreni shoqë-
rore si kjo e jona. Ah po, sëmundje kjo
e përçuar me gjenerata në këtë vend
dhe si përfundim, debat ky që në
esencë është pasojë e parademokraci-
së që i ngjan një shëmtire kolektive
këtu tek ne. 

OH, PËRBUZE! VIHU MBI TË DHE
GJËMO CILËSISHT! 

E treta, debatin mbi dhunën ndaj
të miturës në Kosovë, nuk zgjodha

t’a përbuz. Nuk u kyça në të sepse jo
më pak se para një muaji dy, shkrova
për atë klerikun që krahasonte gruan
me kalin dhe e quante të mangëtën
në tru… O baby, pse habitesh nga
dhuna ndaj femrave dhe grave?! Ku
ishe dje tek drejtoresha e Tetovës
hedh në rrugë një msuse për pik të
qejfit shkelefent të saj!? Në shtab
partiak?! Ku ishe dje tek të dëmtuan
arsimin, shëndetësinë, mbrojtjen,
fenë? Votove? Uh baby kujdes kujt I
jep votë! Apo mos ishe ne xhami ku
ky kleriku të shan me nan’ e ti pshtil-
lesh struc e shtirresh kishe nuk po e
ngon! Zgjidh xhamine me kujdes
mik/mikeshë, se BFI ka harru të
mbrojë fisnikërinë e predikimit fetar
kahmot! 

Ajo çka jetojmë sot të nderuar/a,
është demokracia post-politike! Ivan
Krastevi, ky filozof mendjemiku ka të
drejtë tek thotë se është politika ajo që
ka rënë krizë. Kriza e demokracisë sot
është pasojë e frustrimit të atyre që u
njihet pushteti. Njerëzit kanë gjith-
monë e më pak arsye për të votuar,
politikbërësit kanë humbur kredibili-
tetin: ata që krijonin kredibilitetin u
mbuluan nga nxitësit e krizave …dhe
prandaj, zëri i qytetarit sot është ka-
tandisur në zhurmë! 

Ja, kështu përbuz unë! Po ti?

(Autorja është kolumniste
e rregullt e gazetës KOHA)

Kriza e
demokracisë sot
është pasojë e
frustrimit të
atyre që u njihet
pushteti.
Njerëzit kanë
gjithmonë e më
pak arsye për të
votuar,
politikbërësit
kanë humbur
kredibilitetin:
ata që krijonin
kredibilitetin u
mbuluan nga
nxitësit e
krizave …dhe
prandaj, zëri i
qytetarit sot
është
katandisur në
zhurmë!

KOHA PËR KARIKATURËN E DITËS

Zhurmë, si kanga Edit! Nga
Adelina MARKU
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Të flasim me njëri-tjetrin, 
jo për njëri-tjetrin 

S
ot, kur më emocionet janë
qetësuar, kur vala e reagime-
ve histerike e të pa argu-
mentuara dhe mbi të gjitha

keqdashëse kanë pushuar, është
mirë të bëjmë një analizë se pse
buxhetet e dy viteve të fundit në
ministrinë e Kulturës shkaktojnë
kaq vëmendje në opinion,
mënyrën se si u soll dhe çka solli
ndarja e këtij buxheti.

Edhe sivjet, ministria e Kulturës
duke u bazuar në Ligjin për kul-
turë dhe në rregulloret e brendsh-
me për punë solli buxhetin e saj
vjetor. Praktika e instaluar gjatë
sjelljes së Programit të vitit të ka-
luar, ku kryefjala e atij Programi
ishte transparenca, edhe këtë vit
është ndjekur e njëjta rrugë ku
transparenca dhe ligjshmëria janë
më standarde të etabluara. Komi-
sionet kanë pasur dhe kanë bartur
përgjegjësinë dhe peshën kryeso-
re të vlerësimit dhe përgatitjes së
programit për vitin 2019. Për të
qenë korrekt deri në fund, po,
është ministri i kulturës ai që sjell
programin për kulturë por
asnjëherë dhe në asnjë rast, asnjë
nga ministrat e kulturës nuk kanë
tejkaluar komisionet gjatë përga-
titjes së programit. Edhe sivjet në
programin e ministrisë së Kulturës
gjetën mbështetje projekte të sfe-
rave të ndryshme në fushën e kul-
turës. Është për të ardhur keq se si
në një vend i cili aspiron që në të
ardhmen të bëhet pjesë a një unio-
ni ku kryefjala është diversiteti kul-
turor, artistët ende flasin për njëri
tjetrin e jo me njëri tjetrin. Është
dëshpërues fakti që, artistët, ko-
legët tanë maqedonas duke mos
pasur njohuri për kolegët e tyre të
etnitetit shqiptarë, paragjykojnë
dhe bëjnë krahasime të llojit “Pse
për ata dhe jo për ne”, ose
“Pse po mbështeten projektet e

tyre në kurrizin tonë”. Kjo paraqet
pikën më të ulët që mund ta ar-
rijnë njerëzit të cilët kanë krijuar
stereotipe ndaj një komuniteti i cili
bashkëvepron, bashkëjeton dhe
kontribuon njejtë në këtë shtet. 

Në vitin 2018, me sjelljen e Pro-
gramës së Ministrisë së Kulturës, të
gjithë së bashku, kolegët tanë ma-
qedonas, të përkrahur edhe nga
disa të ashtuquajtur kosmopolit,
stigmatizuan, paragjykuan dhe
folën me përçudnim ndaj projek-
teve shqiptare. Edhe vitin e kaluar,
Festivali i Xhazit, Festivali i Filmit
në Tetovë, Ansambli, koncertet e
ndryshme, Kolonitë artistike, sh-
faqjet e ndryshme dhe projekte të
tjera u shënjestruan si projekte jo-
serioze. Shembull tipik është rasti
me shoqatën “Alegreto”, shoqatë e

cila disa vite radhazi organizon me
sukses një ndër evenimentet më
me rëndësi të skenës së Muzikës
serioze shqiptare. Të gjithë u
ngritën të hedhin gurë e dru mbi
këtë shoqatë, teksa koha tregoi se
ata ishin gabim dhe ne kishim të
drejtë me mbështetjen që u
dhamë tyre.

Sivjet po ndodh e njëjta gjë, u
fol edhe atëherë për shoqata fan-
tome, po flitet edhe sot. Jo, ato janë
shoqata të artistëve shqiptarë të
diskriminuar ndër vite nga kjo mi-
nistri, ato janë shoqata të cilat janë
krijuar në pamundësi që të mar-
rin një pjesë të buxhetit nga Mini-
stria e Kulturës në mënyrë institu-
cionale pasi që krijimi i
Institucioneve në Maqedoninë
Perëndimore ka qenë tabu temë

gjatë kohë. Këto shoqata, këto ve-
primtarë të kulturës, këta artistë
janë munduar me mish e me sh-
pirt, me punë vetëmohuese që të
kultivojnë artin dhe të bëhen pje-
së e skenës kulturore në Repu-
blikën e Maqedonisë. Në vitin
2017, u hodhën hapat e parë në
krijimin e projekteve dhe politika-
ve që do të bënin një diskriminim
pozitiv kundrejt artistëve shqip-
tarë pasi dëmi që i ishte shkaktuar
kulturës e në veçanti kulturës sh-
qiptare përcaktonte një hap të til-
lë.

Buxheti i investimeve kapitale
në ministrinë e Kulturës u fokusua
me të drejtë në përfundimin e
fazës së parë të Teatrit të Tetovës,
objekt ky që disa vite radhazi qën-
dronte në themelet e tij. Buxheti u
fokusua edhe në përfundimin e
objektit të rindërtuar të Teatrit sh-
qiptar në Shkup që përfundimisht
të mbarojë saga e artistëve të artit
skenik shqiptar në Qytetin e Shku-
pit, u forcuan kapacitetet financia-
re të Institucioneve të cilat falë po-
litikës së mbrapshtë të instaluar
në Ministrinë e Kulturës vite me
radhë, ishin të mbytura në borxhe
ku ju mungonin mjete edhe për
nevojat bazike për të funksionuar.
Në vitin 2018, u soll strategjia e
Kulturës, strategji kjo e cila
kryefjalë të saj ka mosdiskrimini-
min dhe krijimin e politikave të
reja gjithëpërfshirëse që do të jenë
shtylla kryesore e punës së mini-
strisë së Kulturës.

Në vitin 2018, për herë të parë
u ndanë përafërsisht 35 % të mje-
teve të buxhetit të ministrisë së
Kulturës për projektet shqiptare.

Në vitin 2018, erdhi deri te ndërri-
mi i ekipit menaxhues në kulturë
dhe u futën të gjitha projektet nën
shqyrtim për ndonjë parregullsi.
Pasi u mënjanuan të gjitha dile-
mat filloi edhe realizimi i projekte-
ve. Sot, me krenari deklarojmë që
nuk kemi bërë gabim në mbësh-
tetjen e projekteve të cilat gjallë-
ruan aktivitetet kulturore nga Liko-
va deri në Strugë.

Viti 2019, gjegjësisht programi
i ministrisë së Kulturës i vitit 2019,
po e ndjek rrugën e natyrshme të
trasuar më herët, duke tentuar të
rrisë kualitetin e Programës dhe
projekteve, madje duke tentuar të
krijojë akoma më shumë mundë-
si dhe mbështetje për artistët dhe
institucionet. Ky program, është
vetëm edhe një shkallë e ngjitjes
ose më mirë thënë e rrugëtimit
dhe rritjes së mbështetjes Institu-
cionale që do t’i bëhet kulturës në
përgjithësi, prandaj, para se të pa-
ragjykohemi mes vete si artistë
është më mirë që të ulemi e të fla-
sim me njëri tjetrin, të vizitojmë
ekspozitat e njëri tjetrit, t’i ndjekim
koncertet e shfaqet e njëri tjetrit, të
njihemi më mirë me njëri tjetrin.
Vetëm në këtë mënyrë do të ar-
rijmë që në të ardhmen të kri-
tikojmë aty ku duhet dhe të përk-
rahim njëri tjetrin.

A është ky program më i mirë i
ministrisë së Kulturës? Jo. Ka plotë
vërejtje nga shoqata dhe institu-
cione të ndryshme të cilat ankohen
për mos mbështetje të duhur të
projekteve të tyre ose për eliminim
të projekteve të tyre nga konkursi,
por, në një procedurë normale
ankimore, komisionet do t’i kenë

parasysh të gjitha vërejtjet e para-
shtruara nga ana e shoqatave, arti-
stëve dhe institucioneve. Nga rea-
gimet histerike dhe të pa vend, po
u pamundësohet kujdesi institu-
cional atyre që me të vërtetë në një
fare forme u është “hy ndër hak”.   

Por, ata që mendojnë se janë
mbi ligjin e kanë gabim, ata që
mendojnë se duhet të jenë të
mbrojtur dhe të pa prekur përsëri
e kanë gabim, ky Program në asnjë
moment nuk ka parapëlqyer dhe
dëmtuar askënd. Transparenca
dhe mundësitë e barabarta u janë
siguruar të gjithëve.

Dhe krejt në fund, Ministria e
Kulturës, këto dy vitet e fundit,
çdoherë ka pasur parasysh ndje-
shmërinë e natyrës së punës së vet
dhe çdoherë në punën e vet ka
ofruar transparencën, kushtet e
barabarta, bashkëpunim të shkël-
qyer me të gjitha organet që luf-
tojnë korrupsionin. Ndërkohë, ka
treguar se diskriminimi tash më
mbetet në të kaluarën dhe në ba-
shkëpunim të ngushtë me artistët
e të gjitha fushave do të krijojë po-
litika zhvilluese dhe mbështetëse
për kulturën në përgjithësi.

Kjo ministri i ka vendosur obli-
gime vetes që të jetë në shërbim të
artistëve dhe jo në shërbim të indi-
vidëve të caktuar dhe të politikave
të mbrapshta, të cilat kanë lënë një
njollë të zezë në historinë e kësaj
ministrie. Prandaj duhet që
mirëkuptimi, toleranca dhe ba-
shkëpunimi i ndërsjellë të jenë po-
stulatet kryesore të kulturës në
vend.  

(Autori është Sekretar shtetëror
në Ministrinë e Kulturës)

Kjo ministri i ka vendosur
obligime vetes që të jetë
në shërbim të artistëve
dhe jo në shërbim të
individëve të caktuar dhe
të politikave të
mbrapshta, të cilat kanë
lënë një njollë të zezë në
historinë e kësaj ministrie.
Prandaj duhet që
mirëkuptimi, toleranca
dhe bashkëpunimi i
ndërsjellë të jenë
postulatet kryesore të
kulturës në vend

Nga
Valmir AZIRI
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Tetor 1953. Këtë vit turqit po fe-
stojnë përvjetorin e 500-të të pu-
shtimit të tyre të Kostandinopojës.
Sundimi turk në Europë filloi
pothuajse një shekull më parë dhe
u vendos fuqishëm në kohën që
pushtimi i qytetit perandorak
rrumbullakoi dominionet turke
dhe e bëri Kostandinopojën edhe
njëherë akoma kryeqytetin e një
perandorie të madhe. Por përvje-
tori mund të shërbejë si një rast
për disa reflektime lidhur me ven-
din e Perandorisë Osmane në hi-
storinë e Europës dhe të botës.

Për shumicën e europianëve,
humbja e Kostandinopojës është
një katastrofë e madhe historike,
një humbje e kristianizmit e cila
nuk është riparuar kurrë. Pavarësi-
sht marrëdhënieve të tashme mi-
qësore midis Turqisë dhe Perëndi-
mit, ekziston akoma një rezervë
mosbesimi dhe bile nganjëherë ar-
miqësie, me rrënjë të thella në të
kaluarën kristiane europiane. Për
shumicën e europianoperëndi-
morëve të kënduar, fjalët “turk”
dhe “Turqi” kanë asociacione kom-
plekse emocionale, të ngjyrosur
nga shekuj armiqësie; dhe për eu-
ropianolindorët panorama tradi-
cionale e pushtuesit turk është
bërë pjesë e folklorit kombëtar. Ky
imazh perëndimor i turqve ka
mjaft burime. I pari nga këto është
frika, e ngulitur në mendjen perën-
dimore gjatë periudhës së gjatë
kur turqit po hynin në zemër të Eu-
ropës dhe dukej se kërcënonin vetë
ekzistencën e kristianizmit. Ri-
chard Knolles, kronisti elisa-
bethian i turqve, shprehte ndjenjat
e Europës kur fliste për turkun si
“terrorin aktual të botës”. Edhe në
Islandën e largët, njerëzit luteshin
që të shpëtonin nga “dinakëria e
Papës dhe terrori i turkut”. Që e
fundit nuk qe frikë e kotë u tregua
nga sulmi i piratëve turk në Islandë
në vitin 1627, kur disa qindra të
burgosur u dërguan në Algjer.

Kjo ndjenjë frikë u shtua nga
armiqësia fetare midis kristianiz-
mit dhe islamit, që i përket pushti-
meve të para arabo-myslimane, të
cilat kishin hequr provincat kristia-
ne të Sirisë, Egjiptit, Afrikës Verio-
re dhe Spanjës nga Perëndimi dhe
i kishin inkorporuar ato në botën
islamike. Përplasja u rinovua nga
kundërsulmi kristian në Me-
sdheun Perëndimor e kryqëzatat

dhe sërish nga ofensiva e re mysli-
mane e ndërmarrë ndaj Europës
prej turqve osmanë. Edhe shekul-
larizimi i Europës nga Rilindja
kohë më vonë nuk e pakëson serio-
zisht këtë armiqësi ndaj islamit.
Por urrejtja fetare zakonisht jeton
më shumë se besimi fetar. Udhë-
tarët perëndimorë në Turqi, të cilët
qenë burimi më i madh i informa-
cionit për botën perëndimore, me
pak përjashtime i përforcuan këto
paragjykime. Shumicës prej tyre i
mungonte perceptueshmëria dhe
imagjinata për të kuptuar se cilë-
sitë e mira familjare që ata vlerëso-
nin në shtëpi mungonin në Turqi,

atje qenë të pranishme ato të një
lloji të ndryshëm. Ata nuk kupto-
nin se ky qe një qytetërim tjetër,
me etikën e tij dhe standardet dhe
vlerat e tij. Në kohëra më të vonsh-
me, armiqësia perëndimore ndaj
turkut u zgjat nga entuziazmi i fi-
lohelenëve të cilët në admirimin e
tyre të drejtë për Greqinë i bënë
më pak se drejtësi turkut, duke
parë tek ai vetëm shkatërruesin
brutal të lirive të Hellas-it dhe duke
harruar fjalët e famshme të dinji-
tarit bizantin Lucas Notaras: “Është
më mirë të shikosh në qytet push-
tetin e çallmës turke sesa atë të ra-
sos latine”.

Në kohën tonë, është shtuar
një burim tjetër keqinformimi.
Qysh nga përhapja e nacionaliz-
mit në Ballkan dhe në Lindjen e
Afërt, më shumë një duzinë shte-
tesh janë krijuar nga gërmadhat e
Perandorisë Osmane, secili me
legjendat e veta kombëtare të çli-
rimit dhe llojin e tij të historiogra-
fisë kombëtare. Si shumica e po-
pujve të çliruar, shtetet ballkanike
dhe me pas ato arabe tentuan që
t’ia vishnin të gjithë defektet dhe
mangësitë e shoqërive të tyre sun-
dimit të keq të mjeshtërve të rënë
perandorakë. Më të artikuluar në
termat perëndimore sesa turqit,
ata ia kanë arritur që të bindin shu-
micën e vëzhguesve perëndimorë
për të vërtetën e versionit të tyre të
historisë.

