
A do të bëhet
Kosova me
qeveri
gjithëpërf-
shirëse? 
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E PËRDITSHME INFORMATIVE

Koha

Kur skandalet në një vend plasin në mënyrë
periodike, kur akuza për afera të larta korrup-
tive mbushin kryetitujt e mediave, por në fund
i lihen harrimit e jo marrjes së përgjegjësisë,
njerëzit vërtet mësohen me të keqen, por hum-
basin besimin tek ata që kanë në krye. Shoqë-
ria mpaket e rritet dëshira për t’u larguar nga
një vend, siç po ndodh në Shqipëri. Ankesa më
e shpeshtë – ky është një vend, ku postet nuk

merren me meritë. Skandali i fundit i plagjiatu-
rave që goditi si një dallgë e re e ftohtë shoqë-
rinë e forcoi edhe më shumë këtë mungesë me-
ritokracie. Jo se fiktiviteti nuk njihej , por
përmasat e tij e nivelet që kapte ishin shokue-
se. Radhazi dolën në media kapituj doktoratu-
rash të kopjuara, diploma fiktive, zbulime dek-
larimesh të pasakta për studime në
universitete. Personat pas tyre ...

Vala e plagjiaturave 
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Stevo Pendarovski, Gordana Siljanovska-Davkova dhe Blerim Reka janë tre profesorët
universitarë që do të garojnë për postin e presidentit. Koalicioni qeveritar nga njëra anë, VMRO e
vetme dhe opozita shqiptare nga ana tjetër do të kërkojnë votat e qytetarëve për kandidatin e tyre.
Më 5 maj, në raundin e dytë, Maqedonia e Veriut pritet t’i thotë lamtumirë presidentit më
kontrovers deri më tani, Gjorgje Ivanov
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Fq.10

Dr.Arben
Taravari

“Tymi” 
i “pajtimit”
selektiv

Këto ditë më shumë se ndotjen e
ajrit, në ajër e ndjejmë duhmën e
një shfryrje individuale ose ko-
lektive. Erën e një hataje që ka
ndodhur në Parlament, me aku-
zat e pareshtura në adresë të Ta-
lat Xhaferit, që “e shpëtoi” ish ko-
legun e koalicionit, Trajko
Veljanovskin. Pastaj, kur shikon
lartë, në ajër pra, e shikon qiellin
dhe ai të duket i turbull, dhe nga
kjo “vranësi” nuk mund ta
shohim qiellin e vërtetë…Por,
mund të jetë një tym, apo tym-
najë, që ne s’na le të shohim tërë-
sinë e problemit. Sepse, kjo që
ndodhi, del të jetë... Fq.11
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Bejli falënderohet për
mikpritjen, vjen ambasadorja
Kejt Birns
Shkup, 1 mars - Ambasadori amerikan Xhes Bejli,
i cili po largohet nga vendi, në profilin e tij në
Tuiter u falënderua duke thënë: “Faleminderit
Maqedonia e Veriut për mikpritjen, miqësinë
dhe mirësinë tuaj. Mirupafshim - shihemi!”.
Xhes Bejli ishte konfirmuar si ambasador i
SHBA-së në Maqedoni, nga ana e Senatit, në
dhjetor të vitit 2014. Në vend ai arriti nga
Ankaraja ku ishte kryerës i detyrës si
ambasador.
Bejli në janar të këtij viti publikoi se e braktis
Shkupin në fillim të muajit mars, ndërsa pastaj
edhe do të pensionohet nga puna në
Departamentin e shtetit pas 34 viteve stazh
pune. Si ambasadore të ardhshme në vend, e
cila do ta zëvendësojë Bejlin, presidenti i SHBA-
së Donald Tramp e ka nominuar Kejt Meri Birns.
Ajo është diplomate me karrierë, ndërsa për
momentin është zëvendëshefe e misionit në
ambasadën e SHBA-së në Greqi.
Paraprakisht, ajo ka qenë zëvendës-shefe e
misionit dhe zëvendës-përfaqësuese e
përhershme në misionin e SHBA-së në seli të
OSBE-së në Vjenë. 
Në karrierën e saj ajo ka punuar në ambasadën
amerikane në Madrid të Spanjës, pastaj për
detyrë diplomatike ka qenë në Afganistan dhe
në selinë e NATO-s në Bruksel. Birns e flet
gjuhën spanjolle, hungareze dhe turke.

Të interesuar
që Maqedonia
e Veriut të
ekzistojë

Tiranë, 1 mars - Kryeministri
shqiptar Edi Rama në fjalim
në sesionin kryesor të Samitit
të dytë të diasporës
shqiptare, që mbahet në
Tiranë, duke i përmendur
sukseset e arritura  në
periudhën mes  dy samiteve,
i përmendi arritjet e
shqiptarëve në Maqedoninë e
Veriut, duke shtuar se pa to
nuk do të ketë vend.
“Jo vetëm që shqiptarët në
Shqipëri janë më mirë sot, se
ç’ishin në kohën e samitit të
parë, por ajo që konsiderohej
si e pamundur për shqiptarët
në Maqedoninë e Veriut, sot
është realitet. Brenda këtij
harku kohor, në Kuvendin e
Maqedonisë së Veriut flitet
shqip. Ne jemi të interesuar
që ai shtet të ekzistojë, të
përparojë drejt integrimeve
euroatlantike dhe shqiptarët
atje të jenë më mirë sot dhe
në të ardhmen, sesa ç’kanë
qenë dje. Pa shqiptarët nuk
do të kishte Maqedoni të
Veriut, e aq më pak
Maqedoni të Veriut në NATO
apo BE”, deklaroi Rama.
Rama ftoi më tej shqiptarët
në Tuz të Malit të Zi, të
bashkohen dhe të lënë
mënjanë “armiqësitë e kota
dhe të panevojshme me
njëri-tjetrin, për të fituar dhe
për të qeverisur në komunën
e parë me shqiptarë në
fqinjin tonë”. “Bashkohuni
dhe mos lejoni më të
mposhteni sërish për shkak
të armiqësive të kota”, tha
Rama. Kryeministri përmendi
më pas sfidën historike
përballë së cilës është
Kosova, teksa përmendi edhe
atë që e quajti “armikun” më
të madh të shqiptarëve.
“Sfidë që do të vendoset sot,
por që përcakton sesi do të
jenë pas 30 vitesh ata që sot
nuk kanë lindur ende. S’ka
pasur asgjë më të rrezikshme
dhe më penguese për
shqiptarët, sesa kur përballë
tyre kanë dalë shqiptarët, për
hesape të vogla të mjedisit
politik, duke e kthyer
flamurin në një ‘armë’ për të
luftuar kundër njëri-tjetrit
për të gjetur tradhtarin dhe
patriotin, të mirin dhe të
keqin, djallin nga shenjtori”,
deklaroi Rama. Diaspora
shqiptare mbahet në
organizim  të ministrit të
Diasporës, Pandeli Majko. Në
të marrin pjesë  edhe
presidenti kosovar Hashim
Thaçi, përfaqësuesit e jetës
politike të shqiptarëve nga
Maqedonia e Veriut, Mali i Zi
dhe më gjerë.

MEDIACitate

Futja e sintagmës ‘stabiliteti para demokracisë’ ka shkaktuar jo
pak trauma në mendësinë politike të entuziastëve të pakorrigjue-
shëm të cilët besojnë se ndershmëria e reformave mund t’i sjell pro-
speritet një vendi.

Ngjarjet fundit në Shqipëri, megjithatë, sikur nxorën në pah të
metat e një përvoje të pastudiuar sa duhet në këto vite të pluraliz-
mit demokratik. Atje opozita ka djegur mandatet, kurse kampi
qeveritar insiston në legalitetin dhe legjitimitetin e vijueshmërisë
së vullnetit të mandatuar nga votuesit, që i bie mosdevijim nga
axhenda e paracaktuar e kabinetit qeveritar, i përbërë vetëm nga një
parti - PS.

Aksioni politik i opozitës në Tiranë tani është përqendruar në rrugë.
Kryesisht janë protestat para ndërtesave të Qeverisë dhe Kuvendit,
të shoqëruara me përleshje e gaz lotsjellës, ato që hë për hë po e ka-
rakterizojnë këtë aksion opozitar. 

Ekziston një hendek në mes të opozitës dhe kampit qeveritar dhe
janë ndërkombëtarët ata të cilët po mundohen ta bëjnë të kalue-
shëm këtë hendek. Mirëpo deri më tani, pa sukses.

Ka diçka që nuk shkon në Tiranë. Edi Rama po insiston në legjitime-
tin qeverisës të fituar në zgjedhje legale, ndërkohë që është opozi-
ta ajo që po e konteston këtë legjitimitet, duke pretenduar se votat
në disa zona janë vjedhur. Kjo doli e faktuar edhe nga ‘Zëri i Ame-
rikës’. Përgjimet që u ‘peshkuan’ rastësisht nxorën në pah degradi-
me të theksuara të procesit zgjedhor në disa zona elektorale, tek-
sa prokuroria ende nuk ka zbardhur hetimet për mashtrim
zgjedhor përmes shitblerjes së votës. Askush nuk mund ta dijë
epilogun e këtij hetimi, ndërkohë që analistët dhe shoqëria civile,
që deri dje ishin paksa më proqeveritar, tash më kanë filluar të so-
lidarizohen me kauzën opozitare të denoncimit të mashtrimeve
zgjedhore.

Demokracia në këtë tranzicion të stërzgjatur, nëpër të cilën po ka-
lon edhe Shqipëria, shoqërohet nga disa paradokse, por dy janë më
të theksuara. 

E para, të gjithë ata që thirren në zgjedhje të lira e të ndershme ende
nuk e kanë dhënë një përgjigje shumë të rëndësishme që lidhet me
produktin e atyre zgjedhjeve. Çfarë institucione po ndërtohen dhe
kush po i kontrollon ato pas zgjedhjeve?

Përvoja ka dëshmuar, ashtu siç ka ndodhur edhe në Shqipëri, që
shumica e institucioneve të drejtësisë, përfshi gjykatat kryesore,
prokurorinë e përgjithshme, pastaj agjencitë dhe dikasteret sh-
tetërore ligjzbatuese, doganat, institucionet financiare, mediat etj.
të gjitha këto, pra, rezultojnë të kenë një ‘bos’, që bëhet kryemini-
stër në saje të votës së ‘lirë e të ndershme’ , e që është i pari që fre-
non çfarëdo lloj kontrolli të brendshëm demokratik. Të gjitha këto
institucione janë dekor i një kopshti kryeministror dhe sa herë që
opozita drejton gishtin e denoncimit të ndonjë deformimi, është
kampi qeveritar ai që i rrëzon këto pretendime për ‘mungesë fak-
tesh’. Nëse faktet nuk kalojnë nëpër gjykata, ato janë vetëm llafo-
logji, dhe pikërisht ky është synimi i pushtetit që ta paraqes opo-
zitën sa më të zhveshur nga instrumentet e faktologjisë.

E dyta, opozita synon rrënimin pushtetit, por pa një projekt të de-
finuar qeverisës. Kauza e pakënaqësive sociale dhe detektimi i
mangësive e aferave korruptive, përfshi edhe ato të shitblerjes së
votave, nuk mjaftojnë për të qenë alternativë e denjë e pushtetit,
nëse nuk kanë një program të qartë, që do të përfshinte kahe e pre-
misa zhvillimore, të ndryshme nga qeveria aktuale. Krahas kësaj,
opozita ende nuk ka arritur t’i bindë plotësisht kritikuesit e saj se
nuk do të ndodhë që sërish të bëhet zëvendësimi i oligarkive eko-
nomike, nga e majta në të djathtë.

Një qeveri që vazhdimisht iu referohet zgjedhjeve ‘të lira e të nder-
shme’, por pa dhënë kurrfarë sqarimi se çka ndodhë pastaj me
(pa)varësinë e institucioneve dhe një opozitë që marrjen e pushte-
tit e synon pa një projekt të mirëfilltë qeverisës, janë dy nga brigjet
e largëta të një hendeku që demokracinë e bënë të projektohet si
stallë ku secili ka të drejt ta lidhë atin e tij të harlisur. 

Demokracia e
kuajve të harlisur
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Emin AZEMI

Ahmeti i bën thirrje mërgimtarëve
të kthehen në atdhe
Tiranë, 1 mars - Në Tiranë ka filluar Samiti i dytë i
Diasporës ku marrin pjesë personalitete të larta
të politikës dhe botës shqiptare në Shqipëri,
Maqedoninë e Veriut dhe në Kosovë. Në samitin,
i cili është organizuar nga kryeministri i
Shqipërisë, Edi Rama dhe ministri për Diasporën,
Pandeli Majko, ishte i pranishëm edhe  kryetari i
BDI-së, Ali Ahmeti, i cili  bëri thirrje për
mobilizim të mërgatës shqiptare kudo për të
zbarkuar në atdheun e tyre.
“Tani patriotizmi më i madh i yni, i shqiptarëve
është të zbarkojmë me njerëz të mençur,
inxhinierë, ekonomistë, doktorë, specialistë të të
gjitha fushave. Për këtë ka nevojë më së shumti
sot atdheu ynë”, tha Ahmeti, ndërsa shtoi se ky
Samit duhet të ngelë diçka në kujtesën tonë për
t’i shërbyer vendit dhe së ardhmes.
“Momentet më të rëndësishme historike të
vendit tonë, rrjedhat i kanë pasur nga mërgata.
Gjergj Kastrioti Skëndërbeu u organizua dhe u
mobilizua në mërgatë dhe më pas zbarkoi këtu
tek vendi ku u përkund. Rilindja Kombëtare
Shqiptare veproi në Perëndim dhe në Lindje, por
të tëra energjitë i vuri në shërbim të vendit, në
shërbim të atdheut. Pavarësia e Shqipërisë në
1912 me Ismail Qemalin dhe tërë ato njerëz që
ishin vënë në shërbim të rritjes dhe
ndërgjegjësimit të kombit u organizuan dhe
mobilizuan nga mërgata. E fundit, Ushtria
Çlirimtare u financua, u ushqye, u mobilizua
pikërisht nga mërgata”, tha Ahmeti. 
Qëllimi i samitit është bashkëpunimi i diasporës
në mbarë botën shqiptare për më shumë
zhvillim ekonomik, kulturor në vend.
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Zejnulla VESELI

Shkup, 1 mars - Profesori universi-
tar, Stevo Pendarovski do të jetë
kandidati i përbashkët për presi-
dent i koalicionit qeveritar LSDM-
BDI. Pendarovski ka “triumfuar”
mbi ish-ministrin e Punëve të
Brendshme, Oliver Spasovski,
ndërsa mbështetje do të ketë edhe
nga PDSH e Menduh Thaçit dhe
Alternativa e Afrim Gashit. Penda-
rovski ka qenë më i “parapëlqyeri”
i kryeministrit Zoran Zaev dhe lide-

rit të BDI-së, Ali Ahmeti, të cilët të
mërkurën në mbrëmje, arritën
marrëveshje për kandidat të për-
bashkët që do të mbështetet edhe
nga partnerët tjerë të koalicionit. 

Profesor i Sigurisë ndërkombë-
tare në Kolegjin Amerikan, Penda-
rovski për postin e presidentit ga-
ron për herë të dytë. Në vitin 2015,
si kandidat i LSDM-së, Pendarovski
nuk arriti të fitojë shumicën e vota
kundër presidentit aktual, Gjorgje
Ivanov. Megjithatë, tek shqiptarët,

Pendarovski duket të jetë kandi-
dati më i pranueshëm, pasi në bio-
grafinë e tij, nuk ka diçka që ka lënë
gjurmë kundër ndonjë etniteti.
Koordinatori i grupit parlamentar
të LSDM-së, Jovan Mitreski, tha dje
para gazetarëve se koalicioni qe-
veritare ka investuar në atë që qy-
tetarët të fitojnë një kandidat për
të gjithë qytetarët. “Kemi investuar
dhe investojmë në këtë proces pasi
është me rëndësi dhe me vlerë,
pasi qytetarët për herë të parë do

të fitojnë kandidat për të gjithë
ata, për të gjithë qytetarët”, ka
thënë Mitrevski.

Në garë brenda LSDM-së për
kandidat për president, përveç
Pendarovskit dhe Spasovskit, ka
qenë edhe ministri i Punëve të Ja-
shtme, Nikolla Dimitrov, por se
nuk kishte marrë mbështetje të
duhur nga jomaqedonasit. Edhe
Imer Selmani dhe Teuta Arifi ishin
në listën e anketës së LSDM-së, por
që - përveç te shqiptarët, nuk ki-

shin mbështetje të madhe tek
elektorati maqedonas. Në
ndërkohë, kryeministri Zoran Zaev,
përkundër përpjekjeve, nuk ka ar-
ritur të fitojë mbështetjen edhe të
partisë së Ziadin Selës dhe të Bi-
lall Kasamit. Aleanca për Shqip-
tarët dhe BESA tashmë kanë bërë
të ditur se do të mbështesin nomi-
nimin e ish-ambasadorit dhe pro-
fesorit universitar Blerim Reka.
Reka, prej të enjten edhe zyrtarisht
është pjesë e listës së kandidatëve
zyrtar për president, ku është edhe
Gordana Siljanovska-Davkova, pas
kandidaturës të së cilës rreshtohet
VMRO-DPMNE opozitare.