Mund të jetë shpresuar që
rigjallërimi i të mësuarit në Europë
dhe rritja e historisë shkencore do
të kishin sjellë më shumë pikë-
pamje të paanshme dhe një qën-
drim më pak paragjykues. Por në
fakt nuk ka qenë kështu. Paragjyki-
mi, si shpesh, është gllabëruar nga
injoranca. Megjithëse është gjerë-
sisht e pranuar se njeriu nuk e shk-
ruan historinë franceze pa ndonjë

referim në burimet franceze, eu-
ropianoperëndimorët vazhdojnë
që të shkruajnë historinë turke - të
riemëruar Çështja Lindore - pa
asnjë referencë në atë çka vetë tur-
qit kanë për të thënë lidhur me të.
Por burimet turke ekzistojnë në
sasi të mëdha - histori, kronika,
dokumente arkivore me miliona,
shumica e të cilave janë botuar.
Nuk ka më asnjë nevojë për t’i
shikuar turqit vetëm nëpërmjet
syve të rivalëve dhe armiqve të
tyre.

Ky qëndrim negativ ndaj turq-
ve, megjithëse predominues, nuk
është i vetmi. Ekziston gjithashtu
edhe ajo që dikush mund ta quajë
një legjendë pozitive të turkut në
Europë - dhe këtu nuk po flas për
konsideratat politike dhe ushta-
rake që herëpasëhere i shtyjnë li-
derët europianë të darkojnë me
turkun, megjithëse me lugë të
gjatë. Perëndimi ka një legjendë
romantike apo heroike të turkut,
e cila sërish ka origjina të ndrysh-
me. Nganjëherë ajo ka qenë dok-
trina perëndimore e “të egrit fisnik”
- me turkun që luan gjithmonë
këtë rol. Nganjëherë turku, ashtu si
popujt e tjerë ekzotikë, është për-
dorur si një mjet për koment social
në Perëndim; nganjëherë, gjitha-
shtu, është një mjet kundërshtie
antikristian apo më specifikisht
antikatolik, njëlloj sikur polemi-
stët protestantë të shekullit të XVI-
të krahasuan tolerancën turke me
represionin katolik. Nganjëherë,
një apo tjetër grup kombëtar apo
social në Perëndim përjetoi apo
imagjinoi një ndjenjë afiniteti me
turqit. I tillë për shembull që miti
panturanian i avancuar nga disa
intelektualë hungarezë, të cilët
kërkuan një aleancë hungaro -
turke kundër kërcënimit të përba-
shkët të pansllavizmit. I tillë qe

gjithashtu qëndrimi i disa ele-
mentëve midis klasave sunduese
angleze, të cilët shikonin tek mysli-
mani osman një xhentëlmen prej
kishte të vendosur dhe tek kristia-
ni osman një jokonformist rebel.
Në përgjithësi, ekzistojnë dy pro-
totipe turku në legjendën perëndi-
more, njëri i shprehur me fjalën “i
urryer”, tjetri me fjalën “xhentël-
men”. Të dy kanë të bëjnë pak me
Turqinë e vërtetë. Në atë çka vijon,
unë propozoj që të shqyrtoj disa
prej akuzave specifike të ngritura
kundër turqve ose më mirë disa
prej defekteve të supozuara të tyre,
ekzistenca e të cilave në heshtje
pranohet si aksiomatike, dhe për të
parë sesa larg janë ato të justi-
fikuara nga një shqyrtim i paan-
shëm i dëshmive.

Një supozim i rëndomtë është
se turku qe një barbar brutal pa
kulturë. Por turqit osmanë kanë
një letërsi të pasur, që shkon prapa
në shekullin e XIII-të në Turqi dhe
akoma me herët midis popujve
turq lindorë të Azisë Qendrore.
Ndoshta jo në nivelin e letërsive të
mëparshme myslimane në arabi-
sht dhe persisht, ka akoma shumë
nga ajo që është shumë më tepër
se vlerë lokale, veçanërisht në tra-
ditën e madhe të shkrimit histo-
rik. Historiografia osmane nuk
konsiston thjesht në anale, por në
histori të vërtetë, nganjëherë duke
arritur bile një cilësi epike. Kjo
letërsi është pak e njohur në Perën-
dim, por ky vështirë se është faji i
turqve. Më lehtësisht të sigurue-
shme për vizitorët e huaj janë lav-
ditë e artit dhe arkitekturës osma-
ne - xhamitë e mrekullueshme që
akoma hijeshojnë Turqinë dhe sh-
tetet pasuese; miniaturat, punët
metalike dhe produktet e arteve
industriale dhe dekorative. Jo më
pak e rëndësishme nga këto është

EUROPA DHE TURQIT
Qytetërimi i Perandorisë Osmane

Bernard Lewis
shkruan së rënia e
Kostandinopojës nuk
qe “fitore e
barbarizmit, por më
shumë e një
qytetërimi tjetër dhe
jo mediokër”. Artikulli
është botuar në tetor
të vitit 1953. Botohet
në përkujtim të
ndarjes së tij nga jeta,
në moshën 101
vjeçare

Bernard Lewis lindi në
vitin 1916 në Stoke
Newington të Londrës. Ka
qenë historian orientalist
dhe komentator politik, si
dhe profesor “Emeritus” i
Studimeve të Lindjes së
Afërt në Princeton
University. Më parë ka
dhënë mësim në London
School of Oriental and
African Studies dhe në
University of London. I
specializuar në historinë e
Islamit dhe në
ndërveprimin midis
islamit e perëndimit. Ishte
veçanërisht i famshëm në
qarqet akademike për
veprat e tij lidhur me
historinë e Perandorisë
Osmane



13HISTORI
Koha, e mërkurë, 13 shkurt 2019 

arti karakteristik i kaligrafist, sh-
pesh i nënvlerësuar apo i keqkup-
tuar nga vëzhguesit perëndimorë,
por në gjendje të arrijë një nivel të
lartë vetëshprehjeje artistike. Kul-
tura turke, sic do të shpresonte nje-
riu, është kryesisht islamike dhe
osmani i arsimuar ishte familjar
me klasikët arabë dhe persë siç
qenë bashkëkohësit e tij perëndi-
morë me ato të Greqisë dhe
Romës.

Megjithatë, një interes në qy-
tetërimin perëndimor, megjithëse
shumë i kufizuar, nuk mungoi tërë-
sisht. Mehmet Pushtuesi kishte një
njohje të greqishtes dhe një biblio-
tekë me libra grekë. Enturazhi i tij
përfshinte humanistin italian Ci-
riaco Pizzocolli of Ancona dhe hu-
manistin grek Critoboulos. Ky i
fundit - i cili ishte biografi i Meh-
metit - përmend interesin e tij në
gërmadhat dhe reliket greke, dhe
kur përshkruan mrekullimin e
Mehmedit në Partenon, arrin t’i
dhurojë atij titullin e “filohelenit”.
Pas marrjes së Kostandinopojës,
Mehmedi duhet ta mbante prem-
timin e bërë trupave të tij për t’u
dhuruar tri ditë të lira në qytetin e
pushtuar, por shkrimtarët grekë
dhe perëndimorë konfirmojnë se
ditën e katërt ai mori masa për të
mbrojtur dorëshkrime, ndërtesa
dhe relike. Disa studiues thonë se
pushtimi turk i Kostandinopojës
qe më pak shkatërrimtar se ai i kry-
qëzatave perëndimore në vitin
1204.

Një fjalë e përdorur shpesh për
të përshkruar Perandorinë Osma-
ne është “copë copë” dhe ekziston
një përshtypje e përgjithshme se
qeveria osmane qe gjithmonë e
paaftë, e korruptuar dhe e mef-
shtë. Megjithatë, dokumente të
panumërta në arkivat e Stambollit
tregojnë se deri në shekullin e XVI-
të perandoria qeverisej nga një
strukturë burokratike e përpunuar,
jashtëzakonisht e kujdesshme në
detyrën e saj të administrimit të
një perandorie të madhe. Vetëm
një seri regjistrash, në mbi 1000
vëllime, përmban një regjistrim
për qytete, fshatra, popullsi dhe të
ardhura për të gjithë Perandorinë
nga Budapesti nga Bagdad. 50000
e më shumë regjistra të lidhura
dhe miliona letra, ende të ruajtura
në arkivat turke, tregojnë se cilatdo
që mund të kenë qenë defektet e
administratës osmane, ajo që në
periudhat e fillimit dhe të mesme
aspak “copë copë”.

Kundër akuzës së shkatërrue-
shmërisë që shpesh bëhet kundër
sundimit turk, mund të përmen-
det e njëjta dëshmi. Regjistrat tre-
gojnë një rritje në popullsi dhe në
begati në shumicën e zonave pas
pushtimit, të cilën udhëtarët -
aspak dëshmitarë miqësorë - e
konfirmojnë. Në territoret arabe,
sundimi osman solli paqe e siguri
pas tmerrit të rëndë të sundimit të
vonshëm mamluk. Edhe në Bal-
lkan, qeveria osmane solli unitet e
siguri në vend të konflikteve dhe
kaosit të mëparshëm. Në luftërat e
pushtimit, një pjesë e madhe e ari-
stokracisë latifondiste u shkatër-

rua dhe pasuritë e tyre të pazot u
inkorporuan në sistemin feudal
osman dhe ju dhuruan ushtarëve
osmanë. Nën rendin osman,
mbajtësi i këtyre pronave preoku-
pohej vetëm me të ardhurat dhe
nuk kishte të drejta sinjorie. Për pa-
sojë, fshatarët gëzonin liri shumë
më të madhe në fermat e tyre sesa
më parë, ndërsa veprimi i ligjit
osman e parandalonte njëherazi
copëzimin e përqendrimin e pronë-
sisë mbi tokën. Kjo siguri dhe bega-
ti, e dhënë një bujqësie fshatare
nga një qeveri e cila kisha trashë-
guar besnikërinë vjetër të detyruar
nga popujt ballkanikë ndaj fronit
perandorak bizantin, bëri shumë
për t’i pajtuar ata me defektet e tje-
ra të sundimit osman dhe shpje-
gojnë në një masë të madhe qetë-
sinë e gjatë që mbretëroi në
Ballkan deri në futjen shpërthyese
të ideve nacionaliste nga Perëndi-
mi. Edhe Kostandinopojës, push-
timi osman i solli një begati të re,
teksa qyteti u transformua nga një
fosil në kryeqytetin e lulëzuar të
një perandorie të madhe.

Një tjetër akuzë është ajo e ti-
ranisë. Sigurisht që Sulltani nuk
ishte demokrat, por, në fund të

fundit, demokracia siç e njohim
dhe e praktikojnë ne atë ka lulë-
zuar vetëm në pak vende dhe në
shumicën prej tyre është e vonsh-
me dhe e parakohshme. Sulltani
nuk qe një despot i vërtetë, por gar-
diani suprem i Ligjit të Shenjtë të
dhënë nga Zoti të islamit, ndaj të
cilit vetë ai ishte subjekt. Është e
vërtetë se Ligji i Shenjtë i jepte atij
një pushtet pothuajse despotik
dhe se kjo nuk siguronte për zbati-
min kundër tij, por, në analizë të
fundit, Ligji i Shenjtë mbeti baza e
strukturës sociale dhe politike të
Perandorisë dhe vëzhgohej nga
sulltanët, sovraniteti i të cilëve pra-
nohej dhe respektohej nga njerë-
zit, myslimanë dhe kristianë qof-
shin, si i drejtë dhe i
pashmangshëm.

Dy cilësi të tjera që u janë atri-
buuar turqve janë fanatizmi dhe
jotoleranca. Turqit osmanë në të
vërtetë qenë myslimanë fanatikë,
të përkushtuar ndaj ruajtjes dhe
zgjerimit të shtetit islamik. Por to-
leranca është një cështje relative.
Sipas parimeve të deklaruara nga
demokracitë moderne, tolerancë
nënkupton mungesë diskrimini-
mi. Në këtë kuptim, osmanët nuk

qenë tolerantë, përderisa jomysli-
manët nuk qenë të njëjtët civilë
dhe socialë si ndjekësit e besimit
fetar dominues, por qenë subjekt i
një numri pabarazishë ligjore. Por
kjo lloj tolerance është e re dhe e
pasigurt, bile edhe në Europë, dhe
nuk është më vend që të shikohet
për të në Perandorinë e vjetër
Osmane. Nëqoftëse e përkufi-
zojmë tolerancën si mungesën, jo
të diskriminimit, por të persekuti-
mit, atëherë kurrikulumi osman
deri në fundin e shekullit të XIX-të
është i shkëlqyer. Preferenca e
mirënjohur e grekëve të shekullit
të XV-të për sundimin turk në vend
të atij frank nuk qe pa arsye. Kon-
frontimi i kristianizmit dhe i isla-
mit nganjëherë është krahasuar
me Luftën e Ftohtë aktuale. Kraha-
simi është i vlefshëm në shumë
pika, por duhet të kujtojmë në
bërjen e tij se lëvizja kryesore e re-
fugjatëve në shekujt e XV-të dhe
XVI-të qe nga Europa në Turqi dhe
jo anasjelltas. Kur sundimi osman
në Ballkan mori fund, popujt bal-
lkanikë e rimorën ekzistencën e
tyre kombëtare, me besimet feta-
re, gjuhët dhe kulturat kombëtare
të tyre të paprekura. Nuk ka asnjë
mysliman sot në Spanjë apo Siçili
dhe asnjë folës të arabishtes.

Një shembull i mirë i mënyrës
me të cilën udhëtarët dhe diplo-
matët europianë i keqkuptuan dhe
i keqinterpretuan institucionet
osmane na jepet nga fjala “raja”.
Sipas pjesës më të madhe të udhë-
tarëve europianë, pasuar nga pje-
sa më e madhe e historianëve, fja-
la raja nënkupton bagëti dhe ajo u
aplikohej subjekteve kristiane të
Portës, qëndrimi grabitqar i së cilës
ndaj tyre shprehet tek termi. Në
fakt, e folmja osmane deri në me-
sin e shekullit të XVIII-të e përdor-
te termin për popullsinë fshatare
të Perandorisë, pavarësisht besi-
mit fetar. Kështu, fshatarët mysli-
manë qenë raja dhe banorët e zo-
nave kristiane nuk qenë të tillë.
Vetë fjala vjen nga një rrënjë arabi-
shte, që do të thotë të përtypësh,
dhe do të ishte mirë të përkthehej
si kope, duke shprehur idenë e
mirënjohur baritore të qeverisë, e
cila është e rëndomtë në kristia-
nizëm dhe në islam. Ky është një
koment kurioz lidhur me modelin
e influencës perëndimore ndaj

Turqisë, që nga mesi i shekullit të
XVIII-të keqinterpretimi perëndi-
mor i termit u kaloi vetë turqve, të
cilët filluan ta përdorin dhe
nganjëherë edhe ta zbatojnë atë
në kuptimin dikur të gabuar
perëndimor.

Me rënien e Perandorisë Osma-
ne, disa akuza tradicionale kundër
turqve pjesërisht u bënë të justi-
fikuara. Kultura osmane ra në një
përsëritje dhe imitim të thjeshtë
të modeleve të mëparshëm. Ad-
ministrata osmane vazhdoi të je-
tojë deri kur Perandoria vërtet u
bë “copë copë”. Dobësia në rritje
përballë pushtimit të huaj dhe re-
belimit të brendshëm shpesh çuan
në shtypje, brutalitet dhe tirani.
Dyshimi, urrejtja, frika dhe
nganjëherë, mund të shtojmë ne,
shembulli i jotolerancës perëndi-
more e transformuan qëndrimin
turk ndaj popujve të nënshtruar.

Por kur e gjitha kjo është thënë
dhe bërë, do të argumentohej, tur-
qit janë në mjedis të huaj dhe ar-
miqësor në Europë. Deri shumë
vonë ky përshkrim ishte i merituar
në mënyrë të pamohueshme, por
problemi nuk duhet ekzagjeruar.
Nuk qenë barbarët nga stepat e
Azisë Qendrore ata që pushtuan
Europën juglindore, por një popull
mysliman i qytetëruar, dhe islami,
pavarësisht konfliktit të tij të gjatë
me kristianizmin, ka shumë gjëra
të përbashkëta me të. Të ndajnë
trashëgiminë herreje të profecisë,
zbulimit, monoteizmit etik dhe
ligjit hyjnor. Të dy ndanin trashëgi-
minë heleniste, së cilës islami i
ruajti filozofinë dhe shkencën,
ndërsa Perëndimi i ruajti letërsinë
dhe artin. Islami është shumë më
tepër i ngjashëm me Europën në
traditat kulturore të tij sesa Orien-
ti i vërtetë, në Indi dhe në Kinë. Por
turqit qenë familjarë në një kup-
tim më të afërt dhe më material.
Ata kanë qenë në Anadoll qysh nga
shekulli i X-të, duke absorbuar ra-
cat e vjetra të gadishullit; në Eu-
ropë qysh nga shekulli i XIV-të. Në
kohën që pushtuan Kostandino-
pojën, ata qenë përshtatur shumë
mirë në Ballkan, përzier me gjakun
grek, sllav dhe shqiptar. Meshkuj
kristianë nga lindja qenë të rëndë-
sishëm në oborr dhe në ushtri - tru-
pat e jeniçerëve konsistonin eksk-
luzivisht në të tillë. Mehmet
Pushtuesi ishte komod në greqi-
sht dhe në Greqi. Në shumë kupti-
me, turqit qenë më pak të huaj në
Kostandinopojë sesa qenë kri-
stianët perëndimorë.