Siljanovska-Davkova ndërkohë
ka marrë mbështetje edhe nga
partitë tjera opozitare maqedona-
se e që nuk janë pjesë e Parlamen-
tit, megjithatë duket se nuk do të
marrë vota shqiptare. Kjo, sepse
ajo është e njohur për deklarata
kundër Marrëveshjes së Prespës,
Marrëveshjes së Ohrit, Decentra-
lizimit dhe kundër Ligjit të gjuhës
shqipe. Rrethi i parë i zgjedhjeve
presidenciale është caktuar më 21
prill, kurse i dyti më 5 maj. 

CAKTOHEN KANDIDATËT PËR PRESIDENTStevo Pendarovski,
Gordana Siljanovska-
Davkova dhe Blerim Reka
janë tre profesorët
universitarë që do të
garojnë për postin e
presidentit. Koalicioni
qeveritar nga njëra anë,
VMRO e vetme dhe
opozita shqiptare nga
ana tjetër do të kërkojnë
votat e qytetarëve për
kandidatin e tyre. Më 5
maj, në raundin e dytë,
Maqedonia e Veriut
pritet t’i thotë lamtumirë
presidentit më
kontrovers deri më tani,
Gjorgje Ivanov

Gara e profesorëve

Koha
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Shkup, 1 mars - Mbesin edhe disa
muaj deri në qershor kur Këshilli i
Evropës duhet të sjellë vendim për
fillimin e bisedimeve për anëtarë-
sim. Në këtë periudhë vendi duhet
të përqendrohet në qëllimet refor-
muese dhe në unitetin kombëtar.
Nuk ka kohë për të humbur. Është
lajm i mirë që edhe Qeveria dhe
opozita pajtohen se eurointegrimi
duhet të shënojë progres.

Këtë e theksoi eurodeputeti
Tune Kelam, i cili e kryeson delega-
cionin shtatë anëtarësh  të Parla-
mentit Evropian për vizitë në ven-
din tonë me qëllim vlerësimin për

reformat dhe gatishmërinë për fil-
limin e bisedimeve për anëtarë-
sim. “Maqedonia e Veriut dhe qyte-
tarët tuaj e meritojnë fillimin e
bisedimeve me BE-në. Tashmë
keni arritur shumë që t’i filloni bi-
sedimet. Edhe pse në këtë fazë nuk
është e qartë se a do të ketë ven-
dim njëzëri të Këshillit të Evropës,
ne po punojmë për këtë. Detyra e
juaj është që ta përforconi unitetin
kombëtar, t’i vazhdoni reformat.
Tani nuk është koha që t’i festoni
sukseset të cilat realisht janë arri-
tur, por të përqendroheni në aktivi-
tetet të cilat janë me rëndësi

thelbësore për vendin tuaj. Neve
na nevojitet Maqedonia e Veriut si
anëtare e BE-së”, porositi Kelam, i
cili është kryetar i Komitetit për
Punë të Jashtme pranë Parlamen-
tit Evropian.

Ai theksoi se vizita është në
kohën e cila është me rëndësi kri-
tike për Maqedoninë e Veriut, por
se po largohen nga vendi me
ndjenjën e shpresës, duke i pasur
parasysh ndryshimet gjatë një viti
e gjysmë siç është praktikisht anë-
tarësimi në NATO dhe fakti që ven-
det fqinje ishin të parat të cilat e ra-
tifikuan Protokollin për hyrje në

Aleancë. Si shumë të rëndësishme
i theksoi edhe zgjedhjet e ardhsh-
me presidenciale. “Nëse zgjedhjet
mbahen në klimën e pajtimit
kombëtar, në mënyrë të drejtë dhe
transparente, ky do të jetë argu-
ment shtesë që të jepet mbësh-
tetje për Maqedoninë”, tha euro-

deputeti Kelam. Delegacioni sh-
tatë anëtarësh i PE-së gjatë qën-
drimit dyditor në vend kishte taki-
me në Qeveri, Kuvend, me
opozitën, si dhe me sektorin qyte-
tar. Delegacioni e vizitoi edhe sta-
cionin filtrues në Kërçovë të ndër-
tuar me para të fondeve të BE-së.

Austria, mbështetëse
e madhe e
Maqedonisë së Veriut
Shkup, 1 mars - Pas suksesit me zgjidhjen e
kontestit me Greqinë, Republika e Austrisë
shpreson se këtë vit Republika e Maqedoni-
së së Veriut do t’i fillojë bisedimet me Ba-
shkimin Evropian, në këtë proces, ka thënë
kancelari i Austrisë Sebastian Kurc në taki-
min e djeshëm me kryeministrin Zoran
Zaev në Vjenë.
Austria, ka theksuar Kurc, edhe më tutje do
t’i japë mbështetjen e nevojshme Maqedo-
nisë së Veriut, ndërsa takimi me Zaevin
edhe një herë e tregon dhe dëshmon miqë-
sinë mes të dyja vendeve. Zaevi, siç kumtoi
pres-shërbimi qeveritar, e falënderoi kance-
larin Kurc dhe Qeverinë e Austrisë për
gjithçka që kishin bërë për Maqedoninë e
Veriut, por edhe për gjithë rajonin e Ballka-
nit Perëndimor.
“Tani pasi filloi që të zbatohet Marrëveshja
e Prespës, përkushtohemi plotësisht në
punën për reformat në vend. Marrëveshja e
arritur kishte impakt pozitiv ndaj gjithë
rajonit. Me marrëveshjen arritëm të tre-
gojmë se me partneritet dhe dialog mund
të arrihet shumë”, ka potencuar kryeministri
Zaev në takimin me kancelarin Kurc. Zaevi
dhe Kurci kanë biseduar edhe për Çebrenin
dhe Galoshtën, dhe për mundësitë që të ba-
shkohen kompanitë e mëdha energjetike
nga Austria si partnerë potencialë në ek-
zekutimin e projektit madhështor i cili
është projektuar në 800 milionë euro.
“Biseduam për bashkëpunimin për investi-
me të reja të huaja që do të vinin drejtpër-
drejt nga Austria, por edhe për kompania të
cilat janë me kapita të përzier austriak dhe
tjetër, që të mund të investojnë në vendin
tonë. Por biseduam edhe për të gjithë këtë
mbështetje e cila duhet të ndodhë në pe-
riudhën para qershorit, për marrjen e datës
për negociata, fillimin e negociatave për ka-
pitullin me Bashkimin Evropian”, theksoi
Zaev.

Uashington, 1 mars - Periudha e implemen-
timit të Marrëveshjes së Prespës do të hapë
çështje siç është puna e Komitetit për librat
dhe përdorimi komercial i emrit “Maqedo-
ni”, thotë ndërmjetësuesi i KB-së në konte-
stin për emrin, ambasadori Methju Nimic.
“Njëra prej punëve të cilat krijojnë shqetë-
sim është irredentizmi dhe demonizimi i
fqinjit. Vetvetiu ndryshimi i emrit kërkon
shumë kohë. Çdo pasaportë, patentë sho-
feri, diploma universitare, certifikata e ku-
rorëzimit, tabelat e institucioneve duhet
të ndryshohen. Për këtë është e nevojshme
kohë, njëjtë siç ishte e nevojshme kohë
edhe për marrëdhëniet midis popujve të
dy vendeve. Ekzistojnë çështje edhe në pje-
sën e përdorimit komercial  të emrit ‘Maqe-
doni'”, ka deklaruar Nimic në brifingun për
gazetarët në selinë e Organizatës e Kombe-
ve të Bashkuara.

Duke u përqendruar në angazhimin e
tij shumëvjeçar për tejkalimin e kontestit i
cili konsiderohet si stazhi më i gjatë në
përgjithësi në emërimin e ndërmjetësue-
sit nga ana e sekretarit të përgjithshëm të
KB-së, Nimic thotë se është i kënaqur nga

suksesi i negociatave midis Athinës dhe
Shkupit. “Njerëzit shpesh thoshin sa punë
e bezdisshme, të kalojnë 25 vite punojnë
për një fjalë, një emër. Pse qytetarët nuk
ulen dhe nuk dakordohen për emrin, për
çka janë të nevojshme pesë minuta. Por,
nuk bëhet fjalë vetëm për emrin, i cili është
vetëm kulmi i ajsbergut që është e duksh-
me, bëhet fjalë për çështje të ndjenjës për
identitet në dy vendet. Çështja kishte
aspekte historike dhe emocionale dhe
ende ka”, sqaron Nimic. Ai e thekson edhe
rëndësinë e udhëheqësisë politike në
tejkalimin e kontestit për emrin.

“Liderët ndërrohen dhe me të vërtetë
besoj se ata kanë ndikim të madh ndaj hi-
storisë. Liderët në dy vendet kanë qëndri-
me të ndryshme për kontestin. Ka pasur
periudha kur disa liderë e kanë vendosur
këtë çështje në fund të listës së prioritete-
ve, disa nuk ishin të gatshëm të ndërmar-
rin rrezik të madh, Njëra prej punëve pozi-
tive e cila kontribuoi që kjo çështje të
mbyllet është që kishim liderë nga dy palët
të cilët me të vërtetë vendosën në mënyrë
të sinqertë ‘dëshirojmë ta zgjidhim pro-
blemin, do të investojmë energji politike

në këtë dhe do të ndërmarrim rreziqe, do të
bëjmë kompromis’”, thotë Nimic. Kujton
edhe në kohën e negociatave të tij me dy
ministrat e Punëve të Jashtme, Dimitrov
dhe Koxias, kryesisht të zhvilluara në Vjenë,
të cilat rezultuan me marrëveshjen që
mbulon tërë serinë e çështjeve dhe sferave.

“Shpresoj se kjo do të çojë deri në
marrëdhënie të mira midis dy vendeve dhe
deri në rajon më të sigurt. Greqia e tërho-
qi kundërshtimin e tij në procesin e inkua-
drimit të Republikës së Maqedonisë së Ve-
riut në BE dhe në NATO. Kjo është zgjidhja
dhe me këtë projekti im ka përfunduar”,
nënvizon Nimic. I pyetur si ka arritur të
qëndrojë ndërmjetësues në këtë kontest
aq gjatë, Nimic sqaron se kjo ka të bëjë me
besimin ndaj tij nga dy palët negociatore.
“Çdo vit unë e kam pyetur Athinën dhe
Shkupin nëse dëshirojnë që unë të qën-
droj, sepse në negociatat nuk mund të qën-
drojë nëse nuk keni besim nga të dyja
palët, do të duhet të tërhiqeni. Ata,
megjithatë, çdoherë më kanë thënë, qën-
droni edhe një vit, nuk kemi arritur pro-
gres, por vazhdojmë me përpjekjet”, thek-
son ambasadori Methju Nimic.

TUNE KELAM VLERËSON GATISHMËRINË PËR BISEDIME ME BE-në

Përqendroheni në reforma

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

NIMIC PARA GAZETARËVE NË SELINË E OKB-së 

Duhet kohë për implementimin
e Marrëveshjes së Prespës
“Njerëzit shpesh thoshin sa
punë e bezdisshme, të kalojnë
25 vite punojnë për një fjalë, një
emër. Pse qytetarët nuk ulen
dhe nuk dakordohen për
emrin, për çka janë të
nevojshme pesë minuta. Por,
nuk bëhet fjalë vetëm për
emrin, i cili është vetëm kulmi i
ajsbergut që është e dukshme,
bëhet fjalë për çështje të
ndjenjës për identitet në dy
vendet. Çështja kishte aspekte
historike dhe emocionale dhe
ende ka”, sqaron Nimic
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Zbardhet
plaçkitja ndaj 
70 vjeçarit
Sektori i punëve të brendshme
Tetovë, gjegjësisht zyra e ja-
shtme për punë kriminalistike
Gostivar, e ka zbardhur në tërë-
si vjedhjen të cilën më datë 26
shkurt rreth orës 9 e ka denon-
cuar 70 vjeçari S.R. nga Gosti-
vari, ku në rrugën “Nikolla Pa-
rapunov” në Gostivar, dy
persona ia kanë vjedhur por-
tofolin, pasi që paraprakisht i
kanë kërkuar dhe i njëjti u ka
dhënë një shumë të caktuar
parash, gjoja se për mjekimin
e bashkëshortes të njërit prej
tyre. Dje është arrestuar 63
vjeçari E.D. dhe 67 vjeçari S.K.,
të dy nga Shkupi dhe janë
mbajtur në Stacionin policor
në Gostivar. Për parashtresat
adekuate, të njëjtit janë dër-
guar përpara gjykatësit me
procedurë paraprake në
Gjykatën Themelore Gostivar,
ndërsa personit S.R. i janë
kthyer paratë e vjedhura.

Depërtohen 
dy shtetas 
të Shqipërisë
Të enjten mbrëma rreth orës
21 e 40 minuta, në Stacionin
policor Tetovë, janë sjellë dy
shtetas të Republikës së Sh-
qipërisë, B.Sh. 20 vjeçar dhe
S.Sh. 24 vjeçar, të cilët për
shkak të hyrjes ilegale në ven-
din tonë, paraprakisht kanë
qenë të arrestuar në Stacionin
për mbikëqyrje kufitare Ro-
gaçevë. Pas mbajtjes së
shkurtë dhe dokumentimit të
rastit, të njëjtit janë dorëzuar
për procedurë të mëtejme në
Njësinë për kriminalitet
ndërkufitar, migracion të huaj
dhe riatdhesim, ashtu që janë
deportuar në shtetin e tyre
amë.

Dy persona
sulmojnë 
fizikisht policët
Duke kryer detyrat dhe aktivi-
tetet zyrtare në rrugën “ Zhivko
Brajkovski” në Gostivar, të enj-
ten rreth orës 09 e 50 minuta,
dy punonjësit e policisë nga
Stacioni policor Gostivar, kanë
qenë të ofenduar, fyer dhe më
pas edhe të sulmuar fizikisht
nga personat F.I. 25vjeçar nga
fshati Banjicë e Poshtme dhe
G.D. 25 vjeçar nga Gostivari. Dy
sulmuesit janë arrestuar dhe
janë mbajtur në Stacionin po-
licor Gostivar për zbardhjen e
plotë të rastit. (U.H) 

KRONIKË

Shkup, 1 mars - Mbi 40 hapësira të
reja gjelbërim dhe rreth 12 mijë
drunjë të rij, pritet që brenda këtij
vitit të investohen në qytetin e
Shkupit. Në shënimin e 53 vjetorit
të Ndërmarrjes Publike “Parqe
dhe Gjelbërime”, drejtori Adrian
Muça, tha se vitin e kaluar investi-
met në hapësira të gjelbërta në
Shkup janë shtuar për 100 për
qind. Me një intensitet të tillë,
Muça theksoi se do të punojnë
edhe gjatë këtij viti.

“Administrata e Qytetit të

Shkupit i kushton rëndësi të
madhe gjelbërimit në kryeqytet.
Për këtë arsye edhe buxheti i ndër-
marrjes tonë është dyfishuar,
gjegjësisht nga 65 milion është rri-
tur në 120 milionë denarë. Këto
mjete i kemi shfrytëzuar për kriji-
min e hapësirave të reja dhe
mirëmbajtjen e tyre”, tha drejtori
Muça.

Në mesin e shumë projekteve
që i ka paralajmëruar dhe men-
don ti realizon NP “Parqe dhe
Gjelbërimi”, është investimi në
Malin e Gazi Babës. I rrethuar nga
disa lagje urbane, mes tyre edhe
ajo Gazi Babës, kjo pjesë e Shku-
pit, qoftë gjatë verës, apo dimrit
është tepër e vizituar. Drejtori i
“Parqeve dhe Gjelbërimeve”, tha
se për vitin 2019 nuk janë para-

parë mjete për investim në këtë
mal urban, megjithatë shtoi se
ende nuk janë shterur të gjitha
mundësitë për të investuar.

“Nëse me rebalancin e buxhe-
tit arrijmë të sigurojmë mjete të
mjaftueshme, atëherë në Malin e
Gazi Babës do të ndërtojmë një
‘Park Adrenalinë’. Ideja është që
një park i tillë të ngritët edhe në
afërsi të Malit Vodno. Por meqë
bëhet fjalë për një investim më se-
rioz, ku duhet të sigurohen leje
për siguri të qytetarëve dhe një
varg licencash tjera, realizimin e
këtij investimi sipas të gjitha gja-
save do ta bëjë një kompani e
huaj. Sidoqoftë, ende nuk ka asgjë
konkrete për këtë gjë”, tha drejto-
ri Muça. Përkundër investimeve
dhe rregullimit hortikulturor të

hapësirave në kryeqytet, opinioni
është dëshmitar se një pjesë e
madhe e të mirës publike është
shënjestër e vandalizmit. Dëmti-
mi i ulëseve dhe shkatërrimi i
drunjëve të mbjellur, paraqet një
prej problemeve kryesore me të
cilën gati ballafaqohet çdo ko-
munë në Qytetin e Shkupit, përf-
shi vetë administratën e kryeqen-
drës.

“Ligji për policinë komunal
është gati. Të njëjtin e kemi dorë-
zuar në Qeveri. Ende nuk kam
përgjigje konkrete se kur do të sh-
qyrtohet. Jemi në pritje”, tha krye-
tari i Qytetit të Shkupit, Petre Shi-
legov, në pyetjen se kur pritet të
miratohet ligji, përmes të cilit pa-
rashihet ti vendoset fund dëmti-
mit të mirës publike. (O.XH)

Shkup, 1 mars - Rigjykimi për rastin “Mon-
stra”, edhe në seancën e ditës së premte
u zhvillua pa prezencën e publikut. Pre-
zantimi i Masave të Posaçme Hetuese
(MPH), të cilët nuk janë publikuar më
herët, por që tash me insistim të Proku-
rorisë Speciale Publike po publikohen
në Gjykata, paraqesin arsyen kryesore
sepse për katër-pesë seanca me radhë
opinionin nuk u lejua të jetë i pranishëm
në gjykatë. Siç mëson gazeta KOHA,
përmbajtja e këtyre materiale nuk është
diçka e cila mund të luaj rol në vërteti-
min e fajësisë, por se kryesisht bëhet
fjalë për prova të cilët PSP-ja i prezanton

me qëllim të transparencës ndaj të aku-
zuarve dhe palës mbrojtëse. Ndryshe,
rasti “Monstra” është njëra prej lëndëve
të cilët PSP e ka marrë nga Prokuroria
për krim të organizuar, me çka javë më
parë, Gjykata e Lartë e Maqedonisë ven-
dosi që PSP nuk është kompetente për
lëndët e kësaj natyre. Sidoqoftë, rigjyki-
mi për vrasjen e pesëfishtë në Liqenin e
Smilkovës, deri më tani nuk ka zbuluar
asnjë detaj të ri. Aq më pak nga kjo
prokurori nuk japin informacione se
kur do ti prezantojnë “bombat” për të
cilat flitej se ekzistojnë për rastin “Mon-
stra”. (O.Xh)

Një 30-vjeçar i Maqedonisë
mbytet në Dubrovnik
Shkup, 1 mars - Trupi i shtetasit 30-të vjeçar nga Maqe-
donia e Veriut, pasdite është nxjerrë nga deti në Du-
brovnik. Siç njofton HINA, në rrjedhë është kontrolli
në vend dhe konfirmohen rrethanat për vdekjen e
burrit. Policia e Dubrovnikut ka kumtuar se diçka para
orës 13:00 nga Deti Adriatik në rajonin e Boninovës në
Dubrovnik është nxjerrë trupi i burrit, i cili është iden-
tifikuar si shtetas 30-të vjeçar i Republikës së Maqedo-
nisë së Veriut me qëndrim të përhershëm në Dubrov-
nik. Portalet lokale publikojnë se policia pak para orës
13:00 është thirrur nga qytetarët të cilët kanë parë se
dikush po mbytet në det. Ka intervenuar ndihma e sh-
pejtë dhe policia me anije. Të dhënat jozyrtare thonë
se burri ka rënë në det prej ku nuk ka mundur të dalë.
Prejse është nxjerrë nga ujërat ende ka dhënë shenja
jete, ndërsa pastaj ka vdekur.

“Monstra” në seancën e radhës e
hapur për publikun

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

NP “PARQE DHE GJELBËRIME” FESTON 53 VJETORIN

Gjatë 2019 pritet të
mbillen 12 mijë drunjë
Në mesin e shumë
projekteve që i ka
paralajmëruar dhe
mendon ti realizon
NP “Parqe dhe
Gjelbërimi”, është
investimi në Malin e
Gazi Babës.
Përkundër
investimeve dhe
rregullimit
hortikulturor të
hapësirave në
kryeqytet, opinioni
është dëshmitar se
një pjesë e madhe e
të mirës publike
është shënjestër e
vandalizmit



6 AKTUALE
Koha, e shtunë, 2 mars 2019 

Delvina KËRLUKU

Shkup, 1 mars - Grupi i sapofor-
muar punues kombëtar për ana-
lizë dhe revizion të vdekshmërisë
perinatale filloi përgatitje për
zbatimin e kontrolleve të rregull-
ta sistematike të të gjitha rasteve
perinatale të vdekjes në të ardh-
men. Kjo është masa më e re që e
ka vendosur Ministria e Shën-
detësisë për përmirësimin e
mbrojtjes shëndetësore të nëna-
ve dhe fëmijëve përmes grumbul-
limit sistematik dhe analizave të
të dhënave, që të krijojë interveni-
me në bazë të dëshmive, infor-
mojnë nga UNICEF-i.

“Në këtë moment, të dhënat
për vdekshmërinë nuk përfshijnë
kontroll të përgjithshëm të të
gjitha shkaqeve të mundshme
për vdekjen. Me këtë masë do të
sigurohet që në mënyrë sistema-
tike të grumbullojmë dhe të ana-
lizojmë të dhëna për shkaqet the-
melore, si dhe të zbatojmë
intervenime për përmirësimin e
sistemit shëndetësor dhe cilësisë
së mbrojtjes shëndetësore në
bazë të dëshmive”, tha ministri i
Shëndetësisë, Venko Filipçe. Gru-
pi punues do të shfrytëzojë meto-
dologji standarde dhe pako për
stërvitje të përpunuara nga Orga-
nizata Botërore e Shëndetësisë
(OSHB) dhe Fondi për fëmijë
pranë Kombeve të Bashkuara

(UNICEF) për zbatimin e revizio-
nit sistematik të rasteve të
vdekjes. Pakoja iu prezantua eki-
pit, dje gjatë punëtorisë së përk-
rahur nga UNICEF-i.

Grupi punues është përbërë
nga profesionistë me kualifikime
të larta, duke përfshirë edhe gji-
nekologë nga mbrojtja primare
shëndetësore dhe sektorët për
lindje, neonatologë, pediatra, epi-
demiologë dhe persona që mer-
ren me statistikë, me qëllim që
gjatë revizionit të shqyrtohen të
gjitha aspektet e shkaqeve të
mundshme për vdekje - duke
përfshirë edhe ato lidhur me si-
stemin shëndetësor, shëndetin e
nënës dhe aspektet sociale të sjel-
ljes shëndetësore.

Vdekshmëria perinatale -
vdekja fetale ( i lindur i vdekur)
pas 154 ditëve nga shtatzënia dhe
vdekja neonatale në 28 ditët e
para të jetës - shfrytëzohet për
matjen e cilësisë së mbrojtjes
shëndetësore. Në Maqedoninë e
Veriut, të dhënat e fundit të qas-
shme (prej vitit 2016) tregojnë
shkallë të vdekshmërisë perina-
tale prej 16/1000 foshnjë të lin-
dura gjallë, që është mbi mesa-
taren e vendeve-anëtare të BE-së
prej 6/1000 të lindur gjallë, si-
tuatë që i ka shqetësuar punë-
torët në shëndetësi dhe opinio-
nin dhe shkaktoi përpjekje të
shpejtuara për përmirësimin e
gjendjes, thuhet në kumtesën e
UNICEF-it.

Shkup, 1 mars - Pajisjet urbane,
gjegjësisht objektet që montohen
dhe demontohen, nuk janë lëndë
shqyrtimi e Inspektoratit shtetë-
ror për ndërtim dhe urbanizim. Ky
vendim i organit në fjalë  i de-
dikohet kërkesave dhe reagimeve
të fundit të opinionit dhe institu-
cioneve tjera shtetërore për largi-
min e platformave të egra në Ka-
nionin e Matkës.

“Objektet në fjalë nuk paraqesin
ndërtim të kategorisë së parë. Në
pajtim me Ligjin për ndërtim, ne
nuk jemi kompetent të veprojmë,
aq më pak të kontrollojmë dhe të
kryejmë mbikëqyrje të objekteve
lokale”, thonë nga ISHNU.

Javëve të fundit debati për Ka-
nionin e Matkës u aktualizua si re-
zultat i ndërtimit të platformave
komerciale mbi digën e Matkës.
Fillimisht kryetari i Qytetit të Shku-
pit, Petre Shilegov, tha se nuk ka
kompetencë të bëj rrënimin e këty-
re platformave, respektivisht i ape-
loi kryetarit të Komunës së Sarajit,
Blerim Bexhetit, që të bëj detyrën
për të cilën e kanë zgjedhur qyte-
tarët. Megjithatë, kryetarit Bexhe-
ti u përgjigj se një pjesë e mirë e
platformave ekzistojnë një kohë të
gjatë. “Për momentin, asnjë
platformë nuk e ka statusin juri-
dik të rregulluar. Problem shtesë
paraqet shpella e cila ka derë,

mirëpo nuk dihet se kush e ka ven-
dosur atë. Unë dëshiroj në pako ti
rregullojmë të gjitha. Për këtë do të
kërkojë ndihmë edhe nga institu-
cionet tjera. Bëhet fjalë për vend të
ndejshëm, duhet të kujdesim mos
ti dëmtojmë Matkës, por edhe të
zhvillohet turizmi”, deklaroi ditë
më parë Bexheti.

Ndryshe, kryetari i Qytetit të
Shkupit, në takim e fundit vitit me
gazetarë u shpreh se përmes Qeve-
risë, në Parlament pritet të inicioi
një nismë për përgatitjen e një
Ligjit të posaçëm për Matkën.
Nëpërmjet kornizës së re ligjore
administrata e Qytetit të Shkupit,
mendon që njëherë e përgjith-

monë ta zgjidh kaosin në pikën tu-
ristikë më të vizituar të kryeqytetit.

Zgjidhja e problemit me
parkingun, ndërtimi i një rrugë të
re mbi fshatin Gllumovë dhe ven-

dosja e taksës për autobusët që
vijnë nga jashtë, janë vetëm disa
nga masat që synohet të zgjidhen
me Ligjin e ri eventual për Kanjo-
nin e Matkës. (O.Xh)

Hekurudhat,
institucioni 
i parë publik me
certifikatë
ndërkombëtare
Shkup, 1 mars -Ndërmarrja Publike
Hekurudhat e Maqedonisë Infra-
struktura mori Certifikatë
Ndërkombëtare për përsosmëri në
zbatimin e prokurimit publik (CIPS
Corporate Certification Primary
Award) e ndarë nga Instituti për
Prokurim dhe Furnizim (Chartered
Institute of Procurement & Supply
-CIPS) nga Britania e Madhe. “Si re-
zultat i përpjekjeve të saja të vazh-
dueshme për zbatimin e standar-
deve dhe procedurave
ndërkombëta-
re në opera-
cionet e për-
ditshme,
sidomos në
fushën e
prokurimit
publik, e cila
rezultoi të
jetë efektive,
efikase dhe
ekonomike
në funksionim, me kosto të reduk-
tuar, vlerësim dhe menaxhim të
duhur  të rrezikut si dhe me
zbutjen e ndikimit të tyre, rritjen e
kontrollit dhe monitorimin e zbati-
mit të marrëveshjeve në fushën e
prokurimit publik, duke ruajtur ko-
munikim cilësor dhe të vazhdue-
shëm me grupet e interesit dhe
kontraktorët, NP Hekurudhat e
Maqedonisë - Shkup ka fituar certi-
fikatën e përsosmërisë në zbatimin
e prokurimit publik (CIPS Corpora-
te Certification Award primar)”,
thonë nga kjo ndërmarrje. Heku-
rudhat e Maqedonisë Infrastruktu-
ra është Institucioni i parë në terri-
torin e Republikës së Maqedonisë
së Veriut që merr një certifikatë të
tillë. Kjo certifikatë konfirmon se
institucioni vazhdimisht është
duke punuar në përmirësimin e
efikasitetit në hartimin, zbatimin,
menaxhimin dhe monitorimin e
prokurimit publik në kuadrin e saj.

Shkup, 1 mars - Një këmbësor ka
marrë lëndime të rënda, ndërsa
një person tjetër është lënduar
më lehtë në dy nga pesë aksiden-
te gjatë ditës së djeshme në rajo-
nin e SPB Shkup. Në tre aksiden-
te është shkaktuar dëm material.
Nga MPB-ja informojnë se dje
policia rrugore ka zbuluar dhe
sanksionuar 27 shoferë të cilët

kanë lëvizur me shpejtësi më të
madhe nga e lejuara, tre shoferë
kanë kaluar në udhëkryq në dritë
të kuqe, dy shoferë nuk kanë
dhënë përparësi për kalimin e
këmbësorëve në vendkalimin për
këmbësorë, katër shoferë për ren-
ditje të parregullt, një shofer për
parakalim të parregullt, dy sho-
ferë nuk kanë dhënë përparësi të

kalimit të automjeteve në zonën
e udhëkryqit, tre shoferë për mo-
sposedim të pajisjes dimërore, 11
shoferë për mosmbajtjen e rripit
të sigurimit dhe 14 shoferë kanë
përdorë celular gjatë drejtimit të
automjetit. 

Nga trafiku janë shkyçur tre
shoferë të cilët kanë drejtuar au-
tomjetin nën ndikim të alkoolit,

18 shoferë para se ta marrin të
drejtën e drejtimit të automjetit
dhe pesë shoferë fillestarë, si dhe
pesë automjete teknikisht të par-
regullta dhe 11 automjete të pa-
regjistruara. Janë hasur 104 au-
tomjete të parkuara në mënyrë
të parregullt, ndërsa me au-
tomjetin special “karrotrec” janë
larguar 85 automjete.

INSTITUCIONET PËRPLASEN PËR KOMPETENCAT MBI KANJONIN E MATKËS

Platformat në Matkë do të legalizohen
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Pesë aksidente në Shkup, një këmbësor i lënduar rëndë
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

NJË GRUP KOMBËTAR PUNUES DO TË BËJË ANALIZË DHE REVIZION

Hetohen vdekjet e foshnjave
Të dhënat zyrtare (prej
vitit 2016) tregojnë
shkallë të vdekshmërisë
perinatale prej 16/1000
foshnjë të lindura gjallë,
që është mbi mesataren e
vendeve-anëtare të BE-së
prej 6/1000 të lindur
gjallë, situatë që i ka
shqetësuar punëtorët në
shëndetësi dhe opinionin
dhe shkaktoi përpjekje të
shpejtuara për
përmirësimin e gjendjes

Koha
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Strugë, 1 mars - Një person ka vdekur
dhe një është plagosur të enjten
mbrëma në fshatin Poum të Strugës.
MPB ka sqaruar se ngjarja ka
ndodhur rreth orës 18 e 40 minuta në
fshatin Poum, kur U.V. i lindur në vitin
1997 nga i njëjti fshat ka shtënë ndaj
Z.B. (1996) dhe V.B. (1973), ndërsa ka
pasur edhe persona të tjerë. Sipas po-
licisë, Z.B. ka vdekur, ndërsa V.B. është
transferuar në Qendrën Mjekësore në
Strugë. Kryerësi vetë është paraqitur
në Stacionin Policor në Strugë.
Ngjarja, siç është theksuar në kumte-
sën e Prokurorisë Publike, kishte
ndodhur rreth orës 18:30 minuta, kur
në rrugën lokale në afërsi të Strugës

me armë zjarri është gjuajtur ndaj
personit që tashmë ka ndërruar jetë
dhe babait të tij (46). “Të dëmtuarit
kanë lëvizur përgjatë rrugës me au-
tomjetin e udhëtimit kur afër tyre
është afruar i dyshuari (22), nga një
automobil tjetër. Personi i dyshuar ki-
shte filluar që të gjuajë, fillimisht me
pistoletë, ndërsa pastaj edhe me pu-
shkë gjuetie, me çka i ndjeri është
vrarë, ndërsa babai i tij ka marrë lën-
dime të rënda trupore. Pas kryerjes
së veprës, i dyshuari ka ikur ndërsa
më vonë vetë është paraqitur në sta-
cionin e policisë. Prokurori publik
kompetent  ka dhënë urdhër për zba-
timin e procedurës hetuese për shkak

të dyshimit të bazuar se personi i dy-
shuar ka kryera vepra penale vrasje
dhe përpunim të palejuar, mbajtje
dhe tregti me armë ose materie për
spërkatje”, thuhet në njoftimin e
Prokurorisë. Duke vlerësuar se janë
përmbushur bazat ligjore, prokurori
publik deri te gjykatësi i procedurës
paraprake nga Gjykata Themelore
Strugë do të dorëzojë edhe propozim
për përcaktimin e masës së parabur-
gimit për personin e dyshuar, thonë
nga prokuroria. Policia po ndërmerr
masa për ndriçimin e rastit, ndërsa
jozyrtarisht thuhet se një konflikt për
dru ka qenë arsyeja pse U.V ka shtënë
ndaj 23-vjeçarit.