Sigurisht që humbja e Kostan-
dinopojës qe një humbje për kri-
stianizmin dhe Europën, megjithë-
se ndoshta jo dhe aq totale sa ishte
frika dikur. Nuk është pa domethë-
nie që turqit sot po festojnë përvje-
torin e 500-të të fitores së tyre të
madhe me kalendarin gregorian
dhe jo me atë mysliman. Ajo nuk
qe një fitore e barbarizmit, por më
shumë i një qytetërimi tjetër dhe
jo mediokër. Katër minaret e holla
e të gjata që turqit i shtuan Kishës
së Shën Sofisë, për kristianin,
mund të jenë një përdhosje, por
nuk janë shkatërrim.
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Procesi i dialogut ndërmjet Ko-
sovës dhe Serbisë vazhdon të mbe-
tet i bllokuar si pasojë e vendimit të
Qeverisë së Kosovës për vendosjen
e tarifës doganore 100 për qind ndaj
importeve nga Serbia dhe Bosnjë e
Hercegovina.

Por, përkundër këtij fakti, për-
faqësuesit e Ekipit negociator të Ko-
sovës thonë se aktualisht po pu-
nohet në platformën për fazën
finale të dialogut Kosovë-Serbi, që
po zhvillohet në Bruksel me lehtësi-
min e Bashkimit Evropian.

Një takim i ri ndërmjet presi-
dentëve të Kosovës dhe Serbisë, si-
pas Bashkimit Evropian, nuk pritet
të realizohet përderisa Kosova e
mbanë në fuqi tarifën doganore.

Edhe SHBA-ja u ka bërë thirrje auto-
riteteve në Prishtinë që të pezullojnë
tarifën, duke i cilësuar veprimet
kundër dialogut në kundërshtim
me interesat amerikane.

Në një situatë të tillë, mbetet të
shihet nëse BE-ja apo edhe SHBA-ja
do të aktivizojnë edhe diplomacinë
për realizimin e takimeve të ndara
me palët në Prishtinë dhe në Beo-
grad, në përpjekje të arritjes së paj-
timit për vazhdimin e dialogut.

Njëri nga kryesuesit e Ekipit ne-
gociator, Fatmir Limaj, i cili është
edhe zëvendëskryeministër i Ko-
sovës, tha për Radion Evropa e Lirë
se Shtetet e Bashkuara të Amerikës
janë mbështetësi kryesor i këtij pro-
cesi që po lehtësohet nga Bashki-
mi Evropian. Sipas tij, një marrëve-

shje finale ndërmjet Kosovës dhe
Serbisë do të duhet të garantohej
nga SHBA-ja dhe BE-ja. Limaj nuk e
ka mohuar e as pohuar se gjatë pro-
cesit të dialogut mund të ketë ndry-
shim të qasjes së dialogut, duke i
dhënë edhe një dimension të ri për-
mes aktivizimit të diplomacisë flu-
turuese apo siç njihet edhe me ter-
min ndërkombëtar ‘shuttel
diplomacy’. “Se rrugës (dialogu) a
mund të ndryshojë, tash për tash
është herët për të folur. Por, ky është
pozicioni dhe është pozicion ndih-
mues për Kosovën. Unë besoj se ka
ardhur koha që edhe Kosova edhe
Serbia të ulën drejtpërdrejt edhe të
mbyllin çështjet e tyre të hapura,
gjithmonë me prezencën e part-
nerëve tanë të fuqishëm që na kanë

ndihmuar ta ndërtojmë këtë shtet
dhe të vijmë deri këtu ku jemi tani”,
tha Limaj.

Nga ana tjetër, politologët nuk e
përjashtojnë mundësinë që në faza
të caktuara gjatë procesit të dialo-
gut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë
të ketë edhe “diplomaci fluturuese”.

Profesori i shkencave politike,
në Universitetin e Prishtinës, Arben
Hajrullahu, tha për Radion Evropa e
Lirë se asnjë lloj forme apo metode
nuk do të kontribuojë në zgjidhjen
e qëndrueshme të konfliktit
ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, për-
derisa nuk krijohen parakushtet për
paqe. Hajrullahu konsideron se
jetësimi i të gjitha marrëveshjeve
që janë arritur deri më tani do të
ishte një veprim i duhur për të ecur
përpara procesi.

“Me elitat politike aktuale në
vendet gjegjëse nuk ngel shumë
vend për optimizëm për një
zgjidhje që do të ofronte paqe të
qëndrueshme, e që po trumbetohet
si marrëveshje historike”, tha Haj-
rullahu.

Edhe politologu, Ramush Tahi-
ri, thotë se diplomacia fluturuese
është një mundësi, apo siç thotë ai,
një variant i mirë. Por, sipas Tahirit,
në këtë fazë të ‘ngurtë të procesit’
nuk mund të këtë dhe as që mund
të punohet në këtë drejtim. Ai  kon-

sideron se tash kur procesi i dialo-
gut është kthyer në pikën zero, siç
thotë ai, dhe kur ka një mosbesim
në Prishtinë te presidenti Hashim
Thaçi, nuk mund të ketë nisma për
një proces të tillë të bisedimeve,
ndonëse si mundësi ekziston.

“Diplomacia ‘shuttle’, ose
ndërmjetësuese apo fluturuese
mund të përdoret, edhe zakonisht
përdoret sepse shkojnë bashkëbi-
seduesit që janë të besueshëm në të
dyja palët dhe bëjnë ndërmjetësi-
min dhe kur të afrohen debatet
takohen fshehurazi, po flas për tek-
nikat e bisedimeve. Dhe, kështu ar-
rihet marrëveshja e cila dakordohet
në çdo pikë dhe siç ka thënë presi-
denti (i SHBA-së, Donald) Trump,
palët më pas shkojnë në Shtete e
Bashkuar të Amerikës dhe e nën-
shkruajnë”, tha Tahiri.

Sido që të jetë gjatë kësaj jave
Ekipi negociator, pritet të dorëzojë
në Kuvendin e Kosovës platformën
e negociatave mes Kosovës dhe Ser-
bisë, ku me pas Kuvendi pritet ta
miratojë.

Presidenti i Kosovës, Hashim
Thaçi, pas kthimit nga Amerika ka
thënë se ka marrë porosi të qartë
se pa pezullimin e tarifës doganore
ndaj mallrave nga Serbia dhe Bo-
snjë e Hercegovina, nuk mund të
vazhdojë dialogu në Bruksel./Rel

Në qytetin Kars të Turqisë, ka
filluar ushtrimi fushor ndërkombë-
tar „WINTER EXERCISE 19“ (Ush-
trimi dimëror) në të cilin ushtrim
po marrin pjesë përfaqësuesit e 13-
të shteteve

Ushtrimi „Ushtrimi dimëror 19“
ka për qëllim testimin e kapacitete-
ve luftarake në kushte të dimrit
(borë me trashësi deri 50 cm dhe
temperatura deri -20 gradë cel-
sius), si dhe forcimin e ndërvepru-
shmërisë në ambiente të përba-
shkëta operacionale.

FSK-ja po merr pjesë me një
kontingjent prej shtatë pjesëtarë-
ve të rangut; oficerë dhe nënofi-
cerë-stafi. Kontingjenti i FSK-së, ka
zbarkuar me datën; 06 shkurt 2019,
dhe i është bashkuar Brigadës së
14-të të Mekanizuar të Ushtrisë
Turke, në detyra të ndryshme, si ofi-

cerë/nënoficerë stafi, etj.
Komandanti i Kontingjentit të

FSK-së, majori Albert Kuqi, deklaroi
se; „Të gjithë oficerët dhe nënofi-
cerët e FSK-së, janë në nivel të
detyrës duke treguar profesiona-
lizëm gjatë realizimit të këtij ush-
trimi të përbashkët operacional.

Qëllimi i pjesëmarrjes së FSK-
së, është që pjesëtarët tanë të traj-
nohen dhe zhvillojnë shkathtësitë
e planifikimit dhe ekzekutimit të
ushtrimeve, ku përfshinë; qitje rea-
le nga armët e kombinuara të kali-
brave të ndryshme në një opera-
cion konvencional ushtarak, si dhe
këto përvoja t’i aplikojmë në ven-
din tonë në kushte dhe ambiente
të ngjashme“, shtoi major Kuqi.

Ushtrimi „WINTER EXERCISE
19“ do të përfundojë më 22 shkurt
2019.

Platforma është nismë e Krye-
tarit të Partisë demokratike, Lul-
zim Basha, i cili, pas arritjes së
dakortësisë me partitë parlamen-
tare të opozitës do ta zgjerojë koa-
licionin edhe me parti të tjera ja-
shtë Parlamentit

Opozita e bashkuar ka rënë
dakord për një platformë bashkë-
punimi, e cila institucionalizon
koalicionin opozitar për zgjedhjet
e ardhshme.Kanë rënë dakord se 4
janë shtyllat kryesore të cilat do të
ndihmojnë në garantimin  e
zgjedhjeve të lira dhe të ndersh-
me.

Opozita e bashkuar thekson se
është e domosdoshme krijimi i ku-
shteve të domosdoshme për

zgjedhje të lira dhe të ndershme,
parlamentare dhe vendore në Sh-
qipëri, përmes dhënies fund të
kapjes së shtetit nga krimi i organi-
zuar, oligarkia dhe korrupsioni i
lartë shtetëror; realizimin e
Reformës Zgjedhore dhe ndjekjen
e zbatimit të saj, me fokus të
veçantë shkëputjen e lidhjes mes
politikës dhe krimit.

“Kemi vendosur daljen në një
Koalicion të Bashkuar Opozitar në
zgjedhjet e ardhshme në vend.
Rruga e vetme për të garantuar
zgjedhjet e lira dhe të ndershme,
është formimi i një Qeverie Tran-
zitore, me mandat të posaçëm për
Rikonfimojmë vullnetin tonë se
Integrimi Europian i Shqipërisë

është rruga e vetme për t’i dhënë
fund tranzicionit të tejzgjatur,
dhe se shprehim gadishmërinë
tonë të plotë për të ndërmarrë
çdo hap që bën realitet rrugëti-
min e pandalshëm e të shpejtë të
Shqipërisë në familjen europia-
ne. Jemi të vendosur për të ndër-
marrë çdo aksion politik, institu-
cional apo ligjor, për realizimin e
kushteve që sigurojnë zgjedhjet e
lira dhe të ndershme dhe për t’i
dhënë fund kapjes së qeverisjes
dhe zgjedhjeve nga krimi i orga-
nizuar dhe paratë e pista të kri-
mit dhe korrupsionit.”

Krijimin e klimës së besimit për
zbatimin e Reformës në Drejtësi,
jashtë çdo ndërhyrje politike.

Krijimin e kushteve të nevoj-
shme për të përshpejtuar nisjen e
negociatave të Shqipërisë për an-
tarësimin në Bashkimin Europian
dhe ndërmarrjen e çdo Reforme të
nevojshme për këtë qëllim.

Platforma është nismë e Krye-
tarit të Partisë demokratike, Lul-
zim Basha, i cili, pas arritjes së
dakortësisë me partitë parlamen-
tare të opozitës do ta zgjerojë koa-
licionin edhe me parti të tjera ja-
shtë Parlamentit./VIZION PLUS

Ushtria e Kosovës me stërvitje
në Turqi

Zbardhet platforma e opozitës së bashkuar
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

"Diplomacia fluturuese" formë 
e re për vazhdimin e dialogut?

Politologët nuk e
përjashtojnë mundësinë
që në faza të caktuara
gjatë procesit të dialogut
ndërmjet Kosovës dhe
Serbisë të ketë edhe
“diplomaci fluturuese”.
Por edhe njëri nga
kryesuesit e Ekipit
negociator, Fatmir Limaj,
nuk e ka mohuar e as
pohuar se gjatë procesit
të dialogut mund të ketë
ndryshim të qasjes së
dialogut, duke i dhënë
edhe një dimension të ri
përmes aktivizimit të
diplomacisë fluturuese
apo siç njihet edhe me
termin ndërkombëtar
‘shuttel diplomacy’
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Qeveria ruse po sponsorizon
ndërtimin e një rrjeti të brendshëm
interneti, që do të përdoret në rast
të shpërthimit të luftës kibernetike.
Me këtë rast vendi do të zhvillojë të
ashtuquajturën manovër kiberne-
tike, që synon shkëputjen shkurti-
misht nga rrjeti ndërkombëtar. Kjo
lëvizje ndodh pasi më herët NATO-
ja dhe aleatët e saj perëndimorë e
kanë kërcënuar me sanksione Mo-
skën për shkak të sulmeve dhe
ndërhyrjeve në internet.

Rusia po planifikon të shkëputet
shkurtimisht nga interneti si pjesë e
një plani përgatitor në rast se
shpërthen lufta kibernetike.

Manovra e pazakontë para-

shikon që të dhënat që transme-
tohen midis qytetarëve rusë dhe or-
ganizatave të qëndrojnë brenda
vendit dhe të mos kalojnë transit
nëpërmjet rrjetit ndërkombëtar.

Parlamenti rus i kaloi vitin e ka-
luar ndryshimet e kërkuara ligjore
që autorizojnë kryerjen e kësaj ma-
novre.

Ajo parashikohet të realizohet
përpara 1 prillit, por deri tani nuk
dihet data e saktë.

Ligji i quajtur “Programi kombë-
tar i ekonomisë dixhitale”, u kërkon
ofruesve të internetit të Rusisë që të
ruajnë funksionimin normal të rrje-
tit të brendshëm, në rast se fuqitë e
huaja do të përpiqeshin ta izolonin
vendin në hapësirë kibernetike.

Këto përgatitje të Rusisë në rast

të një lufte kibernetike, vijnë pasi
më herët NATO-ja dhe aleatët e saj
perëndimorë e kanë kërcënuar me
sanksione Moskën për shkak të sul-
meve dhe ndërhyrjeve në internet.

Masat e parashikuara në ligji rus
përcaktojnë ndërtimin e një “siste-
mi të brendshëm adrese rrjeti”, i
njohur si DNS, në mënyrë që të jetë
operativ në rast të shkëputjes së
lidhjeve me serverët ndërkombë-
tarë.

Aktualisht, 12 organizata mbikë-
qyrin serverët DNS, por asnjë prej
tyre nuk e ka bazën në Rusi.

Kompanitë ruse të internetit e
kanë mbështetur nismën e qeveri-
së, por shtojnë se kjo nismë do të
shkaktojë "ndërprerje të mëdha"
dhe kaos të trafikut rus të internetit.

Rusia dhe Turqia ranë dakord
të hënën se ata duhej të merrnin
masa vendimtare për të stabilizuar
gjendjen në provincën Idlib të Siri-
së pas bisedimeve midis ministra-
ve të mbrojtjes të dy shteteve, njof-
toi agjencia e lajmeve RIA e Rusisë.

Njoftimi, i bërë pas bisedimeve
midis ministrit rus të mbrojtjes
Sergei Shoigu dhe ministrit turk të
mbrojtjes Hulusi Akar në Ankara
dhe të përvijuara në një deklaratë

të përbashkët, nuk ka specifikuar
se cilat do të jenë masat vendimta-
re apo kur ato mund të merren.

Deklarata u lëshua përpara një
samiti sirian midis liderëve të Tur-
qisë, Rusisë dhe Iranit të enjten në
Rusi. Ministri i Jashtëm turk, Mev-
lut Çavusoglu, në fillim të këtij viti
tha se Moska kishte hedhur poshtë
idenë e Rusisë dhe Turqisë në
ngritjen e një operacioni të përba-
shkët për të shtyrë militantët nga

Idlibi.
Deklarata e të hënës, siç është

raportuar nga RIA, foli për “ne-
vojën në veçanti për të marrë masa
vendimtare për të garantuar sigu-
rinë në zonën e çmilitarizuar të Id-
libit”.

“Pavarësisht nga provokimet,
ne theksuam rëndësinë dhe ne-
vojën për të vazhduar partneritetet
mes inteligjencës dhe forcave ush-
tarake të dy vendeve tona për të

vendosur paqen dhe për të mbësh-
tetur stabilitetin në Idlib”, tha ajo.

Rusia, një nga aleatët më të
vendosur të qeverisë siriane, dhe
Turqia, ndërmjetësuan një marrë-

veshje në shtator për të krijuar një
zonë të çmilitarizuar në rajonin
perëndimor Idlib, që do të ishte pa
armë të rënda dhe luftëtarë xhiha-
distë.

Pasuesja e
Merkelit
zbulon
rregulla të
reja për
emigracionin
Kreu i ri i Kristian-Demok-
ratëve në pushtet, në Gjer-
mani, Annegret Kramp-
Karrenbauer zbuloi planet
për një shtrëngim të rregul-
lave të emigracionit, pjesë e
një lëvizjeje për të distan-
cuar partinë nën udhëhe-
qjen e saj, nga paraardhë-
sja e saj, kancelarja Angela
Merkel.
Disa nga propozimet, duke
përfshirë plane për “kontrol-
le inteligjente në vend” në
kufijtë gjermanë, për aq
kohë sa kufijtë e jashtëm të
Bashkimit Evropian nuk janë
të sigurta, mund të rrisin
lidhjet me partnerët e saj të
koalicionit, Social-Demok-
ratët (SPD).
Por zyrtarët shpresojnë se
planet, të shpallura pas dy
ditë diskutimeve të brendsh-
me partiake, në të cilat
Merkel nuk është ftuar, do të
tregojnë se partia ka lëvizur
nga vendimi i nënshkruar i
Kancelares për të pranuar
më shumë se një milion re-
fugjatë në 2015-ën.
“Ajo që ndodhi në shtator
2015 dhe më pas, ishte një
përjashtim humanitar”, u
tha Annegret Kramp-Kar-
renbauer anëtarëve të parti-
së së saj CDU. 
“Ne duhet të sigurohemi se
asgjë nuk do të ndodhë
kurrë, që ne kemi mësuar
nga eksperiencat tona”.

Disa udhëheqës dhe gazetarë të
kompanive mediale në Francë janë
suspenduar apo larguar nga puna
nën dyshimin se kanë koordinuar
ngacmime online në një grup pri-
vat në Facebook.

“League du LOL” me shumicën e
anëtarëve meshkuj, kane targetuar
shkrimtaret, gratë dhe aktivistet fe-
ministe në mesin e shumë të tjerë-
ve, me ngacmimet e tyre online.

Dhjetëra persona kanë ndarë
eksperiencën e tyre të ngacmimit
në internet nga ky grup, pasi gazeta
“Liberation” e beri të ditur ekzi-
stencën e tij.

Dy gazetare të kësaj medie janë
në mesin e personave të larguar nga
puna.Gazetari freelancer Vincent
Glad, që themeloi grupin online në

vitin 2009, ka kërkuar falje përmes
Twitter duke thënë se “tani e ka kup-
tuar se veprimet e tilla janë të pa-
pranueshme dhe se nuk janë qe-

sharake”.
Zakonisht duke përdorë llogari

të rreme anëtarët e këtij grupi kanë
ngacmuar dhe kanë bërë shaka me
kolegët e tyre gazetarë – shumica
prej tyre gra. Gjithashtu ka pasur
shaka për përdhunime si dhe foto-
grafi te punuara me photoshop – fi-
gura të vendosura mbi imazhe por-
nografike. Gazetaret dhe
shkrimtaret me nam duke përfshirë
Nora Bouazzouni, raportuesen e
“Slate France” Lucile Bellan, dhe Mé-
lanie Wanga, të gjitha kane thënë se
ishin objekt i ngacmimeve të “Lea-
gue du LOL”.

Rusia dhe Turqia bien dakord 
për stabilizimin e situatës në Idlib

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

Skandal mediatik në Francë, gazetarët tallen me koleget në Facebook

Urdhërarrest për
1.112 pjesëtarë të
FETO-s në Turqi
Në kuadër të hetimeve kundër
organizatës terroriste FETO,
Prokuroria në Ankara lëshoi
urdhër arresti për të paktën
1.112 persona në 76 qytete të
Turqisë, kundër atyre që dy-
shohen të jenë të përfshirë në
mashtrimin e provimeve për
avancim në polici, raporton
Anadolu Agency.
Prokuroria shtetërore në
Ankara ka lëshuar urdhër arre-
sti kundër pjesëtarëve të
FETO-s lidhur me mashtrimet
në provimet pranuese në Drej-
torinë e policisë në vitin 2010,
më saktësisht lidhur me akti-
vitetet kundërligjore në bazë
të të cilave një numër oficerë-
sh policorë u avancuan në
detyrë. Rasti ka të bëjë me
anëtarët e FETO-s të cilët për-
mes infiltrimit të ithtarëve të
tyre në institucionet arsimore
para provimit kanë marrë
pyetjet të cilat ua kanë
shpërndarë anëtarëve të
FETO-s në 75 qytete turke,
duke ju mundësuar avancimin
në komesarë. Në 76 qytete të
Turqisë kanë nisur operacione
të njëkohësishme për arresti-
min e 1.112 të dyshuarve.

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

Rusia përgatitet të testojë
jetën pa internet
Aktualisht, 12 organizata
mbikëqyrin serverët
DNS, por asnjë prej tyre
nuk e ka bazën në Rusi.
Kompanitë ruse të
internetit e kanë
mbështetur nismën e
qeverisë, por shtojnë se
kjo nismë do të shkaktojë
"ndërprerje të mëdha"
dhe kaos të trafikut rus të
internetit
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Nga Jorge C. CARRASCO

Gjashtëdhjetë vjet më parë,
ndërsa mijëra kubanë kremtonin
rënien e regjimit të Fulgencio Bati-
stas, një atmosferë e mbushur me
një përzierje të lavdërimeve dhe
urrejtjes, po pushtonte Havanën.
Pak njerëz e parashikuan se çfarë
do të ndodhte më pas.

Më 1 janar 1959, u “vra” Repu-
blika e Kubës. Jo shumë njerëz do të
qanin humbjen e saj - disa ishin
shumë të zënë për të mbushur çan-
tat e tyre me para, të tjerët po për-
fitonin nga vakumi politik, duke
grabitur dyqanet e kryeqytetit. Ato
institucione republikane që nuk u
shkatërruan nën diktaturën e Bati-
stës, u copëtuan keqazi në muajt
dhe vitet e ardhshme nga regjimi i
Fidel Kastros. Kongresi Kombëtar i
Kubës nuk u mblodh më asnjëherë,
ndërsa emri i hotelit “Havana Hil-
ton” u ndryshua. Krishtlindjet, baret
dhe kabaretë e Havanë, sindikatat
e pavarura, shkollat fetare, klubet
private, bizneset e mëdha dhe të
vogla, mbetjet e fundit të asaj që
Kuba kishte qenë para komuniz-
mit; çdo gjë u shkatërrua, shpronë-
sua ose fshi nga jeta dhe mendjet e
njerëzve.

Revolucioni, nuk e fshehu kurrë
përbuzjen që kishte gjithmonë për
simbolin më të madh të epokës re-
publikane: vetë Havanën. Ndërte-
sat e saj madhështore, parqet e
bukura, pallatet e mëdha, statujat,
teatrot dhe muzetë, mbase shumë
borgjeze për revolucionarët, ndo-
shta shumë të shquara ose ndosh-
ta shumë të mrekullueshëm, për
t’u ndërtuar nga kapitalistët dhe
imperialistët e “këqij”. “Havana
borgjeze”, qe dikur një nga qytetet
më të njohura shoqërore dhe kul-
turore në botë, u rrënua graduali-
sht. Asgjë tjetër nuk u ndërtua pas
vitit 1959, që do të mund t’i kthen-

te kryeqytetit të shkatërruar shkël-
qimin e tij të mëparshëm. Ndosh-
ta Republika Borgjeze kishte qenë
mizore dhe e pabarabartë, po aq
edhe joshëse.

Por pasojat e revolucionit, ishin
të dhunshme dhe groteske - aq
groteske sa që arkitektura brutale
sovjetike mbushi periferitë e Ha-
vanës me qindra komplekse të
zymta banimi. Ndoshta, pa e kup-
tuar, Havana ishte shndërruar në
një zonë të përhershme lufte, në
të cilën një betejë që është zhvil-
luar prej 60 vjetësh duket sikur nuk
do të marrë fund kurrë, një betejë
mes tiranëve dhe njerëzve të
zakonshëm që i jep jetë qytetit,
brez pas brezi.

Fidel Kastro e dinte që kuba-
nezët në vitet 1950 nuk e pranonin
atë si një lloj Perëndie socialiste,
siç bënë koreano-veriorët me di-
nastinë Kim. Përkundrazi, duke
këmbëngulur në thirrjet për siste-
mit të tij politik të bazuar tek “revo-
lucioni”, ai i bëri njerëzit të besonin
në rëndësinë e një ideali. Ishte
ndërkaq një përpjekje e vetëdijsh-
me për të zëvendësuar fjalën e
quajtur “Republikë”, që Kastro e ur-
reu aq shumë. Për shumë njerëz,
“revolucioni” nënkuptonte proce-

sin e çlirimit nga diktatura e Bati-
stas, betejat në malet e Sierra Mae-
strës dhe idealet që premtonin ba-
razi për të gjithë, një vjelje të
përbashkët të kallmit të sheqerit,
lidhje me Bashkimin Sovjetik, anti-
imperializmin, Partinë Komuniste,
Çe Gevarën dhe vetë Kastron.

Nëse kishit një shtëpi, nëse ha-
nit ushqimin e racionuar që
shpërndante shteti, nëse kishit
kujdes shëndetësor dhe arsimim
falas, kjo ishte falë ‘revolucionit’;
nëse vuanit, nëse kishit uri, nëse
urrenit, nëse shtypeshit, nëse i de-
nonconit të afërmit tuaj “anti-revo-
lucionarë” tek policia sekrete, nëse
së bashku me një turmë fqinjësh të
zemëruar hidhnit vezë mbi disi-
dentët politikë dhe homosek-
sualët, këto të gjitha bëheshin për
“revolucionin”. Sa herë që një ku-
ban i referohej “revolucionit” në
vend të Republikës apo qeverisë,
ose thjesht Kubës, ai e zhveshi sta-
tusin e tij si shtetas dhe shndër-
rohej në një ushtar. Tragjedi të pa-
numërta njerëzore u justifikuan
në emër të revolucionit të Fidel Ka-
stros. Megjithatë, versioni i ideali-
zuar i regjimit për Revolucionin e
Kubës, kishte marrë fund ndoshta
shumë dekada përpara se njerëzit

ta kuptonin plotësisht këtë. Mund
të thuhet se ai përfundoi thuajse
në momentin që filloi, kur komuni-
stët vendosën të ekzekutonin qin-
dra njerëz pa një gjykim të drejtë.

Apo ndoshta përfundoi më 23
gusht 1968, kur Kastro mbajti një
fjalim që justifikonte pushtimin e
Çekosllovakisë nga ushtritë e Pak-
tit të Varshavës, duke pranuar “të
drejtën” e Bashkimit Sovjetik për
të parandaluar pavarësinë e njërës
prej satelitëve të saj, në shkelje
brutale të së drejtës ndërkombëta-
re. Atë natë, Kastro anuloi zyrtari-
sht sovranitetin e Kubës, dhe pra-
noi haptazi “të drejtën” e Bashkimit
Sovjetik për të pushtuar ishullin,
në qoftë se edhe atje shpërthente
një revoltë e ngjashme. Sot, “revo-
lucioni” është një ngjarje e pakup-
timtë për shumicën e kubanëve -
njerëzit preferojnë ta quajnë
mënyrën se si qeverisin “sistemi”
ose “gjëja”. Fjalët e humbasin kup-
timin e tyre, ato “vdesin” kur nuk
kanë asgjë specifike për t’iu refe-
ruar, kur përdoren vazhdimisht në
mënyrë të pasaktë, kur realisht
s’kanë kuptim për askënd. Sot, ku-
banezët e rinj, të uritur për dije,
modernitet dhe teknologji, prefe-
rojnë fjalën “evolucion”.

Ky ndryshim revolucionar, i
erës që dikur i frymëzonte njerëzit
e zakonshëm, sot është përgjegjës
për shkatërrimin e miliona familje-
ve. Ato përfshijnë ata që arritën të
iknin nga ishulli, ata që u ekzeku-
tuan, u dërguan në kampet e
punës, kryen vetëvrasje ose vdiqën
në përpjekje për të arritur në SHBA
- për të mos përmendur miliona
njerëz që mbetën në ishull, duke
jetuar nën një regjim shtypës dhe
ekonomikisht të prapambetur. Sot
në Kubë, nuk ka shumë “drejtësi
sociale” për të kremtuar. Ekziston
një humnerë e thellë ekonomike
ndërmjet krerëve të qeverisë dhe
punëtorëve të zakonshëm, të cilët
fitojnë më pak se 30 dollarë në
muaj. Borgjezët e rinj të pasur, nuk
janë më kapitalistët dhe sipër-
marrësit, por burokratët, të afër-
mit e personelit të rëndësishëm
ushtarak, dhe anëtarë të Partisë
Komuniste që kontrollojnë hote-
let, restorantet dhe baret më luk-
soze në ishull, të cilat janë të përsh-
tatura pothuajse ekskluzivisht për
turistët e huaj të pasur.

Sot, nuk ka mbetur pothuajse
asgjë nga revolucioni origjinal, i
cili premtoi liri civile dhe shanse
për të gjithë. Në vend të kësaj, ar-
ritja më e madhe e regjimit socia-
list në këto 60 vite ka qenë mbajtja
e popullit të saj në një varfëri dhe
shtypje, përmes një rrjeti të rreptë
të mbikëqyrjes dhe kontrollit eko-
nomik. Dhe kjo nuk përbën asnjë
motiv për të festuar. (bota.al)

(Jorge C. Carrasco është një 
gazetar i pavarur kubanez)

IDEALET E REVOLUCIONIT KASTRIST

Kuba nuk ka se ç’të kremtojë
Sot, nuk ka mbetur
pothuajse asgjë nga
revolucioni origjinal, i cili
premtoi liri civile dhe
shanse për të gjithë. Në
vend të kësaj, arritja më
e madhe e regjimit
socialist në këto 60 vite
ka qenë mbajtja e
popullit të saj në një
varfëri dhe shtypje,
përmes një rrjeti të
rreptë të mbikëqyrjes
dhe kontrollit ekonomik.
Dhe kjo nuk përbën
asnjë motiv për të
festuar

Nëse kishit një shtëpi,
nëse hanit ushqimin e
racionuar që shpërndante
shteti, nëse kishit kujdes
shëndetësor dhe arsimim
falas, kjo ishte falë
‘revolucionit’; nëse vuanit,
nëse kishit uri, nëse
urrenit, nëse shtypeshit,
nëse i denonconit të
afërmit tuaj “anti-
revolucionarë” tek policia
sekrete, nëse së bashku me
një turmë fqinjësh të
zemëruar hidhnit vezë
mbi disidentët politikë
dhe homoseksualët, këto
të gjitha bëheshin për
“revolucionin” 
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Nga murg
budist në…
modele 

Iu deshën 10 vjet izolim për të
zgjedhur identitetin e tij të
vërtetë dhe për të dalë hapur.
Më pas, gjeti kurajon dhe i tre-
goi botës se ndihej grua dhe
nuk ishte vetvetja në trupin
mashkullor që natyra i kishte
dhënë.
Kështu, Mariko Ugen, i cili në
moshë më të vogël ishte një
murg budist, i njohur me em-
rin e fëmijërisë Tenzin, u bë
modele, balerinë dhe konsu-
lente makiazhi.
“Jam krenare që jam transgji-
nori i parë tibetian dhe jo se-
pse u bëra e famshme, por se-
pse e di që i kam hapur dyert e
suksesit”, thotë Mariko.

“Toka është vizituar mijëra vite
më parë nga alienë të ardhur nga
yjësia Pleiades, të cilët nuk
mundën që t’u mbijetojnë kush-
teve të planetit tonë”. Ky është pre-
tendimi i Daniella Fenton, një bio-
loge që e përshkruan veten
gjithashtu edhe si “alienologe”, e
që në librin e radhës jep edhe “ar-
gumentin” se si ka rritur në këtë
përfundim. “Hibridët njerëzore”, ti-
tullohet libri i saj që është hedhur
në shitje online. Në këtë libër, ajo
thotë se kur alienët kuptuan që
nuk mund t’u mbijetonin kushteve

të Tokës, vendosën që të modi-
fikojnë gjenetikisht njeriun “e pra-
pambetur” prehistorik duke e
shndërruar atë në një qënie inte-
ligjente.

Prova, sipas Daniellas është
kromozomi-2. Në librin e saj, ajo
thotë se gjurmët e këtij kromozo-
mi gjenden 780 mijë vite më parë
tek neandërtalët, tek denisovanët
dhe tek njerëzit e sotëm, por jo tek
speciet e tjera primate. “Tri speciet
u shkrinë dhe shndërruan më vonë
në qenie të avancuara në art, kul-
turë dhe teknologji komplekse.

Rreth 800 mijë vite më parë, për-
masat e trurit të njeriut u rritën
beftas dhe kjo mbetet ende një
mister për arkeologët”, thotë Da-
niella .

Ajo thotë se në fillim ka qenë
një grup i vogël njerëzish të modi-
fikuar gjenetikisht, por pavarësisht
kësaj, ata ja dolën që të zgjerohen
dhe t’u imponohen të tjerëve. “Pati
një ndryshim të shpejtë dhe total
tek të gjithë njerëzit në tokë, që në
vend të 48 kromozomeve u bënë
me 46”, thotë biologia e shndërruar
në “alienologe”.

Njihuni me
djalin-ujk

Një djalë indian vuan nga një
çrregullim i rrallë që njihet si
“sindroma e ujkut”, që ia ka
mbushur fytyrën me qime. 13-
vjeçari Lalit Patidar ka lindur
me hipertrikozë, një çrregul-
lim i patrajtueshëm që mbu-
lon trupin e personit me qime.
Adoleshenti thotë se ka më-
suar ta pranojë veten siç është,
por ata që nuk e njohin
ndonjëherë e shajnë “maj-
mun” dhe i gjuajnë me gurë në
rrugë.
Ai ka dëshirë që kur të rritet të
bëhet polic, në mënyrë që të
fusë në burg të gjithë hajdutët
dhe kriminelët.

Ndërkohë që Hëna largohet
nga Toka, rrotullimi i planetit tonë
sa vjen dhe bëhet më i ngadaltë,
duke e zgjatur ditën tonë me
1/75.000 sekonda çdo vit. Nëse jeni
pjesë e atyre njerëzve që dita nuk ju
duket asnjëherë e gjatë mjaftue-
shëm për të mbaruar të gjitha
punët dhe detyrat, tani e tutje nuk
keni më pse të shqetësoheni. Ba-
zuar në disa përllogaritje të bëra
së fundmi, një ditë e plotë në Tokë,
1 bilion vjet më parë, ka qenë 5 orë
e 15 minuta më e shkurtës se sot.