Nis subvencionimi për
kondicionerët inverter
Shkup, 1 mars - Qyteti i Shkupit kumtoi se si një prej masa-
ve kundër ndotjes së ajrit, sot e shpalli thirrjen publike për
subvencionimin e qytetarëve për blerjen e inverterëve dhe
pajisjeve bashkëkohore për ngrohje. Me thirrjen publike,
siç theksohet, përfshihen të gjithë kondicionerët inverterë
të cilët janë blerë nga 1 janari dhe do të zgjatë në konklu-
dim me 30 nëntorin ose deri në shterimin e mjeteve të pa-
rapara financiare nga Buxheti i Qytetit të Shkupit për këtë
qëllim.
Subvencionimi i qytetarëve në rajonin e Qytetit të Shkupit
për furnizimin e pajisjeve më bashkëkohore për ngrohje
për vitin 2019 do të financohet nga Buxheti i Qytetit të
Shkupit për vitin 2019. Vlera e subvencioneve do të jetë në
vlerë prej 50 për qind nga vlera e pajisjes, por jo më shumë
se 15.000 denarë me përfshirjen e tatimit personal mbi të
ardhurat, ndërsa thirrja publike do të realizohet në pajtim
me parimin “kush vjen i pari, shërbehet i pari”, theksojnë
nga Qyteti i Shkupit. 

Tevdovski: E
stabilizuam
borxhin publik
Shkup, 1 mars - Për dallim nga
periudha e vitit 2008 deri në vi-
tin 2016 kur borxhi publik ishte
me rritje të shpejtë, galopant,
dhe u rrit për 23 për qind të
BPV-së në 48,8 për qind, tani ai
është stabilizuar dhe është më
i ulët nga viti 2016, përkatësi-
sht arrin 48,7 për qind të BPV-
së, theksoi ministri i Financave
Dragan Tevdovski në takimin e
sotëm me gazetarët. Ai theksoi
se borxhi është nën kontroll,
sepse, siç tha, shpenzimin të ci-
lin e paguajmë, interesat, duk-
shëm janë zvogëluar.
“Për shembull nëse në fillim të
vitit 2016 interesi për shënimet
12 mujore pa klauzolë devizore
ka arritur 2,6 për qind, në fillim
të vitit 2017 ka arritur 2,1 për
qind, tani ai është zvogëluar në
0,8 për qind. Veprojmë me
shkallë më të ulët të interesit
prej 2,75 për qind për euroobli-
gacionin e vitit 2018, derisa eu-
roobligacionet paraprake kanë
pasur interes në hapësirë prej
katër deri 10 për qind”, citoi Tev-
dovski duke potencuar se është
rritur edhe afati i portfolios dhe
është stërmbushur numri i
ankandeve që e bën borxhin më
të lehtë për servisim. Ai tha se
vendi kohë më parë ka aderuar
drejt standardit më të lartë sta-
tistik SDDS plus, të cilin e plotë-
sojnë vetëm 18 vende të botës.
“Me ndryshimet e ligjit për
borxh publik, të cilat janë në
procedurë parlamentare, e
kthejmë edhe borxhin e joga-
rantuar në llogarinë e borxhit
publik. Ky ishte rekomandim
nga institucionet financiare
ndërkombëtare, si dhe
përpjekja jonë për njoftim tran-
sparent për borxhin, prejse në
vitin 2014 borxhi jo i garantuar
ishte nxjerrë nga llogaritja.
Gjithashtu, me ndryshimet e
ligjit, e kthejmë Strategjinë për
borxh publik, i cili në vitin 2011
ishte futur në strategjinë fiska-
le, me çka u zvogëlua vëllimi i të
dhënave”, sqaroi ministri i Fi-
nancave.

Shkup, 1 mars - Si të arrini deri te
zgjidhja sistematike për mbësh-
tetje të  sipërmarrësisë sociale në
shtetin tonë,  por, edhe deri te
ngritja  e vetëdijes te  institucionet
dhe kompanitë për mënyrat  në të
cilat ata munden  t’i mbështesin
sipërmarrësitë  sociale,  ishte tema
e Forumit të sotëm për sipërmarrë-

sinë sociale që u mbajt në Shkup.
“Për momentin rregullorja jonë ju-
ridike nuk e njeh sipërmarrësinë
sociale si të tillë. Zakonisht sipër-
marësitë sociale më së shpeshti
zhvillohen  nga organizatat qyteta-
re, ndonjëherë nga kooperativat,
por në tërësi edhe mund të shndër-
rohen edhe nga firma ose  tregtarë

individual. Por meqenëse ato janë
aq të shpërndarë në ligje,  rregul-
lorja jonë nuk i njeh dhe për shkak
të asaj ende  nuk është ndërtuar
identitet i sipërmarrësisë sociale
siç haset  në vendet tjera  me tra-
ditë më të gjatë”, tha Nikica Kusi-
nikova, drejtoreshë ekzekutive e
Konekt. Ajo thotë se për momentin

ka mbështetje të caktuar  nga Mini-
stria e Punës dhe Politikës Sociale
dhe nga Ministria e Ekonomisë,
përmes masave për punësim të ka-
tegorive të rrezikuara sepse ndër-
marrjet sociale punësojnë  persona
të tillë,  si dhe për promovim të
sipërmarrësisë sociale, por thotë,
ajo nuk është e mjaftueshme.

Shkup, 1 mars - Rruga nga ana e Ko-
sovës është në fazë përfundimtare
dhe pritet të përfundohet deri në
korrik të vitit 2019. Kjo duhet të pa-
raqesë nxitje për qasje më serioze
dhe fillim të punëve ndërtimore
edhe nga ana e Maqedonisë më
herët nga që është planifikuar, tha
kryetari i Odës Ekonomike të Ko-
sovës, Berat Rukiçi, në takimin e
djeshëm të punës me kolegun e tij
maqedonas, kryetarin e Odës Eko-
nomike të Maqedonisë, Branko
Azeski. Nga ana e Maqedonisë,

drejtimi rrugor është me gjatësi të
përgjithshme prej 13 kilometrave,
shuma e vlerësuar e së cilës para-
qet 63 milionë euro dhe paraqet
pjesë të rutës kryesore prej Shkupit
deri në Prishtinë. Sipas asaj që
është planifikuar, ndërtimi i auto-
stradës Shkup-Bllacë duhet të fil-
lojë në gjysmën e dytë të vitit 2019
dhe të përfundojë deri në fund të
vitit 2022.

Azeski dhe Rukiçi në takim bi-
seduan edhe për perspektivat për

avancimin e bashkëpunimit eko-
nomik mes dy vendeve, por edhe
për përforcim të bashkëpunimit
ndërmjet odave, i cili siç thanë,
është në nivel jashtëzakonisht të
lartë gjatë viteve të fundit. Bëhet
fjalë edhe për aktivitetet rrjedhë-
se projektuese në kuadër të Foru-
mit investues të odës në drejtim të
sigurimit të parakushteve për
rritje të përshpejtuar ekonomike
për shtetet nga rajoni i Ballkanit
Perëndimor, përmes bashkëpuni-

mit të tyre të përforcuar. Nevojitet,
vlerësuan kryetarët e odave, të
gjitha vendet nga Ballkani Perën-
dimor të synojnë drejt krijimit të
klimës pozitive afariste, përmes
punës së vazhdueshme të projek-
teve të përbashkëta për përmirë-
sim të ndërlidhjes infrastrukturo-
re, industrializimit dhe rritjes dhe
nxitjes që kapaciteteve dhe aktivi-
teteve eksportuese, digjitalizimit
dhe arsimit dual.

Këmbimi i përgjithshëm treg-
tar i Republikës së Maqedonisë së
veriut me Republikën e Kosovës
për vitin 2018 paraqet 300.6 mi-
lionë dollarë amerikanë dhe në ra-
port me vitin 2017 shënon rritje
prej 14.4%. Eksporti paraqet 265.8
milionë dollarë amerikanë, i cili
shënon rritje prej 17.8%, përderisa
importi paraqet 34.75 milionë dol-
larë amerikanë, i cili shënon ulje
prej 6.8% në krahasim me vitin
2017. Me atë rast, në këmbimin
tregtar është realizuar suficit në
anën e Maqedonisë prej 231.1 mi-
lionë dollarë amerikanë që shë-
non rritje prej 22.73% në krahasim
me suficitin e realizuar në vitin
2017. Për vitin 2018, Republika e
Kosovës është partnerja e 16-të e
jashtme tregtare e Republikës së
Maqedonisë së Veriut.

VRASJE NË FSHATIN POUM TË STRUGËS

Konflikti për dru, vritet 23-vjeçari 

Mungon identiteti i sipërmarrësisë sociale

ODA EKONOMIKE E KOSOVËS ME POROSI PËR SHKUPIN

Kosova kërkon përshpejtimin 
e autostradës Shkup-Bllacë

Nga ana e Maqedonisë,
drejtimi rrugor është me
gjatësi të përgjithshme
prej 13 kilometrave,
shuma e vlerësuar e së
cilës paraqet 63 milionë
euro dhe paraqet pjesë të
rutës kryesore prej
Shkupit deri në Prishtinë.
Sipas asaj që është
planifikuar, ndërtimi i
autostradës Shkup-
Bllacë duhet të fillojë në
gjysmën e dytë të vitit
2019 dhe të përfundojë
deri në fund të vitit 2022
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Kur skandalet në një vend pla-
sin në mënyrë periodike, kur akuza
për afera të larta korruptive mbu-
shin kryetitujt e mediave, por në
fund i lihen harrimit e jo marrjes së
përgjegjësisë, njerëzit vërtet më-
sohen me të keqen, por humbasin
besimin tek ata që kanë në krye.
Shoqëria mpaket e rritet dëshira
për t’u larguar nga një vend, siç po
ndodh në Shqipëri. Ankesa më e
shpeshtë – ky është një vend, ku
postet nuk merren me meritë.
Skandali i fundit i plagjiaturave që
goditi si një dallgë e re e ftohtë
shoqërinë e forcoi edhe më shumë
këtë mungesë meritokracie. Jo se
fiktiviteti nuk njihej , por përmasat
e tij e nivelet që kapte ishin
shokuese.

Radhazi dolën në media kapi-
tuj doktoraturash të kopjuara, di-
ploma fiktive, zbulime deklarime-
sh të pasakta për studime në
universitete. Personat pas tyre
ishin ndër emrat më të njohur të
Shqipërisë. Deputetë, funksionarë
të lartë, zëvendësministra, një ish-
ministre, një ministre e qeverisë
aktuale. “Numri i individëve me di-
ploma të diskutueshme është
rreth një e treta e Parlamentit,
numri i individëve që është pro-
vuar që kanë diploma fiktive, tituj
fiktivë ose kurse fiktive të dekla-
ruara, është provuar të paktën në
10-15 raste”, thotë drejtori i Institu-
tit të Studimeve Politike, Afrim
Krasniqi, i marrë gjatë me këtë
temë. Që praktikisht do të thotë se
në Shqipëri tanimë një kastë poli-
tikanësh me integritet të dyshimtë
merr vendimet për një popull që
pret kaq shumë nga politika. Për
shkrimtarin e njohur, Moikom
Zeqo, një nga deputetët e parla-
mentit të parë pas rënies së dikta-
turës, ky është “një mashtrim
kombëtar”. Në një intervistë për
gazetën “Dita”, ai e cilëson këtë fe-
nomen në politikë si fabrikim të
personaliteteve të rremë.

TË ZBUKUROHESH ME TITUJ PËR
TË RRITUR PRESTIGJIN

Plagjiatura, një virus që prek
më shumë politikanët? Politologja
e Shoqatës Gjermane për Politikën
e Jashtme, që merret me Ballka-
nin Perëndimor, Dr. Natascha
Wunsch thotë për DW, se “titujt si
ai i doktorit shkencor shihen në
shumë vende si një kualifikim po-
zitiv për poste publike, e kjo i shtyn

herë pas here politikanët që gabi-
misht të duan të zbukurohen me
tituj të tillë dhe/ose të dorëzojnë

edhe plagjiatura”.
Edhe në Gjermani pati disa ra-

ste të zbulimit të plagjiaturave, nga
qytetarë që i verifikuan rastet e dy-
shimta, por ato rezultuan me disa
heqje titujsh dhe me dorëheqje,
madje edhe të ministrit gjerman të
Mbrojtjes, Karl Theodor zu Gut-
tenberg dhe ministres së Arsimit,
Annete Schawan asokohe. Në Sh-
qipëri, veç dorëheqjes së një zë-
vendësministri arsimi, publikimet
e plagjiaturave me fotografim të
kapitujve të kopjuar janë mohuar
nga gati të gjithë emrat e përmen-
dur të deputetëve të parlamentit
shqiptar. Edhe ministrja e Shën-
detësisë, Ogerta Manastirliu i
mohoi akuzat për plagjiaturë. Shk-
rimtari dhe ish-deputeti, Moikom
Zeqo kërkon hapur dorëheqjen për
raste të tilla. “Cilido deputet që ka
marrë një titull e që është vërte-
tuar plagjiatura, duhet të japë
menjëherë dorëheqjen”.

Qeveria zyrtarisht e dënon fe-
nomenin, por sipas drejtorit të In-
stitutit të Studimeve Politike,
Afrim Krasniqi qeveria nuk i kush-
ton rëndësi të madhe, megjithëse
aktualisht kemi një ish-ministre

dhe një ministre aktuale me diplo-
ma fiktive. “Paradoksi bëhet edhe
më absurd, kur zyrtarisht qeveria
ka mbajtur retorikë kundër fiktivi-
tetit në titull dhe karrierë…e në
krah qëndrojnë ministra të aku-
zuar për plagjiatura”.

SI U FUTËN “TË FORTËT” NË
POLITIKËN SHQIPTARE?

Por pika e kthesës në politikën
shqiptare, kur madje në parlament
u futën jo vetëm njerëz me diplo-
ma jo të marra me meritë, por
edhe elementë kriminalë, që siç
dihet, shkaktoi debate për vite me
radhë, i ka rrënjët më të thella. Po-
litologu Afrim Krasniqi shpjegon
se në një moment të caktuar, kur
politika kishte probleme përfaqë-
simi, ajo iu afrua njerëzve që
njihen si “të fortët”, biznesmenëve
të tranzicionit. “Ata kishin dy cilësi,
dominimin në zona elektorale dhe
paranë, por jo statusin social. Këtë
ata u munduan ta krijojnë përmes
CV-ve fiktive”. E për shkak se Parla-
menti Shqiptar e merr si të mirë-
qenë deklarimin e deputetit dhe
nuk bën verifikime të mëtejshme,
valën e fiktivitetit që iu sul parla-

mentit shqiptar këto vite nuk e
ndali kush.

Nuk e ndali as Ministria e Arsi-
mit. Kërkesës së Institutit të Stu-
dimeve Politike kjo ministri, i
përgjigjet se ka të drejtë të veri-
fikojë vetëm individët që kanë
trokitur në ministri dhe kanë bërë
regjistrimin me sjelljen e diploma-
ve. “Kur i kemi paraqitur listën e
deputetëve me diploma të dekla-
ruara, ata na kanë thënë, nga këta
kaq persona kanë deklaruar dhe ia
kemi njohur, për të tjerë që nuk
kanë bërë kërkesë nuk mbajmë
përgjegjësi”., thotë Afrim Krasni-
qi. Vërtet që Ministria e Arsimit e
ka një rregullore për kontrollin an-
tiplagjiaturë të disertacione-
ve”.Ministria siguron software për
kontroll automatik apo pajisje të
tjera që i shërbejnë kontrollit për

KUR MERITOKRACIA ZËVENDËSOHET NGA PARAJA OSE PARTIA

Vala e plagjiaturave 
Kur plasi skandali i
plagjiaturave në
Shqipëri, të gjithë u
tronditën nga
përmasat e tij brenda
politikës. Quo Vadis
Shqipëri? Drejt
Europës me elita
fiktive? Sipas
ekspertëve, mungesa
e meritokracisë nxit
emigrimin

Përhapja e rasteve të
plagjiaturës jo vetëm varros
besimin tek një politikë
nxitëse e meritokracisë, por
ajo mund të ketë si pasojë
edhe emigrimin e personave
të mirëshkolluar. Ky problem
është shumë më i gjerë,
sepse në tërësi procedurat
meritokratike në vendet në
tranzicion nuk janë të
zhvilluara mirë, dhe postet
publike zihen shpesh me
lidhje personale apo
përkatësi partiake. Kjo jo
vetëm çon në zhgënjim nga
popullata, por ka efekt
negativ edhe në cilësinë e
vendimmarrjes në proceset
politike 

DR. NATASCHA WUNSCH 

Motivet janë të shumta, por
së pari nga fakti se në
konkurset, ku kam
konkurruar për personel
akademik, kam vënë re
qartazi mungesë
meritokracie dhe serioziteti,
ku kandidatë pa doktoraturë
apo pa ndonjë shkrim
shkencor me cilësi,
gjendeshin të listuar te
fituesit, apo të punësuar,
ndërsa të tjerë me
doktoraturë, si në rastin tim,
nuk dilnin fitues. …Jam
shtyrë të zbuloj plagjiaturat
e ndryshme, pasi kam vënë re
se kishte edhe interes publik
mbi probleme të tilla 

VLADIMIR KOLA 

Numri i individëve me
diploma të diskutueshme
është rreth një e treta e
Parlamentit, numri i
individëve që është provuar
që kanë diploma fiktive, tituj
fiktivë ose kurse fiktive të
deklaruara, është provuar të
paktën në 10-15 raste.
Fenomeni prek një numër të
madh personash 

AFRIM KRASNIQI 
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Urim HASIPI

Tetovë, 1 mars - Dalja e ujërave të
zeza në sipërfaqe është kthyer në
një shqetësim të madh për banorët
që jetojnë në Lagjen Drenovec të
Tetovës. Banorët thonë se ky pro-
blem ka lindur në dy tre vitet e fun-
dit, dhe jo vetëm që ndot mjedisin
por është kthyer në një rrezik edhe
për shëndetin e tyre, për shkak se
mund të përhapet edhe ndonjë epi-
demi. Situata më e rënduar para-
qitet kur ka të reshura të shiut pasi
që uji del nga pusetat në sipërfaqe
dhe vërshon bodrumet e shtëpive
të tyre, e në muajt e verës nga ky
ujë i fëlliqur kundërmon erë e keqe. 

“Situata më e rëndë është kur
ka reshje të shiut, bllokohet kanali-
zimi dhe ujërat e zeza dalin në
sipërfaqe dhe është gjendje kata-
strofale. Çdo ditë bodrumet na
mbushen me ujë. Të gjitha pusetat
janë zënë dhe uji nuk mund të
shkojë nëpër gypa dhe del jashtë.
Kjo situatë përsëritet vite me radhë.
Kemi kërkuar disa herë nga autori-
tetet e Komunës së Tetovës, kanë
ardhur, kanë pastruar dhe janë lar-
guar, por situata sërish mbetet e
njëjtë”, thotë Sali Alija, banor i kësaj
lagje. Një tjetër banor shprehet se
ujërat e zeza vërshojnë në tokat

bujqësore të tij, të cilat kanë dalë
jashtë përdorimit. Më problema-
tike është situata për fëmijët, të cilët
kalojnë apo luajnë pranë ujit të
ndotur që me raste mund ta për-
dorin edhe për të larë duart, pasi që
ata nuk janë të vetëdijshëm për rre-
zikun që ju kanoset. Banorët e kësaj
lagje kërkojnë që urgjentisht të
ndërmerren masa në drejtim të
zgjidhjes së këtij problemi që mund
të kthehet në burim infeksionesh
të ndryshme.

“Ky problem është shfaqur dy
tre vitet e fundit. Kemi patur pro-
bleme para dhjetë vitesh kur u
ndërtua sistemi i kanalizimit, kurse
tani sërish kemi të njëjtin problem.
Unë në katin e parë të shtëpisë nuk
mbaj asgjë, sepse çdo herë kur ka
shi, kam dëme, prandaj edhe nuk
mund të jetoj. Kemi bërë kërkesa
edhe me nënshkrime por askush
nuk ka ndërmarrë asgjë. Është rre-
zik sepse pusetat janë të hapura
dhe shumë të thella, dhe mund të
bien fëmijët”, shprehen banorët e
kësaj paralagje të Tetovës. Ata
thonë se shqetësimin e tyre disa
herë e kanë ngritur në Komunën e
Tetovës dhe institucionet kompe-
tente, por pa gjetur një zgjidhje të
përhershme për këtë problem që
mbi të gjitha rrezikon edhe shën-

detin e tyre. 
“Kërkojmë hapjen e një sistemi

të ri të kanalizimit, që ujërat të
derdhen direkt poshtë lagjes, se-
pse gypat e tanishëm nuk janë të
vendosur si duhet, prandaj shpesh
herë ata zihen dhe ka probleme të
mëdha. Duhet që të vendoset si-
stem i ri për tërë këtë lagje, që ky
problem të zgjidhet njëherë e
përgjithmonë, ose në të kundërtën
ne do ta bllokojmë këtë kanalizim
dhe ujërat të vërshojnë në rrugën
kryesore” thonë banorët. 

Sipas tyre, krahas periudhës kur
ka reshje, vështirë është edhe gjatë
verës ngase kundërmon erë e
rëndë në këtë lagje, e cila ndodhet
në hyrje të Tetovës, nga pjesa e Ko-
munës së Tearcës. Ky problem ish-
te shfaqur edhe para dhjetë vitesh
kur rruga kryesore Tetovë - Poroj,
në këtë pjesë përmbytet nga ujërat
e kanalizimit. Në atë kohë, u gjet
një zgjidhje e përkohshme, por ta-
shmë sërish i njëjti problem është
rishfaqur dhe është kthyer në një
problem permanent për këta ba-
norë. Nga Komuna e Tetovës thonë
se ky problem është i vjetër dhe se
duhet që të vendoset sistem i ri i
kanalizimit, por nuk kanë dhënë
më shumë hollësi se si do të
zgjidhet.

plagjiaturë”, thuhet në një nga vendimet e Këshillit të Ministrave të
vitit të kaluar, por duket se këto janë më shumë fjalë të bukura në
letër.

DËSHTIMI I INSTITUCIONEVE PËRGJEGJËSE 
PËR PRODUKTIN SHKENCOR

As institucionet më të rëndësishme të verifikimit të vërtetësisë e
cilësisë së produktit shkencor, universitetet nuk kanë arritur me sa
duket ta kryejnë detyrën e tyre. Universitetet duhet të bënin verifiki-
min e secilit nga rastet e përmendura, por universitetet nuk e bëjnë,
thotë Afrim Krasniqi. “Sistemi është shumë i mbyllur, bordet dhe
drejtuesit e universiteteve zgjidhen nga qeveria. Ata janë zyrtarë të
vegjël, ndërkohë që akuzat janë bërë për nivele të larta”.

Nuk ishin universitetet, ato që zbuluan skandalin e plagjiatura-
ve në diplomat apo doktoraturat e politikanëve, por individë të an-
gazhuar. Vladimir Kola, i cili ka përfunduar doktoraturën për të
drejtën publike në Itali është njëri nga personat, që zbuloi një seri
plagjiaturash, mes tyre edhe të politikanëve. Për Deutsche Wellen,
ai shpjegon pse i hyri një rruge të tillë: “Motivet janë të shumta, por
së pari nga fakti se në konkurset, ku kam konkurruar për personel
akademik, kam vënë re qartazi mungesë meritokracie dhe seriozite-
ti, ku kandidatë pa doktoraturë apo pa ndonjë shkrim shkencor me
cilësi, gjendeshin të listuar te fituesit, apo të punësuar, ndërsa të tjerë
me doktoraturë, si në rastin tim, nuk dilnin fitues. …Jam shtyrë të zbu-
loj plagjiaturat e ndryshme, pasi kam vënë re se kishte edhe interes
publik mbi probleme të tilla”.

FENOMENI I MASTERIZIMIT
Fenomeni nuk është i pranishëm vetëm në politikë. Sipas Vladi-

mir Kolës ”fenomeni është i pranishëm tek të gjitha kategoritë, por
natyrisht njerëzit që janë të pushtetshëm, në përgjithësi ‘gardhin’ që
duhet të kapërcesh për të marrë doktoraturën e shohin ose e kanë më
të ulët se të tjerët”.

Ky fiktivitet shqetësues në Shqipëri duket se rrënjët i ka ekono-
mike. Ka qenë një ligj i arsimit të lartë i vitit 2007, i cili i hapi rrugën
masterizimit masiv të viteve të fundit, “sepse doli një vendim i Këshil-
lit të Ministrave, sipas të cilit individët që kanë gradë shkencore në
mënyrë automatike nëse punojnë në administratën publike marrin
rritje rroge. E pothuaj se e gjithë administrata publike qendrore u fut
në master apo nivele të tjera të kualifikimit”, shpjegon Afrim Krasni-
qi.

Një master sillte rrogë më të mirë, edhe nëse ai nuk bëhej në pro-
fesionin që ushtrohej. Një master të ndihmonte të ruaje vendin e
punës. Reforma e re arsimore e ka ndryshuar këtë, por pasojat nuk
janë zhdukur. Zhytjen në fiktivitet e pranojnë jashtë mikrofonit të
gjithë, por megjithatë një “veting” në këtë drejtim nuk është i dëshi-
rueshëm. “Fenomeni prek një numër të madh personash. Askush nuk
ka interes”, thotë Afrim Krasniqi.

SHIJA E HIDHUR E HUMBJES SË BESIMIT
Quo Vadis Shqipëri? Drejt Europës me elita fiktive? Drejt Eu-

ropës me shitblerje masterash e plagjiatura? “Në Shqipëri është
krijuar ideja se gjithçka shitet, edhe shkenca, i gjithë sistemi krijon
impaktin, se kur e kanë bërë këta, e kanë bërë karrierë, pse duhet ta
vrasë mendjen unë, të bëj studime të thelluara, kur e marr të gatsh-
me”, kritikon Afrim Krasniqi. Me “ata” nënkuptohen politikanët, eli-
ta drejtuese e vendit. Me “unë” të rinjtë që janë në prag të karrierës.

Pasoja - një zhgënjim i madh i brezit të ri për një vend, ku meri-
tokracia zëvendësohet nga paraja apo partia. Protestat studentore
të muajit të fundit në Tiranë e shprehën qartë këtë zhgënjim. 79%
e të rinjve në Shqipëri duan të largohen nga vendi, sipas një vrojti-
mi të institutit Gallup. Politologja gjermane, Dr. Natascha Wunsch
shikon tek përhapja e rasteve të plagjiaturave rrezikun e deziluzio-
nimit në shoqëri. “Përhapja e rasteve të plagjiaturës jo vetëm varros
besimin tek një politikë nxitëse e meritokracisë, por ajo mund të ketë
si pasojë edhe emigrimin e personave të mirëshkolluar. Ky problem
është shumë më i gjerë, sepse në tërësi procedurat meritokratike në
vendet në tranzicion nuk janë të zhvilluara mirë, dhe postet publike
zihen shpesh me lidhje personale apo përkatësi partiake. Kjo jo
vetëm çon në zhgënjim nga popullata, por ka efekt negativ edhe në
cilësinë e vendimmarrjes në proceset politike. Prandaj ka rëndësi që
të jenë lart në agjendë të reformave politike procedurat transparen-
te në administratën publike”.

Kërkohet një mekanizëm efektiv i parlamentit shqiptar, me kom-
petenca vepruese për të shmangur në të ardhmen infiltrimin e indi-
vidëve me diploma fiktive, kërkon Afrim Krasniqi. Skandali i plagjia-
turave në Shqipëri hodhi edhe një hije tjetër të errët mbi politikën
shqiptare, që vuan nga imazhi i korrupsionit dhe lidhjeve me krimin
e organizuar. Por e pati edhe një anë të mirë: Ishte hera e parë që në
Shqipëri u fol kaq hapur e gjatë për një problem të tillë. Plagjiaturat
i kanë sensibilizuar të gjithë. “E kush do të publikojë tani në të ardh-
men, apo do të hyjë në politikë, do të ketë vëmendje më të madhe”,
shpreson Afrim Krasniqi. (DW)

BANORËT KËRKOJNË KANALIZIM TË RI 

Drenoveci përmbytet
nga ujërat e zeza 

Më problematike është situata për fëmijët të cilët kalojnë apo luajnë pranë
ujit të ndotur që me raste mund ta përdorin edhe për të larë duart, pasi që
ata nuk janë të vetëdijshëm për rrezikun që ju kanoset

Koha
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Nj
ë nga të dhënat krye-
sore të shoqërive të
zhvilluara, është
Ndërgjegjja Kolekti-

ve. Ajo është e pranishme dhe e
fortë deri në atë masë, sa madje
luan rolin e partisë apo pushtetit
më të rëndësishëm ndër të gjitha
pushtetet. A kemi ne shqiptarët
ndërgjegje kolektive? Fatkeqësi-
sht duket se jemi larg të pasurit
një të tillë, që edhe pse tek-tuk del
në dritë për ndonjë moment të
shkurtër, zhduket më përpara se
të dukej e plotë, duke shkaktuar
edhe më shumë dëm se sa po mos
të ekzistonte fare.

Shpërbërësit, asgjësuesit, ar-
miqtë e Ndërgjegjes Kolektive
janë kryesisht varfëria, injoranca
dhe mbi të gjitha mungesa e shte-
tit. Në kohë të tëra është vërte-
tuar që nëse një shtet nuk e do
nënshtetasin e tij, ky i fundit nuk
do besojë më tek shteti, nuk do
besojë më tek shoqëria. Dhe Ma-
qedonia e Veriut i ka dhënë
shumë shembujve banorëve të
saj, në mënyrë të veçantë shqip-
tarëve, si asgjësuese e
Ndërgjegjes Kolektive. Me një si-
stem djallëzor të diktuar nga qël-
lime antinjerëzore, çfarëdo lloj or-
ganizimi shtetëror i ka përçarë
shqiptarët. Nuk është rasti të the-
mi fjalinë klishè që madje duket
se po kthehet në një proverb, fjalë
e urtë, që e thonë shqiptarët vet
gjithnjë e më shpesh: ne nuk
bëhemi-Jo! Në thelb është stra-
tegjia me të cilën është përpjekur
të mbysë Ndërgjegjen Kolektive
dhe suksesi i saj, pasi përfundimi-
sht ne kemi një marrëdhënie
tepër sporadike me qëndrimin

tonë të përbashkët ndaj shumë
situatave apo ngjarjeve që na
ndodhin përditë në vendin tonë,
që duket se është kthyer në një
qendër xhirimi për telenovela
turke. Rasti i fundit është ai që
ndodhi me deputetin Trajko
Veljanovski. Ky i fundit dyshohet
me prova të forta të ketë qenë
orkestruesi i turbullirave që
ndodhën në Parlamentin tonë, në
27 prill të 2017-ës, ditë në të cilën
u sulmua barbarisht pothuajse
deri në vdekje, kryetari i ASH-së,
z.Ziadin Sela.

Jo vetëm kaq, por meqë ta-
shmë kanë marrë pozicionet më
të lartë në hierakinë e shtetit, vlen
të përmendet që u sulmua edhe
një grup politikanësh që atëherë
përfaqësonin partinë opozitare
LSDM, kurse sot përfaqësojnë jo
vetëm këtë parti por edhe vetë sh-
tetin. Në atë kohë qeveriste Gruev-
ski me Ahmetin, kurse Zaevi me
Selën u rreshtuan krah njëri tje-
trit që të rrëzonin qeverinë. Me qe-
veri nënkuptohej Gruevski me
gjithë Ahmetin, sidomos z.Zaev
ishte shumë i zëshëm në atë kohë
kundër BDI-së, duke qenë i pari
politikan maqedonas madje që po
i qante hallin popullit shqiptar e
po përpiqej t’i thoshte të vërtetat e
zeza, ndryshe thënë të famshmet
“bomba” të Zaevit.

Atëherë Zaevi filloi të dukej si
një superhero, sepse bombat e tij
do të demaskonin më në fund kla-
sën e inkriminuar politike! Me
këtë kontekst s’mbeti i madh e i
vogël në ASH që nuk u vendos në
të njëjtin front ku Zaevi kishte
vendosur arkën me bomba, pra
në frontin e spastrimit të korru-

psionit. Dita më e ashpër e kësaj
oponence ishte pikërisht 27 prilli
i 2017-ës, ku për mos tu përsëritur,
huliganë të cilët u lejuan të ve-
pronin me skenarin e tyre qëllim-
vrasës, bash në kohën që kryetar
i Parlamentit ishte z.Trajko Velja-
novski. Pasi ndodhi rokada e pu-
shtetit, LSDM-ja erdhi në Qeveri,
por ama i duhej patjetër BDI-ja
si patericë për të qëndruar aty. Kë-
shtu ishte një copëz e shkurtër
kohe ku rrahja barbare e Selës u
përdor nga çdo forcë e madhe po-
litike në vend! Mirëpo kur erdhi
puna të vendosej drejtësi për 27
prillin, LSDM-ja pati kundër pate-
ricën e saj...BDI-në.