Shkencëtarët përdorën kombi-
nimin e teorisë astronomike dhe
nënshkrimet gjeokimike të varro-
sura në shkëmbinjtë e lashtë, për të
treguar se 1.4 miliardë vjet më parë,
Toka arrin të bënte një rrotullim të
plotë rreth boshtit të saj çdo 18 orë
dhe 41 minuta. Këto shifra na tre-
gojnë se, mesatarisht, gjatësia e
ditës në Tokë është rritur me afërsi-
sht 74 mijë të një sekonde në vit
(74000/1”), një trend ky madje që
pritet të vazhdojë për miliona, nëse
jo miliarda, vite më shumë.

Ndërsa rrotullimi i Tokës nga-
dalësohet gradualisht, Hëna na lar-
gohet gjithmonë e më shumë. Është
llogaritur se gjatë 1.4 miliardë viteve
të fundit, Hëna është larguar rreth
44.000 km nga Toka, duke krijuar
një distancë prej 384.400 km. Sa për
Hënën, ajo nuk do të vazhdojë të
largohet nga Toka përgjithmonë. Në
një farë pike në të ardhmen e afërt,
ajo do të arrijë një distancë të qën-
drueshme, nga ku do të jetë e duk-
shme vetëm nga gjysma e Tokës
dhe kurrë nuk shihet nga tjetra.

STUDIUESJA: JEMI HIBRID I TYRE!

Të zgjuar falë alienëve! 

Prova, sipas Daniellas është kromozomi-2. Në librin e saj, ajo thotë se gjurmët e
këtij kromozomi gjenden 780 mijë vite më parë tek neandërtalët, tek
denisovanët dhe tek njerëzit e sotëm, por jo tek speciet e tjera primate

Ndërsa rrotullimi i Tokës ngadalësohet gradualisht, Hëna na largohet gjithmonë e më
shumë. Është llogaritur se gjatë 1.4 miliardë viteve të fundit, Hëna është larguar rreth
44.000 km nga Toka, duke krijuar një distancë prej 384.400 km

Dita po zgjatet,
vetëm se shumë

ngadalë
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Në një intervistë për albinfo.ch,
Besa, një arkitekte e re me
prejardhje nga Kosova, e cila jeton
dhe vepron në Zvicër, ka folur për
çmimin dhe suksesin e arritur.

Besa Zajmi është e lindur në
Gjakovë ndërsa nga mosha 2 vjeça-
re jeton në Zvicër. Ajo është e para
shqiptare që ka studiuar dhe
magjistruar arkitekturën në ETH
Zürich, universitetin ndër më fa-
mozët në botë. Kjo, me siguri e bën
atë që të ndihet shumë krenare.
Ndërsa dëshira e saj është që sa më
shumë shqiptarë të tjerë të jenë pa-
sues të rrugës që ka ndjekur Besa.

Arkitektja e re dhe e suksessh-
me ka folur me albinfo.ch lidhur
me vështirësitë po edhe për përku-
shtimin e treguar gjatë kohës së
studimeve.

NË ETH  “DITA I KA 25 ORË DHE
JAVA 8 DITË”

“Siç dihet, shkollimi në Zvicër
nuk është i lehtë. Të studiosh dhe të
përfundosh studimet në ETH-Züri-
ch sidomos në degën e arkitekturës
që nga dita e parë duhet një dë-
shirë, një disiplinë, një sakrificë dhe

një përkushtim i madh”, ka thënë
Besa.

Gjithashtu asaj i kujtohet edhe
dita e parë e studimeve dhe thënia
e një profesori, “Këtu te ne dita i ka
25 orë dhe java 8 ditë” dhe, sipas
Besës, ashtu ka qenë.

“Gjatë studimeve pesëvjeçare
kam pasur shumë netë pa gjumë.
Meqenëse kryesisht kohën e kaloja
në atelienë e fakultetit, kam pasur
mundësinë të njihesha dhe të pu-
noja së bashku me shumë studentë
të tjerë, me dy prej të cilëve e vazh-
dojmë punën edhe sot”, thotë ajo.

Besa ka pasur fatin që të jetë
studente e Adam Caruso, Hans Kol-
lhoff, Miroslav Sik, Tony Fretton e
posaçërisht e profesorit Peter
Märkli, të cilët janë profesorë dhe
ekspertë me renome botërore.

Pasionin për arkitekturë, Besa
Zajmi e ka pasur që nga fëmijëria.
Ajo, që nga fillimi i shkollës ka
ndjekur rregullisht kursin e artit fi-
gurativ. Nga dëshira e madhe për
t`u marrë me krijimtari artistike,
ajo o regjistrua në Gjimnazin e St.
Gallenit, në drejtimin, dizajn arti-
stik të cilin e përfundoi me shumë
sukses. Ndërsa studimet ajo i filloi
në vitin 2008 dhe i përfundoi në vi-
tin 2014.

KA PËRJETUAR EDHE ËNDRRËN
AMERIKANE

Pas përfundimit të studimeve,
Besa ka përjetuar edhe ëndrrën

amerikane. Ajo, si studente, kishte
vizituar disa herë Nju Jorkun. Mirë-
po dëshira saj për të punuar në një
projekt të përmasave të mëdha u
realizua kur ajo u pranua në një
zyrë arkitektonike shumë pre-
stigjioze në të cilën punoi për 1 vit.

Besa, pas 1 viti u rikthye në
Zvicër ku arriti të krijojë edhe stu-
dion e saj personale. 

“U ktheva në Zvicër dhe
menjëherë u punësova në Cyrih, në
një zyrë arkitektonike. Aty punova
1 vit e gjysmë dhe paralelisht krijo-
va studion time personale “„Besa-
bild“ . Kam shumë punë pasi që unë
bëj vizualizimin e projekteve të
ndryshme”, shprehet Besa.

“Në vitin 2017, së bashku me
shoqet e studimeve, Romana Ca-
stiglioni dhe Alexia Sawerschel the-
meluam zyrën arkitektonike “Stu-
dio Barrus”, tregon Besa.

Fituese e çmimeve të shumta
si arkitekte e re

Konkursi i parë ku ajo ka marrë
pjesë, ka qenë në Bernë, në të cilin
u shpërblye me vendin e tretë. Dhe,
Besa nuk u ndal. Ajo së bashku me
bashkëpuntoret e saj kanë marrë
pjesë edhe në disa konkurse të tje-
ra. Ajo po ashtu ka fituar çmimin e
parë me një projekt të një shtëpie
për të moshuarit, në qytetin Wil, si
praktikante në një zyre në Zürich.

“Përveç punës në studion time
“„Besabild“  dhe studion e përba-

shkët, “Barrus”, punoj 50-60% asi-
stente në shkollën e lartë në Luzern
ndërsa bashkëpuntoret e mia Ro-
mana dhe Alexia për t’u vetëfinan-
cuar janë të punësuara po ashtu
50-60% në zyra të tjera arkitekto-
nike këtu në Cyrih.

ÇMIMI “FOUNDATION AWARD”, I
FITUAR NË NJË KONKURRENCË

TË MADHE
Çmimi “Fondation Award” për

Besën është një sukses i madh se-
pse ai, prej nëntë vitesh sponzori-
zon zyrat arkitektonike, inovative
të udhëhequra nga arkitektë të rinj.

“Konkurrenca ishe e madhe.
Morën pjesë në konkurs, 40 zyra,
kriteret ishin të larta. Arkitektët me
projektet e tyre duhej të tregonin
konturat e një potenciali të së ardh-
mes, që tejkalon rrjedhën e tani-
shme dhe mund të hapë rrugë të
reja për arkitekturën zvicerane”, sh-
prehet Juria.

POROSIA E BESËS PËR TË RINJTË
SHQIPTARË

Besa ka një mesazh edhe për të
rinjtë shqiptarë në Zvicër. “Jemi me
fat që jetojmë në Zvicër dhe gjith-
sesi duhet të mundohemi të bëjmë
më të mirën e mundshme. Ka
mundësi të pakufizuara në këtë
vend dhe ato duhet shfrytëzuar
nga të rinjtë shqiptarë. Pra, nëse
doni të arrini diçka, atëherë besoni
se do ta bëni atë”, ka thënë Besa.

Salman
Rushdie:
S’dua të jetoj
më i fshehur
Më 14 shkurtin e vitit 1989,
udhëheqësi suprem i Iranit,
ajatollah Khomeini bëri pu-
blikisht thirrje për vrasjen e
shkrimtarit Salman Rushdie.
Arsyeja ishte libri i shkruar
prej tij, “Vargjet satanike”, që
për klerikun iranian përbënte
një fyerje të skajshme ndaj
Islamit.
Përmes një të ashtuquajture
“fatwa”, apo dekreti fetar, Kho-
meini i nxiti “myslimanët
nëpër botë ta ekzekutonin au-
torin dhe botuesit e librit”, në
mënyrë që askush tjetër “të
mos guxonte më të fyente vle-
rat e shenjta të Islamit”.
Khomeini, asokohe 89 vjeç, sh-
toi se kushdo që vritej në
përpjekjet për të zbatuar këtë
dënim do të konsiderohej
“martir” e do të shkonte në pa-
rajsë. Mbi kokën e shkrimtarit
u vendos një shpërblim prej
2.8 milionë dollarësh.
Tri dekada më vonë, Rushdie
është gjallë për të rrëfyer hi-
storinë e tij. Qeveria britanike i
pati ofruar menjëherë
mbrojtje policore, gjë që ishte
ndihmesë e madhe. Por, për
ateistin e lindur në Indi, nga
prindër myslimanë jo prak-
tikantë, jeta nuk do të ishte më
njësoj, transmeton TCH.
Për gati 13 vite, ai u detyrua të
lëvizte nga një shtëpi te tjetra,
me pseudonimin Joseph An-
ton, e gjatë 6 muajve të parë
ndërroi 56 banesa. Përkthyesin
japonez ia vranë korrikun e vi-
tit 1991. Disa ditë më vonë iu
qëllua me thikë edhe
përkthyesi italian, e pas dy vi-
tesh, botuesi i tij norvegjez u
qëllua me armë zjarri.
Në botën myslimane, libri
shkaktoi indinjatë e protesta,
por “fatwa” e lëshuar për Sal-
man Rushdie u pa me tmerr
në Perëndim, ku sot konside-
rohet një hero i fjalës së lirë,
ndërsa më në fund i ka lënë
pas vitet e jetuara në hije.

Vepra origjinale ‘Nga ana e
Suanit” e Marsel Prustit u shit të
martën për 1,51 milionë euro, një
rekord botëror për një vepër
origjinale në frëngjisht. 

Kjo kopje e rrallë, e cilësuar

nr 1 ishte vlerësuar fillimisht mi-
dis 600.000 dhe 800.000 euro.
Vepra vinte nga biblioteka e
Pierre Berge e prezantuar për të
dalë në ankand tek ”Drouot” në
Paris. 

Rekordi i mëparshëm për një
vepër origjinale në frëngjisht ish-
te regjistruar në 2009 për “Lulet e
së keqes” të Bodeler e shitur në
atë periudhë në ankand me
vlerën e 775 000 euro.

Vepra e Prustit shitet 1.51 milionë euro

Besa Zajmi fiton çmimin prestigjioz
të arkitekturës në Zvicër

Më datë 31 janar
janë ndarë çmimet
nga “Foundation
Awards” me të cilat
vlerësohen
arkitektët e rinj
gjegjësisht byrotë e
reja të arkitekturës.
Këtë vit me këtë
çmim u shpërblye
“Studio Barrus”,
pjesë e së cilës është
arkitektja Besa
Zajmi
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Shkup, 12 shkurt - Të hënën në me-
snatë, ka përfunduar afati kalimtar
i janarit për transfere. Një numër i
madh transferësh, si dhe numër i
madh i angazhimeve, por me
harxhime te ulëta. Klubet kanë sh-
frytëzuar më shumë lojtarët me
dokumente të lira ose lojtarë të
cilët kanë ndërprerë kontratat me
klubet e tyre. Nga data 15 janar deri
më 11 shkurt, pati transferime të
shumta, mirëpo ata më të qëllua-
rat ishin të Agim Ibraimi i cili u
rikthye te Shkëndija, po ashtu
edhe rikthimi i Huan Felipe te Var-
dari, Bazhe Ilijoski u transferua te
Rabotniçki si dhe nga Shkupi u lar-
gu Kristijan Stojkoski i cili përforcoi
radhët e Pobedës. 

SHKËNDIJA TRANSFERON AGIM
IBRAIMIN 

Ekipi i Shkëndijës ka një ekip
shumë të mirë ku tani më disa vite
luajnë sëbashku. Pas largimit të
Ferhan Hasanit, dhe pas lëndimit
të Besart Ibraimit, ekipit tetovar në

skuadër i nevojitet një yll, ndërsa
kryesia e klubit në klub arriti të
rikthen Agim Ibraimin. Zyrtarizi-
mi i tij bëri që të lumtur tifozët te-
tovar, dhe tani mezi po e presin
derbin e së dielës ndaj Vardarit,
për të parë yllin e ri të tyre në fushë.
Përveç, Agim Ibraimit Shkëndija
angazhoi po ashtu angazhoi Zeni
Husmanin dhe Jakup Berishën.

SHKUPI DHE RENOVA ME DISA
EMRA TË RINJ

Skuadra e Shkupit ka humbur
disa lojtarë cilësorë, mirëpo arriti
që në ekip të rikthen Besar Isenin
nga Vardari. Po ashtu Shkupi arri-
ti të angazhon edhe disa lojtarë,
sulmuesin nga Mali, Maharafa
Tandina, si dhe Berat Jonathan
Ustabaşı, mesfusha u përforcua
me Ergin Abdul, në mbrojtje erdhi
Filip Ristovski, ndërsa porta u for-
cua me  Enes Azizin dhe Seladin
Mustafin. Nga ana tjetër skuadra e
Renovës ka bërë pazar të mirë, ku
arriti të angazhon plotë 9 lojtarë, si

dhe në ekip mbajti Vlatko Stoja-
novskin, ndërsa ka ofruar Muha-
med Useinin. Renova me këto
transferim synon të ngjitet në ta-
belë për të siguruar daljen në
Evropë. 

VARDARI RIKTHEN FELIPEN,
RABOTNIÇKI BAZHEN

Edhe pse skuadra e Vardarit
ishte në krizë ata arritën që në
fund ti shpëtojnë dënimit . Arritën
që të paguajnë borxhin, ku dhe
morën “vizën”, nga UEFA për të
marrë pjesë në kompeticionet
Evropiane. Për këtë skuadra e Var-
darit bëri harxhime të mëdha për
ta rikthyer në ekip brazilianin
Huan Felipe, si dhe Daniel Avra-
movskin. Nga ana tjetër Rabot-
niçki në ekip e solli Bazhe Ilijoskin
i cili edhe më parë ka veshur fanel-
lën e “romantikëve”, përveç Bazhes,
Rabotniçki angazhoi edhe nëntë
lojtarë cilësor. Blazhevski, Siljanov-
ski, Stojçevski, brazilianin Kabral,
dy lojtarët bullgar Dulgerov dhe

Vijaçki, armenin Manojan, si dhe
Pertoviqin dhe Gjorgievski. “Ro-
mantikët” më këta transferime
tani synojnë të marrin një vend në
tabelë që do ti siguronte daljen në
Evropë. 

STOJKOVSKI TRANSFEROHET TE
A. PANDEV

Skuadra e Akademija Pandev
nuk bëri transferime të shumta,
miërpo arriti që të angazhon njërin
nga mesfushorët më të mirë në
vend, Kristijan Stojkoski. Më pas
angazhoi Stojan Velinov, Aleksa-
dar Mishov, Filip Trajanovskin. Më
këto transferimi skuadra nga Stru-
mica kërkon që të siguron “vizën”
për Evropë. Ndërkaq, skuadra e Si-
leksit ka humbur disa futbollistë
standard, ndërsa arriti të sjell disa
emra të rinj. Makedonija GJ.P,
është përforcuar me disa lojtarë.
Janë ofruar tre lojtarë të rinj në
skuadër dhe atë nga Brazili, miër-
po transfer më i qëlluar është ai i
Ostoja Stjepanoviq.

Asani 
në radarin 
e Panuçit
Shkup, 12 shkurt - Trajneri i për-
faqësueses shqiptare, Kristian
Panuçi, mendon se pas kësaj
periudhe pauze, ka idetë më të
qarta rreth të ardhmes së për-
faqësueses. Trajneri italian për
mediat shqiptare ka treguar se
sheh gjërat më ndryshe dhe
mendon se ekipi do të jetë më
ndryshe. Ai ditë më parë ka
ndjekur ndeshje të kampiona-
tit kombëtar, nga I cili do të
duhet të me futbollist për
ndeshjet radhës. Në radarin e
tij është futur edhe shkupjani
Jasir Asani. “Erdha të shoh Par-
tizanin se është e drejtë të
shoh kampionatin. Unë këtu
kam Bulkun, e vij e shoh
ndonjë lojtar, nëse është i aftë
e marr në kombëtare. Të gjithë
kanë mundësinë të vijnë, por
pastaj duhet menduar se në
arenën ndërkombëtare duhet
të qëndrosh, uroj që këtë vit të
vijë ndonjë futbollist tjetër
nga Superiorja. Abazaj, Gava-
zaj, Lilaj e Guri luanin në kam-
pionat dhe i thirra. Po ti
shohim, nuk luajnë pastaj në
Evropë. Hapi është i lartë,
duhet marrë në konsideratë.
Asani kur ka topin në një
kundër një është i fortë, është i
aftë. Në ndeshjet e fillimit të
sezonit, ndeshjet e shtatorit
kur nuk janë të gjithë në
formë, mund të bëjë gjëra të
mira. Bën punë”, ka thënë Pa-
nuçi. Ndryshe Jasir Asani në vi-
tin 2016 iu bashkua kombëta-
res shqiptare. Ai po në këtë vit
braktisi përfaqësuesen e sh-
presave të Maqedonisë.