Kështu Trajko Veljanovskit
nuk ju hoq mandati, sepse kësh-
tu deshi BDI-ja! Maskaradë më të
dukshme në sy të popullit nuk ka!
Të amnistosh krimin duke përdo-
rur pushtetin që të ka dhënë posti
është skandal që jo vetëm të rrë-
zon nga ai post, por të fut edhe
në burg! Me pak fjalë, BDI-ja (par-
tia që u duk se tradhtoi Gruevskin
me Zaevin), doli që jo vetëm e do
VMRO-në më shumë se LSDM-në,
por kulmi është që e do më
shumë se shqiptarët, si kombi që
ja përdor gjuhën dhe figurat
kombëtare, pasi zakonet dhe tra-
ditat nuk po duken fare si tonat!
Nëse ka rast më të mirë për të
ndezur Ndërgjegjen Kolektive se
ky, atëherë i bie të presim kur të
na vrasin fëmijët ditën me diell.

LSDM-ja ra dakord me këtë
krim në sy të popullit, ra sepse
asaj i duhet paterica, kurse pate-
rica vet ka mirënjohjen e ish-part-
nerit, që sa kohë do ketë BDI-në
në pushtet asgjë e keqe nuk

mund ta gjejë, asnjë krim nuk
mund t’i dënohet! I vetmi rrezik
është madje që si një Kalë Troje
ideal, mos zgjohen natën e na
çojnë Zaevin pale se ku, e midis
trumbetash lirie na troket në
mëngjes shoku Gruevski me disa
oligarkë nga mbrapa!!! Askush
nuk dyshon në politikën e errët,
konspirative, lajkataro-kriminale
të BDI-së, e cila vetëm para disa
ditësh i tha Po krimit duke mbroj-
tur Trajko Veljanovskin, i cili
duhet të sqarojë drejtësinë dhe
mbi të gjitha popujt e Maqedoni-
së së Veriut!

Jam i sigurt që Zaevi nuk ka
shkuar në kishë të ndez qiri për
shëndetin e Veljanovskit, edhe që
përbrenda do me gjithë zemër që
ai njeri të gjykohet, por i ka zënë
sharra në gozhdë me BDI-në, pa
të cilën bie nga Qeveria! Vetëm se
kam një dilemë, mos ndoshta ky
qëndrim që po mban LSDM-ja
ndaj lëvizjeve të BDI-së rrezikon
që ta heqë njëherë e përgjith-
monë nga pushteti?!

Të gjitha veprimet e BDI-së
janë aq ofenduese ndaj popullit,
sa ka humbur simpatinë edhe tek
të vetët. Kësaj radhe madje aq ha-
pur po tradhton popullin sa më
në fund po fillon të formohet
Ndërgjegjja Kolektive. Duket
sikur BDI-ja ka mision të ngrejë
popullin kundër qeverisë, kundër
LSDM-së... asgjë nuk po dihet më
se çfarë vizioni malinj sheh BDI-
ja, ajo që dihet është se kundër
saj po ngrihet një dallgë e madhe
që është Populli dhe Ndërgjegjja
e tij!

(Autori është kolumnist
i rregullt i gazetës KOHA)
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që të ka dhënë
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që jo vetëm të
rrëzon nga ai post,
por të fut edhe në
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në më shumë se
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kulmi është që e do
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Ndërgjegjja kolektive Nga 
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“Tymi” i “pajtimit” selektiv Nga
Daut DAUTI

K
ëto ditë më shumë se
ndotjen e ajrit, në ajër e
ndjejmë duhmën e një
shfryrje individuale ose

kolektive. Erën e një hataje që ka
ndodhur në Parlament, me akuzat
e pareshtura në adresë të Talat
Xhaferit, që “e shpëtoi” ish kolegun
e koalicionit, Trajko Veljanovskin.
Pastaj, kur shikon lartë, në ajër pra,
e shikon qiellin dhe ai të duket i
turbull, dhe nga kjo “vranësi” nuk
mund ta shohim qiellin e vër-
tetë…Por, mund të jetë një tym, apo
tymnajë, që ne s’na le të shohim
tërësinë e problemit. Sepse, kjo që
ndodhi, del të jetë se i ka dalë tymi
një mishmashi juridiko-politik të
një projekti të domosdoshëm, kur
shumëçka u flijua, por shumëkush
nga ne nuk e kishte të qartë se ash-
tu nuk bëhen punët.

Rrimë në Çarshi me një mik
dhe komentojmë. Do t’i kushtojë
shtrenjtë kjo BDI-së, sepse në sytë
e publikut, doli se mbron një të dy-
shuar për 27 prillin, thotë bashkëbi-
seduesi. Aq më tepër, kur ai është
hiq më pak po një deputet I VMRO-
së së “urryer”. Sqarimet që i dha
kryeparlamentari në këtë situatë
të nxehur për shumëkënd mund të
mos ishin shumë bindëse, por nëse
debati parlamentar ka dalë jashtë
kohës së paraparë, askush prej tij
nuk mund të kërkojë që ta shkelë,
pavarësisht se do të shpëtonte
Trajkoja. Mirëpo, nuk jam i prirë që
ta shikoj problemin vetëm nga ai
prizëm. Shumëkush ra në këtë
grackë dhe harroi disa çështje
shumë më të rëndësishme se a do
të futet në paraburgim Trajkoja.
Maqedonia pat dalë nga kriza poli-
tike me ndërrimin e qeverisë, pas
zgjedhjeve të parakohshme që
ishin të domosdoshme pas zbuli-
mit të përgjimeve të paligjshme
dhe veprave të shumta prej tyre.
Procesi përfundoi me kompromi-
set që asnjëherë nuk i kënaqin
palët. Gjërat nisën të shthureshin,
u ndryshua pushteti dhe sikur u ni-
sën mbarë edhe punët tjera të
përgjegjësisë, kurse qeverisja e re
erdhi me shpresa për ndryshim në
qasje dhe në zgjidhjen e proble-
meve. Fryma e re u duk me hapat e
guximshëm që bëri kjo qeveri e re,
por, gjërat nuk kishin ndryshuar aq
shumë sa të mos kishte pengesa.
Pengesa ishte referendumi për
ndryshimin e emrit i bojkotuar nga
opozita, që vullnetin e shumicës(që
ishte pro ndryshimeve) nuk mundi
ta valorizojë si duhet dhe pasoi
hapi tjetër, ai i votimit në parla-
ment, ku nuk kishte shumicën e
duhur(dy të tretat e votave). 

Duke e rrahur këtë çështje, me

mikun vijmë në thelbin e proble-
mit, në atë që këtu kohë më parë qe
quajtur pajtim, e që në të vërtetë,
ishte eufemizëm për fjalën falje.
Përvoja me faljet, thotë ai, gjithnjë
ka qenë gjithëpërfshirëse. Edhe
unë pata shkruar për këtë çështje
që në paralajmërimet e para nga
kryeministri Zaev. Pata vënë në
dukje atë që më dukej më se e
logjikshme. E pata përshëndetur si
një hap, prapë të guximshëm si ai
me Marrëveshjen e Prespës, por i
kisha elaboruar disa aspekte disku-
tabile, sepse më dukej që atëherë
se as falësi e as publiku nuk e kish-
te kuptuar peshën e problemit në
parim. Të përkujtoj se falja ishte
një përpjekje për të zbutur raportet
pushtet-opozitë dhe për të arritur
një pajtueshmëri më të madhe sa i
përket implementimit të Marrëve-
shjes së Prespës. Nuk dukej reale
që opozita që kishte abstenuar nga
referendumi tash të bënte diçka
më shumë, prandaj kryeministri
Zaev e ofroi pajtimin(faljen) si një
mundësi për t’u rreshtuar në
projektin madhor shtetëror. Sido-
mos kur në votimin për nisjen e
ndryshimeve ishin rreshtuar tetë
deputetë të opozitës(që do të ishin
të nevojshme edhe më pas, kur të
votoheshin ato ndryshime), u kup-
tua prapaskena. Në analizat e mia
i kisha vënë në dukje disa dilema
që më duket se pikërisht tash po
reflektohen për të keq. Duke lexuar
e dëgjuar se falja do të përfshinte
vetëm pjesëmarrësit e dhunës së
27 prillit - ndërkaq ndër tetë depu-

tetët opozitarë kishte dhe të tillë
që nuk lidhje me këtë ditë - pata
vënë në dukje se nuk është në rre-
gull nëse nuk përshihen në falje
edhe personat tjerë të dyshuar për
vepra nga pozitat e pushtetit. Një
nga ato ishte Ganka Cvetanova, se-
pse projekti Shkupi 2014 kishte ka-
luar dhe realizuar me çdo gjë që
është problematike, në kohën kur
ajo ishte ministre përmes Ministri-
së së Kulturës? Me se e bëri për vete
shumica parlamentare Gankën që
të votojë për ndryshime nëse nuk
falet edhe ajo vetë? (“Habia” se si
disa lëndë procesuohen nuk duhet
të na habisin, sepse janë çështje
marrëveshjeje për të cilat nuk flitet
haptas).Flitet dhe nuk është
ndonjë fshehtësi se në sigurimin e
80 votave për ndryshime kushte-
tuese, ka qenë i angazhuar edhe
ish-shefi i DSK-së, Sasho Mijallkov,
i cili poashtu nuk doli askund si i
involvuar në ngjarjet e 27 prillit...

Ajo që pasoi me ligjin për t’u fa-
lur, ishte jo vetëm që nuk pati falje
të përgjithshme për të gjitha ve-
prat që do të çonin drejt një pajtimi
të mirëfilltë, ashtu siç mund të ish-
te bërë, për hir të interesave shtetë-
rore, por nuk u përfshinë as të
gjithë personat e involvuar në 27
prillin. Ajo që shumë ekspertë të
tjerë të së drejtës e vunë në dukje
ishe ajo jokonsekuencë dhe një
konfuzion që shkaktoi ky ligj, se-
pse u liruan deputetë që i kishin
hapur dyert e parlamentit që të hy-
nin protestuesit e dhunshëm,
ndërkaq mbetën të gjykohen per-
sona që poashtu ishin evidentuar si
fajtorë për hapjen e dyerve, ndër
ta edhe Feta Alimi i sigurimit të Ku-
vendit, që ishte për përkujdesur për
shpëtimin e Zijadin Selës. Pikëri-
sht ai ngriti zërin këto ditë kur flitej
për paraburgimin e Trajko Velja-
novskit, si organizator i ngjarjes në
fjalë. Ai ngriti zërin me të drejtë,
sepse ai qante hallin e vet, sepse në
këtë falje selektive, doli se përfi-
tuan ata që i kishte bërë për vete
pushteti dhe jo edhe ata që ndo-
shta kishin më pak faj. Në ligj mbe-
ti përgjegjësia për organizatorët,
të cilët “u gjetën” pikërisht këtyre
ditëve, dy ish-ministra dhe ish-
kryeparlamentari. Këtij të fundit
duhej t’i hiqej imuniteti që të mund
të futej në paraburgim. Por, çështja
është prapë te kriteri selektiv. Ta
bëj një analogji me aktin më të
rëndë, vrasjen: në një vrasje kemi
një kryes të veprës dhe një poro-
sitës. Kryesi që ka vra njeri, mund të
dënohet me 20 vjet burg, sepse ka
privuar nga jeta dikë. Por, edhe po-
rositësi mund të dënohet, por në
këtë rast, shumë më pak, sepse nuk

ka vrarë. Dhe tash kemi dy depu-
tetë që e shfrytëzuan të drejtën e
faljes, të cilët kanë kryer veprën
kryesore(kanë hapur dyert),
ndërkaq nuk falet njëri nga poro-
sitësit(Trajko Veljanovski). Duke
lënë anësh të gjitha rrethanat për
mosvotimin në parlament, unë çë-
shtjen kryesore e shoh pikërisht te
ky kriter i dyfishtë te ligji për falje i
cili e krijoi këtë rast të panevoj-
shëm. Por dhe më tepër, e shoh
edhe te falja e cila nuk i përfshiu
politikanët në përgjithësi. Jo pse
është e drejtë, po pse do të ishte
më mirë ashtu, një falje e përgjith-
shme, se sa falje selektive. Çka
“prodhoi” falja selektive? Një, nuk
hasi në mirëkuptim te ekspertët e
së drejtës. Dy, krijoi konfuzion te
organet gjyqësore se si të zbatohet.
Tre, që të arrihet te falja e persona-
ve të “piketuar”, duhej edhe organet
gjyqësore të veprojnë me kute të
dyfishta: dikë e lironin nga para-
burgimi, të tjerë mbanin. Katër,
falja e bërë në mënyrë selektive u
kuptua nga publiku i gjerë si qëllim
politik, e jo si drejtësi e mirëfilltë.
“Habia” gjithnjë e më e madhe në
media dhe në publikun e gjerë, s’ë-
shtë gjë tjetër pos një moskuptim
se ku është thelbi i problemit. Ne
në media dhe në forma tjera të ko-
munikimit vazhdojmë me një hi-
steri e cila ende merret me VMRO-
në e zbritur nga skena e pushtetit.
Dhe me BDI-në, natyrisht. Prapë
një qasje selektive! Sikur fatkeqësia
më e madhe për atë që po ndodh
tash janë (vetëm) ato dy subjekte.
Edhe për dukuritë me të cilat janë
përplot faqet e gazetave dhe laj-
met e medias elektronike, sikur të
jenë bartës vetëm ato. 

Qasja selektive në trajtimin e
anomalive të keq-qeverisjes ose ke-
qpërdorimeve të pozitës për të bërë
favore për të afërmit ose për ba-
shkëpartiakët, s’është “specialitet”
vetëm i BDI-së dhe shënjestrimi në
të është një diskurs jo parimor. Se-
pse, nëse VMRO-ja tashmë po “u
gëzohet” ditëve të mjerimit të vet
opozitar si rezultat i të gjitha bë-
mave të kaluara, kokëfortësive dhe
strategjive të gabuara gjersa ishte
në pushtet, sot në pushtet janë
LSDM-ja, BDI-ja, Alternativa dhe
disa subjekte të vogla, të cilat në
këtë ose atë mënyrë marrin pjesë
sipas hises së tyre edhe në të mirë e
në të keq. Me fjalë të tjera, nepotiz-
min nuk e ka shpikur BDI-ja që t’i
adresohet dikush vetëm asaj, edhe
pse nuk mund të thuhet se nuk e ka
“hisen” e vet. Vallen, natyrisht, e
tërheq subjekti më i madh, LSDM-
ja. Mediat kanë informuar edhe për
disa dukuri tjera, si ndarja e ten-

derëve firmave të afërta me push-
tetin, po gjithë kritikëve duhet t’u
thuhet qartë se më i apostrofuari
në këtë çështje ishte ministri kyç
për çështje zhvillimore që nuk
është i BDI-së. 

Këto çështje i përmend për
shkak se krijohet bindja se për
gjithçka që është e mirë, meritat i
ka LSDM-ja dhe gjithçka që nuk
bën, i takon BDI-së! U bë zhurmë e
madhe për disa lëndë ku janë të
dyshuar edhe funksionarë të BDI-
së. Të gjithë thirren në drejtësi dhe
të gjithë harrojnë se thelbi i sundi-
mit të së drejtës, qëndron te re-
spektimi i ligjeve. Është përfolur
mjaft në këtë kontekst mendimi i
Gjykatës Supreme se PSP-ja ka
ngritur lëndë jashtë afatit ligjor?
Shumë ekspertë ndoshta me të
drejtë vunë në dukje se kjo gjykatë
nuk ka pasur të drejtë të japë këtë
lloj mendimi. Por, ku është kuti i
vlerësimit në këtë rast? Gjykata Su-
preme nuk paska të drejtë të japë
mendim për një veprim të një in-
stancë tjetër që ka dalë jashtë man-
datit të vet? Po si bëheshka ashtu,
një ligj që në mënyrë të saktë ka
afatizuar veprimet, të zbatohet ja-
shtë atij afati, dhe publiku të bëjë
tifo që ai subjekt të bëjë shkelje ligji
që të kënaqë kureshtjen për të parë
dikë prapa grilave! Licitimi i këtillë
krijon huti, sepse nuk është e qartë
më se a kërkohet drejtësi sipas
ligjeve që i kemi sjellë me një mi-
lion mundime si marrëveshje midis
subjekteve politike, apo kërkojnë
qërim politik të hesapeve përmes
drejtësisë?

Kthehem prapë te kuti dhe qa-
sja selektive. Ndoshta Maqedonisë
në një moment delikat siç ishte
ndërrimi i emrit, i nevojitej një falje
si ajo që e bëri Zaevi, edhe pse me
këtë, për hir të interesave të larta
shtetërore u rrënua shteti juridik,
por, qasja selektive ishte e gabuar.
Ndoshta qasja më e mirë do të ish-
te ideja e Lubço Georgievskit, për
një falje të përgjithshme, sepse nuk
është ndonjë fshehtësi se gjithku-
sh që ka qenë në pushtet, ka pasur
përfitime. Pas një faljeje të këtillë,
do të duhej të kishte një pakt midis
pushtetit dhe opozitës për një fil-
lim të ri nga zeroja dhe pa kthim
prapa te anomalitë e vjetra të push-
tetit. Prandaj buja rreth mandatit
të Trajko Veljanovskit, më duket
fare e panevojshme dhe nuk duhet
të stërmadhohet, e as të lejohet të
“hyjë” midis partnerëve në qeverinë
aktuale, sepse ai nuk është shumë
më tepër i fajshëm se kolegët e tij
të liruar nga fajësia. 