Shkup, 12 shkurt - Të martën e hapë-
sirat e Agjencionit për Rini dhe
Sport, drejtori Darko Kaevski or-
ganizoi prite për karateistët e re-

prezentacionit të Maqedonisë, të
cilët së fundmi morën pjesë në
kampionatin Evropian, për kadetë,
junior dhe moshave të reja. Kaev-

ski uroi karateistët për suksesin e
arritur si dhe potencoi se Maqedo-
nia ka karateistë të cilët kanë qenë
në majat e karatesë dhe do të nge-
len edhe në të ardhmen. “Ashtu si
premtuar para nisjen, ashtu dhe
vepruam. Me kënaqësi ju presim
heronj nga kampionati i 46 Evro-
pian i karatesë. Është kënaqësi që
të jem në mesin e kampionëve të

reprezentacionit U21, Petar Spase-
novski si dhe Doan Osmanit, si dhe
me fituesit e medaljes së argjendtë
David Petkov dhe Bojan Kostov.
Karatesitët tanë edhe njëherë iu
treguan karateistëve evropian se
Maqedonia ka qenë në majat e ka-
ratesë, por edhe në të ardhmen do
të ngelet aty dhe këtë e dëshmuar
heronjtë tanë. Po ashtu dua të

falënderoj trajnerët për punën e
bërë me reprezentuesit tanë, po
ashtu dua të përgëzoj Federatën e
Karatesë për organizimin e bërë.
Në fund dua ti inkurajoj karatei-
stët të cilët nuk arritën të marrin
medalje, por ata duhet të vazh-
dojnë me ushtrime të pandërpre-
ra, pasi rezultatet do të vijnë”, thek-
soi Darko Kaevski. (F.N)

KARATE

Agjencioni për Rini dhe Sport priti
kampionët e Maqedonisë
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PËRFUNDOI AFATI KALIMTAR I JANARIT

Transferime të mëdha në Ligën e Parë

Nga data 15 janar deri më 11 shkurt, pati transferime të shumta, mirëpo ata më të qëlluarat ishin të
Agim Ibraimi i cili u rikthye te Shkëndija, po ashtu edhe rikthimi i Huan Felipe te Vardari, Bazhe Ilijoski
u transferua te Rabotniçki si dhe nga Shkupi u largu Kristijan Stojkoski i cili përforcoi radhët e Pobedës
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SHPALLJES PUBLIKE nr.01/2019 
për dorëzim të kërkesave për pagesë të mjeteve nga Programi për mbështetje 

financiare në  
zhvillimin rural për vitin 2019 

 
Agjencia për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillimin rural i njofton të gjithë 
subjektet e interesuara për parashtrim të kërkesave për pagesë të mjeteve nga Programi 
për mbështetje financiare në zhvillimin rural për vitin 2019, që në thirrjen publike 
01/2019 pjesa I Lënda e shpalljes ndryshohet dhe vlen si në vijim:  

I. LËNDA E SHPALLJES 
Lëndë e kësaj shpallje është shpërndarja e mbështetjes financiare për masën në vijim: 
 

Kodi i 
masës Emri i masës 

Vlera maksimale e 
shpenzimeve të 
pranueshme 

121 Investime për modernizim të ekonomive 
bujqësore  

1 

Ngritjen shumëvjeçare të mbjelljeve të hordhisë dhe 
pemëve të reja, mbjelljeve shumëvjeçare të bimëve 
aromatike dhe florës së mjaltit (faceli, evodi dhe 
bagrem) në sipërfaqe të reja 

Deri më 2.500.000 
denarë për shpenzime 
të pranueshme për 
shfrytëzues individual

2 

Furnizim me bagëti nga importi ose me prejardhje 
nga organizata të pranuara në pajtim me Ligjin për 
blegtori 
- furnizim me viça të grupit me pedigre të lartë ose 
hibride (me përjashtim të viçave të rasës Busha) 
- furnizim me kokë meshkuj dhe femra me pedigre 
ose hibride për mbarështim të dhenve 
- furnizim me kokë meshkuj dhe femra me pedigre 
ose hibride për mbarështim të dhive  
- furnizim me pedigre të papërzier ose hibride të 
derrave (derra dhe dosa)  
 

Deri më 6.500.000 
denarë për shpenzime 
të pranueshme për 
shfrytëzues individual
 

 
Pjesët tjera të shpalljes publike 01/2019 e publikuar më 05.02.2019 mbeten të 
pandryshueshme dhe përmbajtjen e saj të plotë mund ta gjeni në ueb-faqen e Agjencisë  
www.ipardpa.gov.mk 
 
Ky korrigjim ka vlefshmëri nga dita e publikimit të shpalljes publike e cila korrigjohet.  

Ministria e mjedisit jetësor dhe planifikimit hapësinor e Republikës së Maqedonisë 
 

SHPALL 
Projekt A - Leje të integruar ekologjike për AD Industria e  

materialeve ndërtimore "Elenica" - Strumicë 
rr.Marshal Tito nr.222 

2400 Strumicë 
AD Indistria për materiale ndërtimore "Elenica" - Strumicë parashtroi një kërkesë nr.11-3706/1 nga 
14.06.2007, deri te MMJPH për marrjen e A-Lejes për harmonizim me planin operativ. Pas zbatimit të 
procedurës ligjore, MMJPH e lëshoi A-Lejen për harmonizim me planin operativ nr.11-3300/8 nga 
30.08.2014. 
Rrjedhimisht, pas njoftimit nr.11-5506/1 nga 14.11.2017 dhe inspektimit të realizuar në prani të inspektorit 
shtetëror të mjedisit jetësor nga 14.12.2017. (Në bazë të nenit 138, paragrafi 6 dhe 7 të Ligjit për mjedisin 
jetësor G.Z e RM 53/05, 81/95, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 
129/15, 192/15, 39/16), MMJPH e zbaton procedurën e mëtejshme për marrjen e  A-Lejes së integruar 
ekologjike, gjegjësisht kalimin nga A-Leja për harmonizim me planin operativ në A-Lejen e integruar 
ekologjike. 
 
Instalacioni sipas Rregullores për përcaktimin e aktivitetet e instalacioneve i takon aktivitetit nga Shtojca I, 
Pika:  
3. Industria e mineraleve 
3.4 Instalacione për prodhimin e produkteve qeramike me pjekje, para se gjithash tjegulla, tullave, tullave 
zjarr duruese, pllakave, gresit ose porcelanit, me kapacitet të prodhimit mbi 75 ton / ditë dhe /ose me 
kapacitet të furrës më të madhe se 4 m3 dhe me dendësi derdhëse më të madhe se 300kg/m3 për furrë. 
 
Kapaciteti i projektuar: 
200 ton/ditë produkt i pjekur 
Lloji i aktivitetit: Prodhimi i tullave, tjegullave dhe produkteve të argjilës së pjekur. 
 
Drejtoria e mjedisit jetësor pranë MMJPH përgatiti, 
Projekt A-Leje e integruar ekologjike për AD Industria e 
materialeve ndërtimore "Elenica" - Strumicë 
 
Projekt Leja do jetë e shpallur, në ueb faqen zyrtare të Ministrisë së mjedisit jetësor dhe planifikimit 
hapësinor www.moepp.gov.mk 
Informacione në lidhje me Projekt Lejen, të interesuarit do të mund të marrin në Ministrinë e Mjedisit 
jetësor dhe planifikimit hapësinor në tel: 070 243 398 (e-mail: s.gligorova@moepp.gov.mk). 
Të interesuarit, në afat prej 14 ditëve nga dita e shpalljes në mjetet e informimit, do të mundet ti dërgojnë 
vërejtjet e tyre në lidhje me Projekt Lejen, në formë të shkruar, deri te Ministria e mjedisit jetësor dhe 
planifikimit hapësinor, në këtë adresë: Bul. "Goce Dellçev" nr.18 (ndërtesa e MTV kati 10), 1000 Shkup.  

 
INQK "Jordan Jordan H.K Xhinot" Veles publikon: 

KORRIGJIM TË SHPALLJES PUBLIKE PËR PUNËSIM NË KOHË 
 TË PACAKTUAR NUMËR 04-42/1 nga data 05.02.2019 

 
Në shpalljen publike numër: 04-42/1 të datës 05.02.2019 të publikuar më 

07.02.2019 (e enjte), në gazetat ditore "Nova Makedonija", "Veçer" dhe "Koha" në 
pjesën: "Shpallja publike zgjat 8 (tetë) ditë nga dita e publikimit në shtypin ditor", "8" 
(tetë) zëvendësohet me "15" (pesëmbëdhjetë). 

Afati për paraqitje zgjat nga dita e publikimit të parë të shpalljes publike, jo 
nga dita e publikimit të korrigjimit.  

Në pjesën tjetër shpallja publike numër 04-42/1 e datës 05.02.2019 mbetet e 
pandryshueshme.  

INQK "Jordan H. K. Xhinot" Veles 
u.d. Drejtor 

Aleksandar Ivanovski  

Duke vepruar në bazë të nenit 1 paragrafi 2 të Ligjit mbi letrat me vlerë (Gazeta zyrtare e RM-
së nr. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 
154/2015, 192/2015, 23/2016 dhe 83/2018) dhe nenit 84 të Ligjit mbi procedurën e përgjithshme 
administrative (Gazeta zyrtare e RM-së nr. 124/2015), Komisioni i letrave me vlerë i RM-së e 
lëshon këtë 

KOMUNIKATË 

Komisioni i letrave me vlerë i RM-së bën dorëzim me shpallje publike të dokumenteve të cilat 
nuk ka arritur t’i dorëzojë pranë këtyre shoqëri aksionare, dhe atë:  

1. Fletëurdhëresë për kundërvajtje nr.08-15/5 të datës 03.01.2019 pranë SHOQËRISË 
AKSIONARE PËR SHËRBIME KONTABILISTE-FINANCIARE DHE TË TJERA TË 
NGJAJSHME BILANS-HIT ShA SHKUP, me adresë në rr. 11 Oktomvri nr. 17 në Shkup dhe 
NUIS 5888646; 

2. Fletëurdhëresë për kundërvajtje nr.08-15/6 të datës 03.01.2019 pranë SHOQËRISË PËR 
PRODHIMTARI, TREGTI DHE SHËRBIME ShA KARNOMAK f.PORODIN BISTRICË, me 
adresë në f. Porodin (vendbanim pa sistem rrugor), Bistricë, dhe NUIS 4647823; 

3. Fletëurdhëresë për kundërvajtje nr.08-15/3 të datës 03.01.2019 pranë SHOQËRISË 
AKSIONARE PËR VEPRIMTARI BOTUESE DHE TREGTI MAKEDONSKA KNIGA SHKUP, me 
adresë në rr. Ankarska nr. 33 në Shkup dhe NUIS 4058895; 

4. Fletëurdhëresë për kundërvajtje nr.08-15/2 të datës 03.01.2019 pranë SLOGA – 2000 
SHOQËRI AKSIONARE KRIVOGASHTANI, me adresë në rr. Marshal Tito pn në f. 
Krivogashtani dhe NUIS 5492378. 

5. Shkresë nr.10-35/5 të datës 18.01.2019 për VELES TABAK ShA VELES me Procesverbal nr. 
10-35/6 të datës 18.01.2019 dhe fletëurdhëresa për kundërvajtje nr.10-35/6 dhe 10-35/6 të 
datës 18.01.2019 për VELES TABAK ShA Veles me adresë në rr. “Alekso Demnievski – 
Bauman” nr. 63 në Veles dhe NUIS 4024117 dhe personin përgjegjës të shoqërisë Luiza 
Janeva nga Velesi.  

U bëhet thirrje të gjitha shoqërive aksionare të lartpërmendura që në afat prej 7 (shtatë) ditë 
pas publikimit të kësaj komunikate, të paraqiten pranë hapësirave të Komisionit të letrave me vlerë 
të RM-së në rr. Makedonija nr. 25 (Pallati Lazar Pop Trajkov) në Shkup dhe t’i marrin dokumentet e 
lartpërmendura.   

VËREJTJE: Palët paralajmërohen se mënyra e këtillë e dorëzimit konsiderohet si dorëzim me 
rregull, dhe cilado pasojë negative e paraqitur që mund të ndodhë do t’a bartë vetë pala.  

                         Komisioni i letrave me vlerë i  
                Republikës së Maqedonisë 

                      Kryetar 
                       Mr. Sc. Nora Aliti  

Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor e Republikës së Maqedonisë
SHPALL

Kërkesë për dhënien e Lejes për shfrytëzimin e ujit nga dy burime e ujësjellësit në fshatin
Kamjan në PK 2367 KO Urbaci dhe PK 811 KO Jelovjane, Komuna e Bogovinës
Në pajtim me nenin 30 paragrafin 1 të Ligjit të Ujërave („Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë nr. 87/08, 09/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 163/13, 180/14, 146/15, dhe
52/16, në Ministrinë e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor dhe dorëzuar Kërkesë për
dhënien e Lejes për shfrytëzimin e ujit nga dy burime e ujësjellësit në fshatin Kamjan në PK
2367 KO Urbaci dhe PK 811/5 78/2019 prej 21.01.2019
Parashtrues i kërkesës

NPK „Sharri“ Bogovinë
1220 Bogovinë

 
 
Nr. 04- 
___.02.2019 
Shkup 

   
Në bazë të nenit 176 të Ligjit për arsim sipëror (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 82/2018) dhe nenit 26 paragrafi 2 nga 

Rregullorja për kushtet e veçanta dhe procedurën për zgjedhje në titujt mësimor-shkencor, shkencor, mësimor-profesional dhe 
bashkëpunues dhe demonstratorëve (Fleta universitare nr.411 nga 5 nëntor 2018), dekani i Fakultetit të pylltarisë publikon  

KONKURS 
për zgjedhje të mësimdhënësit në të gjithë titujt mësimor-shkencor 

 
 Shpallet konkurs për zgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha titujt mësimor-shkencor në sferat mësimore-
shkencore: 41000 – mbjellja e pemëve pyjore dhe 41007 - hortikultura, sipas Kualifikimit të zonave, poleve dhe 
sferave shkencore-hulumtuese (Klasifikimi ndërkombëtar fraskativ). 

 
 Kushtet: kandidatët krahas kushteve të përgjithshme të parapara me nenin 166 të Ligjit për arsim sipëror duhet të 
përmbushin edhe kushtet e posaçme në pajtim me Rregulloren për kushtet e veçanta dhe procedurën për zgjedhje në titujt 
mësimor-shkencor, shkencor, mësimor-profesional dhe bashkëpunues dhe demonstratorëve (Fleta universitare nr.411 nga 5 
nëntor 2018), 
 Kandidatët që do të konkurrojnë duhet të parashtrojnë: fletëparaqitje për konkursin, biografi të shkurtë, dokument për 
dëshmimin e përmbushjes së kushteve të përgjithshme dhe të veçanta për vendin e punës, certifikatë të shtetësisë, listë të 
punimeve shkencore dhe nga një kopje nga çdo punim.  
Dokumentet duhet të parashtrohen në origjinal ose kopje të vërtetuar në noter. 
 Orari i punës së mësimdhënësit është përcaktuar në pajtim me aktet e Fakultetit dhe orarin e orëve sipas semestrave..  
Zgjedhja e kandidatëve bëhet sipas Ligjit për arsim sipëror dhe Rregullores për kushtet e veçanta dhe procedurën për zgjedhje 
në titujt mësimor-shkencor, shkencor, mësimor-profesional dhe bashkëpunuese dhe demonstratorëve.  
Mësimdhënësi i zgjedhur themelon marrëdhënie pune për kohën që është zgjedhur sipas nenit 175 të Ligjit për arsim sipëror.  

Fletëparaqitjet së bashku me dokumentet e kompletuara parashtrohen përmes arkivit të Fakultetit, ose përmes postës 
në adresën: Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi” – Shkup, Fakulteti i pylltarisë – Shkup, rr. “16 Makedonska Brigada” nr. 1, 
1000 Shkup.  

Konkursi zgjatë 8 ditë nga dita e publikimit. 
Fletëparaqitjet e pa kompletuara dhe të vonuara nuk do të merren për mbikëqyrje.  

FAKULTETI I PYLLTARISË - SHKUP 
UNIVERSITETI "SHËN KIRILI DHE METODIJ" NË SHKUP 

DEKAN 
Prof. d-r Kiril Sotirovski  



21SPORT
Koha, e mërkurë, 13 shkurt 2019 

Armand Duka, presidenti i
FSHF-së, ka dhënë një intervistë
për “ABC News”, ku është ndalur
në zgjedhjen e tij anëtar i Komite-
tit Ekzekutiv të UEFA-s, por edhe
çështje të tjera që ndërlidhen me
futbollin në vendin tonë. Duke u
ndalur në rrugën që ndoqi për
triumfin në UEFA, Duke nënvizoi:
“Para se t’u drejtohem votuesve,
ua kam bërë disa pyetje njerëzve të
mi, që kam përreth. U kam kërkuar
të më thonë tri arsye pse njerëzit

duhet të më votojnë mua. Në fund,
eksperienca në drejtimin e FSHF,
ajo si anëtar dhe drejtues në disa
komisione të UEFA-s dhe në FIFA,
më ndihmuan të marr numrin e
nevojshëm të votave për të fituar.
Mbështetja për mua ka qenë nga
të gjitha rajonet, kryesisht nga Eu-
ropa Qendrore. Duke filluar nga
Anglia, Gjermania, Italia, Franca,
Spanja, Austria, Hungaria, Polo-
nia, vendet nordike më kanë mbë-
shtetur pothuajse të gjithë. Ven-
det nga ish-Bashkimi Sovjetik kanë
pasur njëlloj skepticizmi, sepse
nuk e njohin shumë mirë Shqipë-
rinë”. Po çfarë përfiton Shqipëria,

tani që Duka u bë anëtar i një orga-
ni mjaft të rëndësishëm vendim-
marrës në qeverinë evropiane të
futbollit? “Neve nuk na ka mun-
guar mbështetja nga UEFA dhe
FIFA deri më tani. Mjafton të kuj-
tojmë dy projektet e mëdha të vitit
2019, stadiumin e Tiranës dhe zy-
rat e reja të FSHF-së. Pothuajse
asnjë federatë nuk ka finalizuar
projekte të tilla. Pra, nuk është ky
qëllimi i anëtarësimit në Komitetin
Ekzekutiv. Pjesa e të qenit anëtar i
një komuniteti evropian apo botë-
ror të futbollit lidhet me kënaqë-
sinë dhe lumturinë e një vendi të
vogël si Shqipëria, por ka edhe

anën tjetër të medaljes: menaxhi-
mi i brendshëm i garave, policia,
arbitri, ankesa, kontestime”,
përgjigjet Duka. Në këto moment,
futbolli shqiptar ka nevojë për më
shumë fusha futbolli, ku të stërvi-
ten të rinjtë. Presidenti i FSHF-së e
nënvizon këtë gjë: “Qeveria të
marrë një vendim dhe të thotë që
do të financojmë 200 fusha fut-
bolli në Shqipëri. Kush i dëgjon
mund t’i duken shumë, por janë
pak. Vetëm Tirana ka nevojë për
100 fusha futbolli. Është e vështirë
për hapësirat, por duhet t’i gjejmë
ato. Buxheti i Bashkisë së Tiranës,
apo i qeverisë nuk është se varfë-
rohet për kaq pak para, për një
sport që shqiptarët e dashurojnë
shumë. Kur Rama do të vinte në
qeveri u mendua, madje mbaj
mend që Fidel Ylli bëri fushatë me
këtë, që do të kishte Ministri Spor-
ti, e cila do të mendonte për spor-
tin. Tek ne ka një ligj, që është qe-
sharak. Më duket se është i vitit
1994. Politika kosovare e mbësh-
tet sportin më shumë se ajo shqip-
tare. Në mënyrë strategjike dhe jo
në mënyrë spontane. Buxhetet që
ka Kosova për financimin e sporte-
ve janë 10, ose 20 herë më të
mëdha se Shqipëria”, ka theksuar
Duka.

Fati i buzëqesh
te dera, Hysaj
merr "dhuratën
e papritur"
Në futboll fati është pjesë
shumë e rëndësishme e kar-
rierës së lojtarëve.
Ndonjëherë një dëmtim të
merr në qafë e me raste, pro-
blemet shëndetësore të
shokut të ekipit të nxjerrin në
pah. Elseid Hysaj nuk po ka-
lon një moment të mirë me
ekipin e Napolit, pavarësisht
se ka luajtur si titullar në dy
ndeshjet e fundit.  Shkodrani
ka humbur rolin e liderit me
trajnerin Carlo Ancelotti dhe
shpeshherë ka qëndruar në
stol, nga kampionati italian
në Champions League. Një
lajm i mirë vjen për të nga in-
fermiera, ndërsa bën me
dhimbje koke numrin një të
stolit. Mbrojtësi i majtë, Mario
Rui, është dëmtuar dhe nuk
do të jetë i gatshëm për Na-
polin.  Portugezi do të hum-
basë ndeshjen në Europa Lea-
gue përballë Zyrich-ut dhe atë
ndaj Torinos në kampionat.
Një mundësi e mirë për lojta-
rin e kombëtares tonë të ketë
sa më shumë minuta. Hysaj
është preferuar dhe si
mbrojtës i majtë, prandaj nuk
përbën lajm aktivizimi si
mëngjerash.

Lëvizje të papritura te rivali ynë
në grupin eliminator të “Euro
2020”. Turqia ka vendosur të bëjë
ndryshime në stolin drejtues të
kombëtares, duke e zëvendësuar
rumunin Mircea Lucescu me Senol
Gunes. Ky i fundit do të rikthehet
në këtë post, që e mbante edhe 15
vite më parë. Këtë lajm e ka bërë
publik transmetuesi televiziv NTV.
Gunes, i cili ishte trajner i Turqisë
në mes të viteve 2002-2004, kur

kombëtarja e këtij vendi përfun-
doi e treta në Kupën e Botës 2002,
do të qëndrojë edhe në stolin e Be-
siktas deri në fund të sezonit. NTV
nënvizoi se trajneri Gunes pritet të
punojë me ekipin kombëtar turk
për ndeshjet kundër Shqipërisë
dhe Moldavisë, të cilat do t’i luajë
në fund të marsit. 66-vjeçari ka fi-
tuar dy herë kampionatin turk me
Besiktas. Ai, gjithashtu, ka trajnuar
Trabzonspor dhe Bursaspor. Tur-

qia ka vuajtur nën drejtimin e ru-
manit Lucesku dhe zbriti në Ligën
C të “Nations League”, pas përfun-
dimit në pjesën e poshtme të gru-
pit të vet, edicionin e parë të këtij
kompeticioni të ri. Kujtojmë se ku-
qezinjtë tanë janë shortuar në Gru-
pin H, bashkë me Turqinë, Francën,
Islandën, Andorrën dhe Molda-
vinë. Ndeshja e parë e kësaj fusha-
te eliminatore për Shqipërinë do
të luhet më 22 mars, ora 20:45, në

stadiumin “Loro Boriçi”, pikërisht
ndaj turqve me trajner “par time”.

Besart Berisha është bërë sëri-
sh baba. Lajmin e ka konfirmuar
vet ish-futbollisti i Kosovës për-
mes një postimi në rrjetin social,
“Instagram”. Berisha ka treguar se
si e gjithë skuadra festoi me sh-
qiptarin duke uruar atë për
ardhjen në jetë të djalit. “Falemin-

derit të gjithë djemve për festi-
min për fëmijën e lindur, i bekuar
që do të kem një tjetër djalë”, ka
shkruare ai në Instagram. Besart
Berisha ka luajtur për shumë klu-
be evropiane, kurse aktualisht
luan nw Japoni te Sanfrecce Hi-
roshima.

Skuadrat dhe trajnerët garojnë
dhe bëjnë çmos për të arritur ven-
de sa më të mira në renditje për
objektiva të rëndësishëm, ndërsa
drejtorët nuk qëndrojnë asnjë ditë
të qetë dhe shikojnë për përforci-
me ideale, që në verë t’u japin traj-
nerëve, ekipe sa më të kompletua-
ra. Drejtori Sportiv i Lacios, Igli
Tare, është vënë në gjurmët e ta-
lentit të Lanusit, De La Vega, lojtar
për të cilin janë shumë të intere-
suar dhe Juventusi e Milani, por
ish-lojtari i Kombëtares kuqezi
duket se ka “djegur” në kohë dy gji-
gantët italianë. De La Vega është
një lojtar mjaft i ngjashëm me Fe-

lipe Andersonin, teksa raportohet
se zyrtarizimi i marrëveshjes mes
kryeqytetasve bardhekaltër dhe
Lanusit është çështje ditësh.
Gjithashtu, Tare po vëzhgon me

shumë interes edhe mbrojtësin e
djathtë të Strasburgut, Keni Lalan,
për të cilin klubi francez kërkon
minimalisht 10 milionë euro për
ta lënë të lirë.

Shokët e skuadrës ia urojnë Besart
Berishës lindjen e djalit

Tare “djeg” Juventusin dhe Interin për
talentin argjentinas

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

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

Turqia vjen në Shkodër me trajner “part time”

Duka: Kosova jep më shumë sportin, 
vetëm në Tiranë duhen 100 fusha futbolli

“Qeveria të marrë një
vendim dhe të thotë që do
të financojmë 200 fusha
futbolli në Shqipëri. Kush i
dëgjon mund t’i duken
shumë, por janë pak.
Vetëm Tirana ka nevojë
për 100 fusha futbolli.
Është e vështirë për
hapësirat, por duhet t’i
gjejmë ato. Buxheti i
Bashkisë së Tiranës, apo i
qeverisë nuk është se
varfërohet për kaq pak
para, për një sport që
shqiptarët e dashurojnë
shumë”, ka deklaruar Duka
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Drejtori sportiv i Juventusit, Fa-
bio Paratici, ka zbuluar se ata ki-
shin qenë në mes të transferimit
të Mauro Icardit nga Interi dhe Cri-
stiano Ronaldos nga Real Madri-
dit, por në fund kishin vendosur ta
transferojnë portugezin Ronaldo
u transferua gjatë afatit kalimtar të
verës së kaluar në Juventusit, pasi
drejtuesit e “Zonjës së Vjetër” u
detyruan t’ia paguajnë Real Ma-
dridit plot 112 milionë euro.  Juven-
tusi e bëri këtë transferim për ta
motivuar skuadrën pas eliminimit
nga Liga e Kampionëve dhe largi-

mit të Gianluigi Buffonit, mirëpo
një opsion tjetër për “Zonjën e
Vjetër” kishte qenë kapiteni i Inte-
rit, Icardi. “Pas bisedimeve me
agjentin e Ronaldos, unë bisedova
me Andrea Agnellin dhe Pavel
Nedvedin dhe u thashë: E kam një
ide dhe ende duhet të vlerësohet
kështu që mos qeshni dhe mos e
gjuani veten nga dritaret”, ka thënë
Paratici. “Ka dy mënyra për ta mo-
tivuar skuadrën: një të cilën s’-
mund ta them dhe tjera është ta
transferojmë Ronaldon. Mënyra e
parë? Ishte ta blejmë Icardin dhe ta

nisim një rrëmujë të mrekulluesh-
me ose ta blejmë Ronaldon”, ka
deklaruar Paratici. Nga ana tjetër
skuadra e Juventusit, nga 1 korriku
2019, në ekip do ta ketë Aaron
Ramsey. Të gjithë zërat e çonin uel-
lsianin e Arsenalit në Torino, vetëm
zyrtarizmi mungonte, kjo u krye
mbrëmjen e djeshme në orët e
vona.  Mesfushori ka firmosur kon-
tratë deri më 1 korrik të vitit 2023,
teksa Juve deklaron se do të pa-
guajë edhe 3.7 milionë euro, një
pagesë shtesë që klubi bardhezi
mund ta shlyejë deri më 10 korrik

2019, por nuk sqarohet kujt i shkon
kjo shifër. Në kontratën e tij 4-
vjeçare me Juventus, Ramsey do
të përfitojë 7 milionë euro në se-
zon, plus bonuse, raporton Sky
Sport.  Në mediat angleze dhe ato
italiane ditën e djeshme u zyrtari-
zua marrëveshja, por paga e tij u
përllogarit rreth 19 milionë sterlina
në sezon (400.000 sterlina në
muaj). Ky fakt do e bënte 28-vjeça-
rin lojtarin e dytë britanik më të
paguar në qarkullim, por në Itali
mohojnë që paga të jetë kaq e frik-
shme.

Real parakalon
Barçën, paraqet
ofertën e
majme për
sulmuesin serb
Në Gjermani u zbulua se Barce-
lona kishte gjetur akord me sul-
muesin e Eintracht Frankfurt,
Luka Jovic. Serbi po shkëlqen
këtë sezon ën Gjermani, aty ku
ka shënuar 14 gola deri tani. Ga-
zeta gjermane Frankfurter Allge-
meine Zeitung bëri me dije se
katalanasit kishin thyer konkur-
rencën e të gjitha klubeve që
ishin të interesuar për 21-vjeça-
rin. Sot, gazeta më e madhe në
Gjermani, Bild, tha se Real Ma-
drid ka paraqitur një ofertë prej
45 milionë euro për të marrë
shërbimet e sulmuesit. Aktuali-
sht, Jovic është i huazuar te
Frankfurt nga Benfica, por klubi
gjerman ka të drejtë të ushtrojë
opsionin e blerjes, për këtë klu-
bet e interesuar për të marrë
shërbimet e tij duhet të hyjnë në
negocim me Frankfurt-in. Vlera e
lojtarit ka ardhur duke u ngritur
muaj pas muaji, në një vëzhgim
në Transfermarkt mund të dal-
lohet se në fillim vlera e tij ishte
12 milionë euro, në tetor shkoi në
kuotën e 20 milionëve, ndërsa në
dhjetor kapi shifrën e 40 milionë
euro. Përveç performancës së tij
në kampionatin gjerman, Jovic
ka shënuar 5 gola në Europa Lea-
gue, një më pak se Munas Dab-
bur i cili ka gjashtë për Salzburg.

Marcelo thotë se dha gjithçka
për Zinedine Zidane, nga i cili sh-
ton se ka marrë më të mirën prej
tij, gjatë kohës që luante te Real
Madridi. Braziliani fitoi tre tituj të
Ligës së Kampioneve nën drejti-
min e francezit, i cili u largua nga
klubi madrilen verën e kaluar. Zi-
dane është i papunë për momen-
tin, ndërsa pasardhësi i tij, Julen
Lopetegui, u shkarkua shpejt, pasi
mori detyrën, dhe u zëvendësua
nga Santiago Solari. Marcelo ka pa-
sur më shumë konkurrencë se në
vitet e kaluara në rolin e tij, me
daljen në skenë të Sergio Regui-
lon. Mbrojtësi përshëndeti punë e
bërë nga ish-trajneri Zidane, sido-
mos me të: "Ishte e çuditshme në

fillim, pasi shumica prej nesh nuk
e dinin si do të ishte të punoje me
Zidane trajner. Në fakt, gjithçka re-
zultoi e mrekullueshme, sidomos
për mua, - tha braziliani për “Espor-
te Interativo”.

“Kemi pasur një marrëdhënie
të mrekullueshme, ndërsa bisedo-
nim çdo ditë. Zidane ishte i intere-
suar për mua dhe më ka mbrojtur
përherë. "Zizou” u tregua shumë i
mirë me mua, pasi ishte profesio-
nist. Unë bëra gjithçka për të, vra-
poja, luftoja, luaja edhe i lënduar.
Praktikisht, dhashë gjithçka për Zi-
dane". Marcelo, gjithashtu, diskutoi
mbi largimin e Cristiano Ronaldos,
njërit nga shokët e tij më të ngu-
shtë gjatë kohës te Real Madridi.

Mbrojtësi ishte ndër të parët, që u
njoftua për largimin e yllit portu-
gez. "Kam pasur një marrëdhënie
shumë të mirë me Cristiano, fa-
miljen dhe të dashurën e tij, - tha
ai. - Kam luajtur nëntë vite me të

dhe është normale të jem i trish-
tuar. Kam qenë, gjithashtu, i trish-
tuar me largimin e Kiko Casilla, i
cili ulej pranë meje në dhomën e
zhveshjes. Çdo ditë i thoja: Si je
Kiko, si po kalon? Tani nuk kam

asnjë tjetër pranë meje. Në fakt
kam Bale, por ai nuk flet spanji-
sht. Flet vetëm anglisht dhe ne
merremi vesh me gjeste”. Pavarë-
sisht nga të gjitha, Marcelo thotë
se nuk ka arsye të largohet nga
“Los Blancos”, edhe nëse Juventu-
si mund ta kërkojë me ngulm:
"Largimi nga Real Madridit nuk
ka kaluar kurrë në mendjen time.
Besoj më shumë se çdo person
tjetër te ky klub dhe nuk ka asnjë
arsye për t'u larguar. Unë besoj në
veten time, në punën time, por
nëse vjen dita që Real Madridi
nuk më do më, largohem. Do të
jem i trishtuar, por do të shkoj,
edhe pse jam i sigurt se nuk do të
largohem".