(Autori është kolumnist 
i rregullt i gazetës KOHA)

Ndoshta Maqedonisë në
një moment delikat siç
ishte ndërrimi i emrit, i
nevojitej një falje si ajo që
e bëri Zaevi, edhe pse për
hir të interesave të larta
shtetërore, u rrënua shteti
juridik, por qasja selektive
ishte e gabuar. Ndoshta
qasja më e mirë do të ishte
ideja e Lubço Georgievskit,
për një falje të
përgjithshme, sepse nuk
është ndonjë fshehtësi se
gjithkush që ka qenë në
pushtet, ka pasur
përfitime...



5x5 dhe 6x6
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MENSUR
MAMUTI

DJALI I 
MBRETIT
ZOGU 1

ANAGRAMI 2 NATIONAL 
ROCK REVIEW

EMRI 
I AUTORES

SONË NË FOTO

VJEN
NË JETË

POETI TURK,
JUNUS

FILOZOFI
GJERMAN,

MARKS

KALË SHALE

VOLTI
------------------------------

AKTORJA
AMERIKANE,

UILIAMS

KOHA
E LIRË

LËVIZJE
NË SHAH

VEZË
E PESHKUT FOSFORI

TONI
------------------------------

AKTORI ANGLEZ, 
FAJNS

SHUMËZON 
NDONJË 

PRODHIM

NË RREGULL

E SHOQJA 
E AGAIT

------------------------------
MUROJ

PËRSËRI

MBIEMRI
I AUTORES SONË 

NË FOTO
PËREMËR

VETOR

SOLISTI 
I "ELITËS PESË", 

ZIBERI

NËNA
------------------------------

ENERGJIA

GJERMANIA
1000 ROMAK

-----------------------------
BIOLOGU 

ANGLEZ, ÇARLS

LLOJ DRITHI
(BIRRA)

-----------------------------
TRUPAT

USHTARAKE

LETRA
MË E FORTË

YLBER ABDULLAHU
(COZMAN)

-----------------------------
AVULLI 
I GOJËS

NJËJTË,
NJËLLOJ

KOHA
E LIRË

GJUHË TUPIANE 
NË BRAZIL

------------------------------
PJESA EPARË 

E ANAGRAMIT 1

NJ
-----------------------------

URREJTJE

QYTET
NË ITALI,

AFËR TRENTINOS

EMËR,
NAM

-----------------------------
VEPËR E SHKURTË 

SHKENCORE

PJESA E DYTË 
E ANAGRAMIT 1

SHKRONJA
FQINJE

QYTET 
NË SPANJË

------------------------------
INTENSITETI

MAHI
E ÇATISË

KOHA
E LIRË

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

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

ARUKONE (Çiftimi)

SUDOKU "më i madh se"

është më i madh se

 

NONOGRAMI

KENKEN

KATILA ME SY 
TË DHJESHËM

(M=Ë)

DASHJET
E VEJËS

Më poshtë janë dhënë dy 
anagrame që kanë të bëjnë me  
autoren tonë në foto: Poezia e 

autores dhe autori ynë i njohur, 
poezinë e të cilit e ka studiuar 

m
in

i S
KA

N
DI

m
e 

an
ag

ra
m

e

Anagrami 1

(Poezi)

Anagrami 2

(Libër)
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FILM 
    i bazuar në 
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MENSUR
MAMUTI

DJALI I 
MBRETIT
ZOGU 1

ANAGRAMI 2NATIONAL 
ROCK REVIEW

EMRI 
I AUTORES

SONË NË FOTO

VJEN
NË JETË

POETI TURK,
JUNUS

FILOZOFI
GJERMAN,

MARKS

KALË SHALE

VOLTI
------------------------------

AKTORJA
AMERIKANE,

UILIAMS

KOHA
E LIRË

LËVIZJE
NË SHAH

VEZË
E PESHKUTFOSFORI

TONI
------------------------------

AKTORI ANGLEZ, 
FAJNS

SHUMËZON 
NDONJË 

PRODHIM

NË RREGULL

E SHOQJA 
E AGAIT

------------------------------
MUROJ

PËRSËRI

MBIEMRI
I AUTORES SONË 

NË FOTO
PËREMËR

VETOR

SOLISTI 
I "ELITËS PESË", 

ZIBERI

NËNA
------------------------------

ENERGJIA

GJERMANIA
1000 ROMAK

-----------------------------
BIOLOGU 

ANGLEZ, ÇARLS

LLOJ DRITHI
(BIRRA)

-----------------------------
TRUPAT

USHTARAKE

LETRA
MË E FORTË

YLBER ABDULLAHU
(COZMAN)

-----------------------------
AVULLI 
I GOJËS

NJËJTË,
NJËLLOJ

KOHA
E LIRË

GJUHË TUPIANE 
NË BRAZIL

------------------------------
PJESA EPARË 

E ANAGRAMIT 1

NJ
-----------------------------

URREJTJE

QYTET
NË ITALI,

AFËR TRENTINOS

EMËR,
NAM

-----------------------------
VEPËR E SHKURTË 

SHKENCORE

PJESA E DYTË 
E ANAGRAMIT 1

SHKRONJA
FQINJE

QYTET 
NË SPANJË

------------------------------
INTENSITETI

MAHI
E ÇATISË

KOHA
E LIRË

KATILA ME SY 
TË DHJESHËM

(M=Ë)

DASHJET
E VEJËS

Më poshtë janë dhënë dy 
anagrame që kanë të bëjnë me  
autoren tonë në foto: Poezia e 

autores dhe autori ynë i njohur, 
poezinë e të cilit e ka studiuar 

m
ini SKAN

DI
m

e anagram
e

Anagrami 1

(Poezi)

Anagrami 2

(Libër)

SUDOKU

613742895
987615243
245839671
194287356
362951784
758364129
476523918
539178462
821496537
752461893
948352167
163798425
539647218
621835749
487129536
874916352
395274681
216583974

874913256
921765348
653842179
235178964
467239581
198456732
349627815
586391427
712584693
236958174
497231568
815674329
352469817
781325946
649817235
963782451
178543692
524196783

925764318
483291765
167385924
374152689
258649137
619837542
896473251
532918476
741526893
791236584
256489713
438715296
163574928
945128637
872693145
629847351
514362879
387951462

SUDOKU ">"

NONOGRAMI

ARUKONE

KENKEN

DALLIMETLABIRINTI
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Nga LDK thonë se e pranojnë
qeverinë gjithëpërfshirëse, ndonë-
se preferojmë zgjedhjet e reja,
transmeton Gazeta Metro.

Deputeti i Lidhjes Demokra-
tike të Kosovës (LDK), Lumir Ab-
dixhiku ka thënë qeveria
gjithëpërfshirëse do t’i jepte legji-
timitet dhe forcë politike Kosovës
në dialog, por LDK më tepër prefe-
ron zgjedhjet e reja.

Abdixhiku, në RTV Dukagjini,
ka thënë se ideja për qeveri
gjithëpërfshirëse ka ardhur pas
konsultimeve të shumta.

“Gjithëpërfshirja na është in-
terpretuar si futje e LDK-së në koa-
licion me PDK-në. Kështu kanë
qenë titujt e gazetave. ‘LDK tradh-
ton sërish’. Fjala gjithë përfshirje
është shqipe – do të thotë i përf-
shinë të gjithë”.

Deputeti i Lidhjes Demokra-
tike të Kosovës ka thënë se edhe
Isa Mustafa nuk e ka interpretuar
ndryshe qeverinë gjithëpërfshirë-
se, pos përfaqësimit të të gjitha
partive politike.

“Edhe kryetari Mustafa në të
gjitha daljet publike, gjithë përf-
shirjen nuk e ka interpretuar ndry-
she përveç se përfaqësim i të gjitha
partive politike”, tha ai.

Abdixhiku ka thënë se pavarë-
sisht se LDK e pranon si opsion qe-
verinë gjithëpërfshirëse, më e pre-
feruar mbetet shkuarja në
zgjedhje të reja parlamentare.

“Qeveria gjithëpërfshirëse nuk
është më e preferuar për neve. Më
e preferueshme për ne është
shkuarja në zgjedhje…Rënia e Qe-
verisë është e pashmangshme në
Kosovë, për shkak të strukturës së

saj”, tha ndër të tjera Lumir Ab-
dixhiku.

Analistët politikë vlerësojnë se
takimi i së mërkurës mes kreut të
LDK-së Isa Mustafa dhe presidentit
Hashim Thaçi është një nismë e
këtij të fundit për t’u bërë kumbarë
i një koalicioni të ri PDK – LDK.

Deri para pak ditësh Lidhja De-
mokratike e Kosovës (LDK) kërkon-
te zgjedhje të parakohshme,
ndërkaq tash zyrtarë të këtij
subjekti politik po konsiderojnë se
zgjidhja që vendi të dalë nga si-
tuata aktuale është krijimi i një qe-
verie gjithëpërfshirëse. Kjo, siç
kanë bërë të ditur zyrtarë të LDK-së
për gazetën “Zëri”, është oferta e
vetme që LDK-ja ka bërë deri më
tash.

Në anën tjetër, para dy ditësh
lideri i LDK-së, Isa Mustafa, zhvilloi

një takim me presidentin e Ko-
sovës Hashim Thaçi. Pas këtij taki-
mi Mustafa deklaroi se ka sh-
prehur brengosjen e tij për
situatën në të cilën koalicioni qeve-
risës e ka sjellë vendin.

Ndaj i pari i LDK-së ka dekla-
ruar se në takim ka shprehur qën-
drimet e LDK-së për dialogun dhe
për nevojën që para dialogut të
shkohet në zgjedhje.

Mirëpo zyrtarë të koalicionit
qeverisës kanë vënë dyshime mbi
takimin në fjalë. Sipas tyre në ditët
në vijim mbetet të shihet se çka
Thaçi i ka ofruar Mustafës.

Ndërkaq njohësit e çështjeve
politike vlerësojnë se kreu i shtetit
mund të bëhet kumbarë i një koa-
licioni të mundshëm mes LDK-së e
PDK-së, ashtu siç thonë ata, qe
bërë kumbarë i koalicionit PAN.

Presidenti i Kosovës, Hashim
Thaçi dhe kryeministri i Shqipërisë,
Edi Rama, kanë darkuar të enjten
së bashku në një lokat të Tiranës,
transmeton Gazeta Metro.

Pas një shëtitjeje të qetë dhe i
vetëm në rrugët kryesore të Ti-
ranës të Presidentit Thaçi, burime
pranë stafit të z. Rama kanë thënë
për ResPublica se Kryeministri
është duke darkuar në këto mo-
mente me Thaçin në lokalin “Pa-
dam”, pranë ish-Radio Televizionit
Shqiptar.

Thaçi shoqërohet nga njerëz të
stafit të vet, ndërkohë Rama nga
njerëz që ai frekuenton rëndom.

Takimi në mjedise të tilla jozyr-
tare është i dyti pas atij në shtë-
pinë e re të presidentit të Kosovës
në afërsi të Prishtinës, ku Rama
ishte prezent dhe shpërndau edhe
një foto të posaçme.

Kryeministri i Shqipërisë dhe
presidenti i Kosovës janë dy ndër
politikanët shqiptarë që së fundmi
janë koordinuar të paktën për çë-
shtjen e marrëveshjes me Serbinë.

Rama mohon
krizën politike
dhe thotë se
opozita ka frikë 
nga zgjedhjet
“Nuk flas kurrë për
kundërshtarët politik në një
gjuhë të huaj. Nuk bëj debat
të brendshëm në
televizione dhe gazeta të
huaja në respekt të njerëzve
të mi”, ka thënë Rama 

Kryeministri, Edi Rama, mbetet i
palëkundur në qëndrimin e tij se
vendi nuk është në krizë politike.
Në një intervistë për “TG2 Post”,
Rama thotë se është opozita që
po përpiqet të krijojë një krizë
artificiale nga frika për tu për-
ballur me zgjedhjet vendore të
qershorit, ku sipas sondazheve
të tij rezulton humbëse.
“Për fat të keq kemi parë këto
imazhe që kanë dhënë për-
shtypjen e një vendi që është në
krizë por nuk është. Ka një krizë
artificiale të krijuar dhe të da-
shur nga një opozitë që duhet të
përballet me zgjedhjet vendore
të qershorit, është tepër mbrapa
sipas sondazheve, ka humbur
para një viti e gjysmë në
zgjedhjet që janë njohur nga të
gjithë dhe vetë opozita, me
zgjedhje që kanë qenë më të mi-
rat që kemi pasur. Por nëse unë
do të thosha që korrupsioni në
Shqipëri nuk është një problem,
do të thosha një të pavërtetë.
Por nëse unë ju them se korru-
psioni në Shqipëri është luftuar
si asnjëherë më parë është një
gjë që mund të verifikohet dhe
në raportet e një viti më parë të
KE”, ka vënë në dukje Rama.
Rama refuzoi të komentojë aku-
zat e ish-kryeministrit Berisha
ndaj tij dhe qeverisë.
“Nuk flas kurrë për kundërsh-
tarët politik në një gjuhë të
huaj. Nuk bëj debat të brend-
shëm në televizione dhe gazeta
të huaja në respekt të njerëzve
të mi. Shqipëria ka 4.2 milion
banorë. Pyetni Gaurdia di Fi-
nanzën nëse kemi bërë apo jo
një pastrim të plotë të kanabisit.
Dua tu them të gjithë italianëve
që të kuptojnë se nuk ka asnjë
revolucion, as një kauzë, as një
rrezik për askënd. Është revioltë
e stablishmentit të vjetër që ka
humbur dhe të lobeve që kanë
humbur, ai  i drogës, bixhozit
dhe lobe të tjera që qëndrojnë
pas këtyre manifestimeve. Jeta
vazhdon, ne vazhdojmë të qe-
verisim dhe të vazhdojmë drejt
BE, ka thënë Rama për “TG2
Post”.

Thaçi e Rama takohen në Tiranë

A do të bëhet Kosova me
qeveri gjithëpërfshirëse? 

Njohësit e çështjeve politike vlerësojnë se kreu i shtetit, Hashim Thaçi, mund të bëhet kumbarë i
një koalicioni të mundshëm mes LDK-së e PDK-së, ashtu siç thonë ata, qe bërë kumbarë i
koalicionit PAN

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Në rrugët e Delhit njerëzit qën-
drojnë pranë kioskave të gazetave
dhe diskutojnë për atë, se si do të
duhet vazhdojnë zhvillimet. “Paki-
stanezët kanë bërë një gabim të
madh, këtë nuk duhet ta kishin
bërë, sepse fuqia  e tyre ushtarake
nuk është asgjë para tonës. Këtë
duhet ta kishin marrë parasysh,
para se të ndërmerrnin hapa që të
çojnë drejt luftës” thotë një qytetar
nga India, Vinod Kumar Singh. Në
një kafene në rrugë atmosfera
është ndezur dhe shumica men-
dojnë, se India duhet të reagojë
me forcë kundër goditjes së
avionëve. “Qeveria e Indisë duhet
t’i japë një përgjigje të fortë dhe
të t’i detyrojë që të lirojnë pilotët
tanë”, thotë Sannay Singh.

Edhe në mediat sociale atmo-
sfera është mjaft e ndezur. Shtypi
në Indi, por edhe në Pakistan po
ashtu jep kontributin e vet në
ashpërsimin e gjendjes, është i

mendimit publicisti Hartosh Sin-
gh, nga revista e Indisë, Kultur Ca-
ravan. “Gjithçka ndodh transpor-

tohet në media. Por mediat tek ne
nuk punojnë në bazë të parimeve
gazetareske, që t’i marrin në sh-

qyrtim të dhënat. Ato veprojnë si
instrument propagande i qeverisë
përkatëse. Kjo bën që të krijohet

një atmosferë e rrezikshme në po-
pullsi dhe të humbë arsyeja e
shëndoshë nga të dyja anët. Por
këtu qëndrojnë balë njëra-tjetrës
dy fuqi atomike dhe një konfron-
tim ushtarak mund të shkallë-
zohet shpejt”. Edhe të enjten ka pa-
sur shkëmbime zjarri në rajonin e
Kashmirit. Sipas të dhënave të for-
cave të sigurisë nga India të shtëna
zgjatën afër 1 orë. Por ka qenë më
të dobëta, se goditjet me artileri
një ditë më parë. Edhe një përfaqë-
sues nga qeveria pakistaneze ka
bërë fjalë për shkëmbime të vogla
zjarri.