Mario Gotze, ylli i Borussia
Dortmund, e ka cilësuar Premier
League si një kampionat shumë
tërheqës, teksa skuadra gjerma-
ne po përgatitet të përballet me

Tottenham në Ligën e Kampione-
ve, të mërkurën. Gotze ka qenë i
lidhur me një lëvizje në Angli për
disa kohë, me Arsenalin të intere-
suar për të. Së fundi, raportet me-
diatike kanë sugjeruar një riba-
shkim me ish-trajnerin e BVB,
Jurgen Klopp, te Liverpool. I pyetur
nga “Goal” dhe “DAZN” se cilat
janë dallimet kryesore midis An-
glisë dhe Bundesligës, fituesi i
Kupës së Botës theksoi entuzia-
smin e kaq shumë skuadrave, që
potencialisht mund ta fitojnë ti-
tullin çdo sezon në Premier Lea-

gue: "Unë mund të gjykoj vetëm
nga një perspektivë e Bundesligës,
sepse kam luajtur vetëm në Gjer-
mani deri më tani. Pra, në këtë
kuptim, është e vështirë të bëhen
krahasime. Si një i huaj e shoh
Premier League shumë tërheqë-
se. Në Angli janë pesë, gjashtë, sh-
tatë skuadra të mëdha dhe kurrë
nuk mund të jeni i sigurt se kush
do ta fitojë titullin në fund. Kjo
është shumë emocionuese”. Një
përplasje shumë e fortë në “Wem-
bley” e pret të mërkurën kryesue-
sit e Bundesligës, gjë për të cilën

Mario Gotze është shumë i vetë-
dijshëm: "Tottenham është
shumë i fortë dhe ka një projekt të
madh. Mauricio Pochettino e drej-
ton këtë skuadër për një kohë të
gjatë, ka lojtarë me kualitet të ja-
shtëzakonshëm. Ne luajtëm
kundër “Spurs” në fazën e grupeve
të Ligës së Kampioneve, vitin e ka-
luar, dhe i humbëm të dy nde-
shjet. E dimë se sa e rëndësishme
është ndeshja për ne dhe sa të
mirë janë kundërshtarët tanë. Si-
gurisht, do të jetë një përplasje in-
teresante".

Marcelo: Ishte koha ime më e mirë, dhashë gjithçka për këtë trajner
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Drejtori i Juventusit: E refuzuam
Icardin për ta blerë Ronaldon

“Ka dy mënyra për ta
motivuar skuadrën: një të
cilën s’mund ta them dhe
tjera është ta
transferojmë Ronaldon.
Mënyra e parë? Ishte ta
blejmë Icardin dhe ta
nisim një rrëmujë të
mrekullueshme ose ta
blejmë Ronaldon”, ka
deklaruar Paratici

Gotze “i shkel syrin” Premier Leagues
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Mensur
Mamuti

FILM ME AKTOREN 
NË FOTO

-----------------------------
AKTORJA AMERI-
KANE NË FOTO

NJ
EMËRTIM I SHUMË 

PAPAVE
-----------------------------
FILM ME AKTOREN 

NË FOTO
P

SHKËMBI 
I MADH

I MOSHËS
SË RE

PËRZIERJE

AI QË MBAN 
FOSHNJËN GJATË 

PAGËZIMIT

NJËSIA
E REZISTENCËS 

ELEKTRIKE
-----------------------------

I RËNË

KRYENGRITËS 
I RILINDJES 

KOMBËTARE 
DHE VALLTAR

ÇAM

KOHA
PJESËTAR 
I NJËRIT 

PREJ FISEVE 
KRYESORE ILIRE

ASOCIACIONI
I FUTBOLLIT

ARGJENTINAS

FILM 
ME AKTOREN 

NË FOTO

YLLI MË 
I NDRITSHËM 
NË YJËSINË 
E AKREPIT

KOMPANI
ITALIANE

KAMIONASH

LËNDA E NXEHTË 
QË DEL NGA 
KRATERET

EMRI LATIN 
I LUMIT PO

-----------------------------
NJËSI KOREANE

E PESHËS

PASANIK 
ORTODOKS

(VJET.)

METRI
----------------------------

IMPULSI

KOMPOZITORI
HUNGAREZ,

BELA

KËNGËTARI 
ANGLEZ, RIA

-----------------------------
AKTORI SKOCEZ,

KONERI

ENERGJIA
FSHAT NË KUFIRIN 
KOSOVË-MAQED.

-----------------------------
ETIKA

AZOTI
-----------------------------

TË ÇUARIT
INAT

FUTBOLLISTI 
ZVICËRANO- 
KOSOVAR, 
ABRASHI

SHKOQ, E BËJ 
COPË-COPË

-----------------------------
MUNDËSI

(SH. PASHQ.)

GRADË 
OFICERI

KËNGËTARE 
GJERMANE

------------------------------
VIDEO 
KËNGË

KOHA
POLITIKANI 

PORTUGJEZ, 
FERNANDO

------------------------------
TRASTË E MADHE 

PREJ PËLHURE

NJË PARTI 
KOSOVARE

------------------------------
KAMPION

FOLI, 
URDHËROI

QYTET 
NË TURQI

------------------------------
SHKO

KËNGËTARJA
FARA

SANDUIÇ 
I SHTYPUR

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

AMPERI

BRENGË, 
MËRZITJE 
E MADHE

NËNA

ZGJIDHJET: NJ, P, KEPI, I RIU, MIKS, NUNI, OMI, IVEKO, LAVA, PADUS, AFENDIKO, M, BARTOK, 
RIA, E, TANUSHË, N, AMIR, RONIT, TOGER, NENA, ROSAS, AAK, THA, ISPARTA, ELI, TOSTI, 
SIKLET, ËMA.

Shumë i lehtë: 845673291, 136982574, 297514368, 584396712, 312457689, 679128453, 
968245137, 451739826, 723861945. Mesatar: 832951746, 594276831, 617384592, 
389765214, 461823957, 275149683, 756438129, 923517468, 148692375.
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Mensur

SHKËMBI

OREN

NMamuti

ME AKTFILM
ONË FOT

-----------------------------
AMERI-ORJAAAKT

OKANE NË FOT

I MADH

I MOSHËS
SË RE

  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

      

      

      

      

       

      

       

       

    

      

       

    

      

      

      

    

       

      

TIM I SHUMË

NJ P
EMËRRT

EPAVPA
-----------------------------

ORENME AKTFILM
ONË FOT

  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

      

      

      

      

       

      

       

       

    

      

       

    

      

      

      

    

       

      

  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

      

      

      

      

       

      

       

       

    

      

       

    

      

      

      

    

       

      

  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

      

      

      

      

       

      

       

       

    

      

       

    

      

      

      

    

       

      

  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

      

      

      

      

       

      

       

       

    

      

       

    

      

      

      

    

       

      

  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

      

      

      

      

       

      

       

       

    

      

       

    

      

      

      

    

       

      

  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

      

      

      

      

       

      

       

       

    

      

       

    

      

      

      

    

       

      

PËRZIERJE

AI QË MBAN
TËFOSHNJËN GJAAT

AGËZIMITPPA

NJËSIA
E REZISTENCËS

ELEKTRIKE
-----------------------------

I RËNË

  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

      

      

      

      

       

      

       

       

    

      

       

    

      

      

      

    

       

      

YENGRITËSKRRY
I RILINDJES

AREKOMBËTTA
ARTTAALLLTDHE VVA

ÇAM
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OHA
AR ASOCIACIONI

E NXEHTË

K
PJESËTTA
I NJËRIT

PREJ FISEVE
YESORE ILIREKRRY

I FUTBOLLIT
ARGJENTINAS

LËNDAA
NGAQË DELL

TERETKRAAT

ASANIKPPA
ODOKSTORRT

.)(VJET
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DASHI 21. mars - 20. prill
Parashikohet një ditë e komplikuar për të lindurit e kësaj

shenje. Duhet bërë kujdes, pasi mund të shmangen disa debate të
kota. As puna dhe as dashuria nuk do ju kënaqin gjatë kësaj dite. Do
të jeni gjatë gjithë kohës në kërkim të ndryshimeve.

DEMI 21. prill - 21. maj
Kjo e martë do të jetë mjaft pozitive për të lindurit e kë-

saj shenje. Ka disa aspekte të jetës që janë shumë interesante. Do të
ndjeni dëshirën për rikuperim. Po ashtu mund të merrni rezultan-
tet e pritura brenda një kohe të shkurtër.

BINJAKET 22. maj - 21. qershor
Kjo ditë nuk do të jetë aspak në ritmin e duhur për të lin-

durit e kësaj shenje. Ky nuk është momenti i duhur për ndryshime,
pasi nuk do të merrni rezultatin e dëshiruar, përkundrazi mund të
përkeqësoni situatën. Duhet të tregoheni shumë të kujdesshëm
lidhur me financat dhe shpenzimet.

GAFORRJA 22. qershor - 22. korrik
Të lindurit e kësaj shenje duhet të presin ende, para se

të marrin përgjigjet që presin. Kjo e martë shërben për të reflek-
tuar dhe për të kuptuar se çfarë dëshironi në të vërtetë.

LUANI 23. korrik - 22. gusht
Nuk ka përfunduar ende periudha juaj e pozitivitietit, por

tashmë fuqia duhet të vijë nga ju dhe jo nga yjet. Duhet të rikthehe-
ni në lojë dhe të tregoni kush jeni. Nuk duhet të mbylleni në egon
tuaj, por jini më të hapur.

VIRGJERESHA                  23. gusht - 23. shtator
Do të ndjeni nevojën për të pushuar dhe qetësuar, pse jo

edhe të përkëdhelni veten pak më shumë. Ndonëse do të ndiheni disi
të lodhur dhe stresuar, dita do të jetë mjaft pozitive dhe duhet ta sh-
frytëzoni sa më mirë.

PESHORJA 24. shtator - 23. tetor
Kjo e martë parashikohet që të jetë mjaft pozitive dhe

e mbushur me energji të mira. Duhet t’iu kushtoni më shumë vë-
mendje personave që ju rrethojnë, pasi dikush mund t’iu prishë
humorin. Çështjet e rëndësishme kanë marrë rrugën e zhblloki-
mit.

AKREPI 24. tetor - 22. nëntor
Parashikohet një ditë e mbushur me momente tensio-

ni, ku nuk do arrini që të jeni asnjë moment të qetë. Kjo javë nuk
ka nisur në mënyrën më të mirë të mundshme, por do të vijë duke
u përmirësuar. Bëni kujdes sa i takon dashurisë, pasi parashikohen
debate të forta.

SHIGJETARI 23. nëntor - 21. dhjetor
Kjo e martë nuk duket të jetë aspak pozitive. Mund të

ketë tensione, sidomos në dashuri. Kush po jeton më shumë se një
histori paralelisht, do të rezultojë se po gabon.

BRICJAPI 22. dhjetor - 20. janar
Dita premton shumë për të lindurit e kësaj shenje. Ka

ardhur momenti për të eksperimentuar dhe për tu rifutur në lojë.
Nuk ka nevojë që të mundoheni dhe të sforcoheni, pasi gjërat do të
ecin spontanisht.

UJORI 21. janar - 19. shkurt
Kjo nuk është një periudhë aspak e favorshme për të lin-

durit e kësaj shenje. Do të ketë momente nervozizmi dhe mërzie.
Situatat ju kanë lodhur, ndaj keni nevojë që të përfshiheni në ek-
sperienca të reja.

PESHQIT 20. shkurt - 20. mars
Më në fund do të lini pas krahëve një periudhë tejet ne-

gative dhe nën ritmin e duhur. Ka ardhur momenti për të rinisur
nga e para. Kjo gjë vlen për çdo sferë të jetës.
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1258 - Bagdadi bie në duart e
mongolëve dhe shkatërrohet kalifa-
ti abasit.

1633 - Astronomi italian Galileo
Galilei arriti në Romë për tu gjykuar
para Inkuizicionit për shkak të besi-
mit se toka rrotullohet rreth diellit. 

1668 - Traktati i Lisbonës: Spanja
njeh Portugalinë. 

1832 - Paraqitja e parë e kolerës
në Londër.

1920 - Lidhja e Kombeve njeh
neutralitetin e përjetshëm të Zvi-
crës.

1945 - BRSS merr Budapestin pas
betejës 49 ditore me Gjermaninë;
159,000 të vdekur.

1959 - Kukulla Barbi del në shitje.
1974 - Disidenti, shkrimtari fitues

i Çmimit Nobel, Aleksander Solzhe-
nitsyn dëbohet nga BRSS.

1989 - Lirohet Kryeministri i kid-
napuar belg Vanden Boeynants.

Në qoftë se ti mendon 
se mundesh, apo mendon 

se nuk mundesh - ke të drejtë.
(Henry Ford)

Ilaçet që mund të
shkaktojnë sterilitet te
meshkujt
Një grup shkencëtarësh nga Univer-
siteti i Kopenhagës zbuluan se
analgjetiku dhe ibuprofeni antipire-
tik mund të çojnë në infertilitet te
meshkujt. Rezultatet e hulumtimit
janë botuar në revistën “Procedurat e
Akademisë Kombëtare të Shkenca-
ve”.
Eksperimenti u ndoq nga 31 meshkuj
nga 18 deri në 35-vjeç. Ata u ndanë në
dy grupe. Grupi i parë i të anketuarve
morën 600 miligramë ibuprofen
(ekuivalent me tre tableta) çdo ditë
për gjashtë javë, ndërsa të tjerë
morën placebo.
Pas 14 ditësh, te burrat e grupit të
parë u vërejt prodhimi i hormonit lu-
tein. Ai ndikon në sintezën e testoste-
ronit të nevojshëm për formimin e
spermatozoideve. Përqendrimi i
tepërt i këtij hormoni zvogëlon
prodhimin e testosteronit dhe si
rrjedhojë çon në shterpësi. Shkencë-
tarët theksuan se subjektet e tyre
morën ibuprofen në doza të mode-
ruara, kështu që pasojat negative
nuk ishin shumë të theksuara.
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Amanda Faye, 25-vjeçare përdor orek-
sin e saj të madh për të fituar deri në 76
funte nga adhuruesit e saj, të cilët dëshi-
rojnë ta shikojnë ndërsa ajo ha sasi të
mëdha të ushqimit dhe pije të gazuara.
Pas humbjes së 40 kilogramëve në një
moment, ajo thotë se e kuptoi që e bëri atë
vetëm për t'u përshtatur me njerëz rreth
saj dhe se ndihej shumë më mirë. Vajza
nga Kalifornia zakonisht bën tre video të
tilla në ditë, dhe shikuesit të cilët janë të
gatshëm të paguajnë më shumë i plotë-
sojnë kërkesat specifike. Ajo thotë se ajo

merr deri dhjetë mijë kalori në baza dito-
re, por shton se ka gjetur një mënyrë për ta
kthyer atë në pozitive. Ndryshe, Amanda,

e cila peshon 210 kilogramë, ka mbi
50,000 njerëz që e ndjekin atë në Insta-
gram.

Sa herë që keni dhimbje në
gjoks, sidomos nëse është një
dhimbje e fortë, ne menjëherë
mendojmë për një atak në
zemër. E megjithatë, për fat të
mirë, në të shumtën e rasteve
ajo është vetëm një dhimbje
shumë e mprehtë që nuk ka të
bëjë fare me gjendjen e
zemrës sonë, por është quaj-
tur sindroma e kapjes preor-
diale.

Sindroma e kapjes prekor-
diale nuk është serioze dhe

është një dhimbje në gjoks që,
ndryshe nga infarkti, nuk

ndikon në gjymtyrët e tjera
dhe mbetet mirë e kufizuar në

frontin e zemrës. Zakonisht më
të prekurit janë fëmijët, ado-
leshentët dhe të rinjtë nën 30
vjeç. 

Shkenca nuk ka gjetur
ende një përgjigje për këtë sin-
drom, por për pjesën më të
madhe është diçka që tenton
të zhduket plotësisht me filli-
min e moshës madhore.

Sidoqoftë, gjithmonë është
mirë të kryhet një kontroll te
specialisti për të përjashtuar
ndonjë ndërlikim tjetër.

Kjo bimë vret 86% të
qelizave të kancerit të
mushkërive
Kanceri i mushkërive konsiderohet si një
nga shkaqet kryesore të vdekjes. Nga 75
deri 80 për qind të rasteve të kancerit të
mushkërive janë origjinë e kancerit të
njohur si karcinoma NSCL. Një studim i bo-
tuar në revistën Pub Med tregon se majda-
nozi mund të përdoret si një kurë për këtë
sëmundje, falë substancës së saj apigjenin,
e cila ka aftësinë për të vrarë qelizat e kan-
cerit, deri në 86 për qind.  Përveç majda-
nozit, ka disa ushqime të tjera që përm-
bajnë apigjenin, të tilla si selino, qepë,
portokall, rigon, koriandër, çaj kamomil, ar-
tiçokë dhe verë të kuqe. Sidoqoftë, apigje-
nin është më e përqendruar në majdanoz
dhe më shpesh rekomandohet në luftën
kundër kancerit. Në mjekësinë alternative,
majdanozi konsiderohet ilaçi më i mirë për
heqjen e gurit dhe rërës në veshka, për të
zgjidhur problemet urinare, por është
gjithashtu një diuretik i fortë.

Grupi zviceran-suedez i ABB në
Shangai planifikon të ndërtojë një fa-
brikë në vlerë 150 milionë dollarësh
për të ardhmen. Sipas njoftimit, fa-
brika planifikon të hapet në vitin
2020, në të cilën robotët do të ndër-
tojnë robotë. Në këtë rast, njerëzit do
të mbikëqyrin punën e të gjithë stabi-
limentit robotik, dhe në procesin e
prodhimit ata do të ndihmohen nga
robotët YuMi të ABB dhe autopilot që
do të shërbejë për të ofruar materialet

e nevojshme të papërpunuara, shk-
ruan CNN. Përndryshe, ABB Robotics
Division është e angazhuar në prodhi-
min e robotëve industrialë për fa-
brikat e tjera, dhe produktet e tyre
përdoren më së shpeshti në prodhi-
min e makinave, montimin e pajisje-
ve elektronike dhe në industrinë ush-
qimore. Duke ndërtuar një fabrikë të
re në Shangai, investimi zviceran-zvi-
ceran në Kinë do të arrijë afro 2.4 mi-
liardë dollarë.

Dhimbje të forta në gjoks? Ja se çfarë janë në të vërtetë
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Fiton para vetëm
duke ngrënë
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Robotë që ndërtojnë robotë