Ndërkohë banorët e fshatrave
përgjatë “line of control” - vijës së
kontrollit në Kashmir janë larguar
nga shtëpitë e tyre. I gjithë rajoni
nga ana pakistaneze është vendo-
sur në gjendje gatishmërie. Pritet
një kundërpërgjigje e Indisë pas
goditjes së dy avionëve ushtarakë
indianë nga aviacioni luftarak
pakistanez. Për shkak të mbylljes
së hapësirës ajrore në Pakistan dhe
Indinë e Veriut janë prekur edhe
fluturimet ndërkombëtare. Disa
shoqëri fluturimi i kanë ndërprerë
fluturimet në rajon ose kanë ndër-
ruar drejtim.

“Isha dhe vazhdoja të isha në
favor të rihapjes së shtëpive të
mbyllura publike”. Kështu ka
theksuar zëvendëskryeministri
dhe ministri i Brendshëm, Mat-
teo Salvini, duke deklaruar
megjithatë se iniciativa “nuk
është në kontratën e qeverisë, se-
pse Lëvizja 5 Yjet nuk mendojnë
kështu”. Sipas Ministrit të Brend-
shëm, “largimi i mafies, rrugëve
dhe degradimi i këtij biznesi,
madje edhe nga këndvështrimi
shëndetësor, është rruga e drejtë
dhe se modeli austriak është më
efikasi”.

Menjëherë pas kësaj,
megjithatë, Salvini ndaloi mbi
këtë temë, duke qeshur me ga-
zetarët. “Por ne nuk i shtojmë
problemit një problem. Të mbyl-

lim në fillim ato që janë të hapu-
ra, para se të rihapim shtëpitë e
mbyllura”, përfundoi Salvini.
“Unë shpreh kënaqësi të madhe
për opinionin e favorshëm të sh-
prehur nga komisioni i pestë në
projektligjin tim për disiplinën e
ushtrimit të prostitucionit: Men-
doj se është e drejtë të propo-

zojmë zgjidhje konkrete për këtë
problem, të cilën ligji “Merlin” e
ka përkeqësuar”. Kështu është sh-
prehur Antonio Guadagnini, kë-
shilltar rajonal i “Ne jemi Veneto”,
raporti i propozimit që para-
shikon ndër të tjera krijimin e një
regjistri të prostitutave dhe bur-
gim të përjetshëm për ata që sh-

frytëzojnë prostitucionin e fë-
mijëve.

Guadagnini vlerëson se sot
prostitucioni gjeneron një tre-
gues të dukshëm në Itali: 9 mi-
lionë klientë, 5 miliardë euro që
qarkullojnë u tërhoqën nga tak-
simi. 

“Edhe nga ky këndvështrim,
ligji “Merlin” është një dështim
total: ai, në fakt, ka prodhuar një
qarkullim të madh të paligj-
shëm, të larguar nga taksat”, vë-
ren këshilltari i Veneto. Ligji si-
guron respektimin e rregullave
të rrepta të shëndetit dhe një
rritje të ndjeshme të gjobave për
shfrytëzim të prostitucionit. Sh-
presoj që propozimi së shpejti të
vijë në Parlament për të përfun-
duar procesin legjislativ”.

Rreth 20.000 mjekë kanë
braktisur Irakun nga shkaku i
kërcënimeve me vdekje dhe pa-
gave të ulëta, deklaroi zëdhënësi
i Ministrisë së Shëndetësisë, Sayf
Badir. Në një konferencë për me-
diat në Bagdad, Badir tha se sul-
met dhe ngacmimet që mjekët
kanë marrë nga disa anëtarë të
fiseve, janë arsyet shtesë për lar-
gimin e tyre nga vendi, në kërkim
të një jete të re në vendet tjera.
"Aktualisht po përpiqemi të bin-
dim mjekët irakianë që janë ja-

shtë vendit të kthehen në vend-
lindje", tha ai. Badir nuk dha de-

taje për numrin e mjekëve që ak-
tualisht jetojnë dhe punojnë në

Irak. Iraku pësoi nga një boshllëk
shkatërrues institucional dhe të
sigurisë, si rrjedhojë e zhvillime-
ve të vitit 2014, atëherë kur DEA-
SH-i pushtoi qytetin verior të Mo-
sulit dhe një numër të madh të
territoreve në pjesët veriore dhe
perëndimore të vendit. Sipas
OKB-së, mbi 3.4 milionë njerëz
llogariten të zhvendosur, më
shumë se gjysma e tyre fëmijë,
ndërsa më shumë se 10 milionë
janë në nevojë për ndihmë hu-
manitare.

Fundi i
Netanjahut,
paditet për
korrupsion dhe
mashtrim
Prokurori i Përgjithshëm i Izraelit
bëri publike planet e tij për të ngri-
tur akuza për korrupsion ndaj krye-
ministrit Benjamin Netanjahu, një
zhvillim që mund t’i japë fund kar-
rierës së tij politike. Prokurori i
Përgjithshëm Avichai Mandelblit i
njoftoi planet e tij pas më shumë se
dy vitesh hetimi. Ende nuk janë
bërë publike detaje rreth kësaj çë-
shtjeje, por zoti Mandelblit tha se ai
ka në plan të pranojë rekomandi-
met e policisë për zotin Netanjahu,
që ai të paditet për ryshfet, shkelje
të besimit dhe mashtrim. Një ven-
dim i tillë kundër zotin Netanyahu
do të shënonte herën e parë në hi-
storinë e vendit, të ngritjes së aku-
zave kriminale ndaj një kryeministri
në detyrë. Netanjahu, i cili është i
angazhuar në një fushatë intensive
për rizgjedhje përpara procesit të 9
prillit, ka mohuar të ketë shkelur
ligjin. Partia e djathtë e tij, Likud, i
hodhi poshtë akuzat duke e cilësuar
si “persekutim politik”. Kryeministri
pritet të zhvillojë një konferencë
shtypi të enjten lidhur me akuzat.

Dhuna në Irak, 20.000 mjekë kanë braktisur vendin
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Prostitucioni, ministri kërkon rihapjen e shtëpive publike
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Lufta afër, dy fuqitë atomike ndezin motorët
Shtohen tensionet në rajonin e Kashmirit mes Indisë
dhe Pakistanit. Në një kohë që Pakistani ka ofruar
dialog, kryeministri i Indisë ndodhet nën presionin e
opinionit në vend për t’u hakmarrë

Ndërpriten udhëtimet me tren mes Pakistanit dhe Indisë 
Ndërpriten udhëtimet e Samjhauta Express i cili
ofron shërbime në linjën hekurudhore mes
kryeqytetit të Indisë, New Delhi dhe qytetit Lahore
të Pakistanit. Në një deklaratë nga Ministria e
Jashtme e Pakistanit thuhet se udhëtimet me tren
janë ndërprerë që nga dita e sotme për shkak të
tensioneve mes dy vendeve. Gjithashtu në deklaratë

theksohet se udhëtimet me trenin ekspres do të
rifillojnë sërish pas uljes së tensioneve dhe pas
eliminimit të problemeve të sigurisë mes dy
vendeve. Linja hekurudhore New Delhi-Lahore në të
cilën realizohen udhëtime në mënyrë të ndërsjellë
dy herë në javë, menaxhohet në mënyrë të
përbashkët nga hekurudhat e Pakistanit dhe Indisë. 
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Në vitin 2014, në papafingon e
një shtëpie në Tuluzë të Francës
ishte zbuluar një pikturë e mbu-
luar nga pluhuri dhe e dëmtuar
nga lagështira, që dukej sikur e ki-
shte një vlerë.

Piktura u mor nga një ekspert,
Marc labarbe, i cili e pastroi atë, i
dërgoi një foto një njohësi të artit
dhe më pas…thjesht priti.

Pesë vite më vonë, piktura qën-
dron e varur në një galeri të Lon-
drës. Bëhej fjalë për një pikturë të
humbur të Caravaggios, që më në
fund kishte dalë në dritë. Bëhet
fjalë për ‘Judith dhe Holofernes’,
që besohet se është realizuar në
vitin 1607.

Lajmi i zbulimit u dha në një
konferencë për shtyp të enjten dhe
piktura do të dalë në një ankand
më 27 qershor, në Tuluzë, ku pritet
të kapë një vlerë prej jo më pak se
150 milionë eurosh.

Sipas ekspertëve, bëhet fjalë
për një pikturë të dhunshme, por
Caravaggio është i famshëm për
domethënien e kamufluar nën

ngjyra. Sipas tyre, piktura ka një
histori të komplikuar. Ajo është
krijuar pasi Caravaggio u largua
nga Roma, i akuzuar për vrasje,
dhe reflekton ndryshimin e dal-
lueshëm në stilin e artistit gjatë
kohës që ai ishte në azil, në Napo-
li.

Caravaggio u bë atje më i errët,
më i zymtë dhe më ekstrem. Janë 4

dokumente që provojnë ekzi-
stencën e pikturës, dy letra të vitit
1607 drejtuar Dukës së Mantovës,
ku përshkruhet puna; një testa-
ment i vitit 1617 i një tregtari arti; si
dhe një inventar i një prone në
Antëerp, në vitin 1619.

Pas këtij viti nuk dihet më asgjë
për pikturën, deri në momentin e
rishfaqjes së saj në Tuluzë.

“NJË 
FEMËR E
MREKULLU
ESHME,
JAM UNË”
Qendra për Art dhe Komunitet
– Artpolis me datë 6 mars or-
ganizon mbrëmjen e poezisë
“Poezi për Fuqi – çdo ditë është
8 mars”, në librarinë Dukagjini
në Prishtinë/Sheshi Nëna Te-
rezë prej orës 19:00, shkruan
Insajderi.
“Aktivist/e, artist/e e të gjithë
qytetarët i ftojmë për të shë-
nuar Ditën Ndërkombëtare të
Grave këtë vit me lexu për fu-
qinë e grave dhe fuqizimin e
tyre. Çdo ditë është 8 mars,
çdo ditë jemi këtu e çdo ditë
duhet çmuar”, thuhet ne njof-
timin e Artpolis.
Në këtë mbrëmje të poezisë
do të takohëni me poetët Ilire
Zajmi, Shpëtim Selmani &
Nora Prekazi dhe artistet Me-
lihate Qena, Anisa Ismaili, De-
nis Galushi, Qendresa Kajtazi
& Daniela Markaj.
…prej harkut të thellë të shpinës,
nga dielli i buzëqeshjes sime,
përhedhja e gjoksit, a ndoshta,
nga hijeshia e stilit
Oh, jam kaq e jashtëzakonshme
Një femër e mrekullueshme
Jam unë.
– Maya Angelou

Në Pazarin e Vjetër të Korçës
kanë nisur aktivitetet me rastin e
Ditës së Verës. Dekor, muzikë,
argëtim dhe gjithçka tradicionale
kushtuar stinës së pranverës…. Kjo
është pamja që ofron Korça këto
ditë, duke synuar të kthehet në epi-
qendrën e festave.

Një atmosferë fantastike u

krijua mbrëmjen e sotme tek Paza-
ri i Vjetër i Korçës, ku nën tingujt e
serenatave dhe pranë zjarreve,
korçarët presin ardhjen e pran-
verës.

Aktivitetet do të vazhdojnë
gjatë gjithë këtyre ditëve për të
kulmuar në 14 mars, Ditën e Verës.
/ATSH/

Vikingët hynë në histori në
shekullin VIII dhe IX si kusarë de-
tarë, duke terrorizuar Evropën nga
Dublini në Konstantinopojë. Në
shekujt në vijim ata u stacionuan
në Evropën perëndimore dhe në
Mesdhe duke krijuar njësi politike
me tipar kolonizator. Gjatë shekul-
lit XI ata nuk reshtën me veset e
këqija për të terrorizuar popuj të
pafajshëm.

Në Perandorinë Bizantinë,
zona më kritike në këtë kohë ndaj
sulmeve të vikingëve u paraqit
bregdeti i Ballkanit perëndimor, ku
beteja kryesore u bë për Durrësin.
Historia e vendit tonë në këtë pe-
riudhë u dokumentua nga Ana
Komnena.

Ana Komnena (1083-1148) ish-
te historiane bizantine, bijë e pe-
randorit Aleks Komneni dhe Irina
Dukas që ishte me origjinë nga fa-

milje perandorake. Është autore e
veprës “Aleksiasa”, ku përshkruan
ngjarjet historike të viteve 1063-

1118 dhe veprimtaritë e përsonali-
teteve të Bizantit.

Vepra ka rëndësi për të dhënat

që jep për Shqipërinë dhe trevat e
saj. Sidomos në tregimet për luftë-
rat normano-bizantine të shek XI.

Vepra fillon me kryengritjen e stra-
tegëve të Durrësit (1077-1078) dhe
vazhdon me ngjarjet e luftës nor-
mano-bizantine të viteve 1080-
1108 që u zhvilluan kryesisht në
trevat shqiptare. Jepen me detaje
aktiviteti dhe veprimtaria ushta-
rake e normanëve në bregdetin sh-
qiptar. Ekspeditat e Robert Gui-
skardit dhe të birit Bohemundit,
rrethimi i Vlorës nga ky i fundit
(1081); pushtimi i Kaninës, Oriku-
mit dhe Korfuzit. Orvatjet për pu-
shtimin e Durrësit i cili mbrohej
nga Gjergj Paleologu dhe Duka i
Ilirisë Gjergj Monomakatas.

Këtyre u shtohen të dhëna për
qytete e fshatra të Arbërit dhe ba-
norët e tyre që përmended me em-
rat e tyre etnikë (kjo vepër konside-
rohet si ndër të parët ku
përmenden arbërit pra shqip-
tarët).

Libri ku “për herë të parë” përmenden shqiptarët!
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

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

“Pranverë në pazar”, nisin aktivitetet
për Ditën e Verës në Korçë

Zbulohet pas 4 shekujsh piktura
“150 mln euroshe” e Caravaggios

Sipas ekspertëve, bëhet fjalë për një pikturë të
dhunshme, por Caravaggio është i famshëm për
domethënien e kamufluar nën ngjyra. Sipas tyre, piktura
ka një histori të komplikuar. Ajo është krijuar pasi
Caravaggio u largua nga Roma, i akuzuar për vrasje, dhe
reflekton ndryshimin e dallueshëm në stilin e artistit
gjatë kohës që ai ishte në azil, në Napoli
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Shkup, 1 mars - Të dielën  në pro-
gram do të jetë xhiroja e 21 në
Ligën e Parë futbollistike. Derbi i
javës do të zhvillohet në Strumicë,
ku skuadra e Akademija Pandev
do të pret ekipin e FC Shkupit, të
cilët do të kërkojnë që të vazh-
dojnë me serinë pozitive në stino-
rin pranveror. Nga ana tjetër Aka-
demia Pandev në dy ndeshjet e
para ka shënuar po aq fitore, ndër-

sa FC Shkupi pas barazimit 2:2 me
Sileksin në ndeshjen e parë, javën
e kaluar në Çair mundi Pobedën
me rezultatin 3:0. “Kemi punuar
gjithë javën dhe dua të them se si
ekip jemi në formë të mirë, ndërsa
këtë e bënë edhe atmosfera e mirë
që po mbretëron në skuadër. Jemi
fokusuar që në secilën ndeshje ta
luajmë si një finale, duke kërkuar
rezultat pozitiv. Edhe ndaj Akade-
mia Pandevit nëse i zbatojmë
urdhrat e trajnerit, besoj se në
fund do të dalim kokëlartë”, dekla-
roi Fatih Ismaili. Në ndeshjen ndaj
Akademija Pandev në dyshim
është vetëm Besar Iseni. Ndërkaq,
në kombinim të trajnerit Umut Ka-
rat pritet të jetë edhe Maharafa

Tandina, të cilit i ka arritur doku-
mentacioni. Nga ana tjetër skua-
dra e Shkëndijës do të jetë nikoqi-
re e Bellasicës. Kuqezinjtë pritët që
në këtë përballe të arrijnë fitoren
dhe të ruajnë diferencën e pikëve
ndaj vendit të dytë. Futbollisti,
Omar Imeri pret që në këtë përbal-
lje Shkëndija të merr fitoren dhe
pikët të ngelin në Tetovë. “Ndaj
Bellasicës jemi të përgatitur mak-
simalishtë. Nuk duhet të nënç-
mojmë kundërshtarin. Ne si në të
gjitha ndeshjet edhe në këtë takim
futemi për të marr rezultat pozi-
tiv. Presim që ti rikthehemi fitore-
ve dhe të atakojmë drejt titullit të
ri. Atmosfera në klub është shumë
e mirë dhe jemi të gatshëm për

sfidën e radhës”, theksoi Omar
Imeri. Ekipi i Renovës, të dielën
udhëton drejt Kratovës për tu për-
ballur me skuadrën e Silkesit. “Gji-
pspunuesit në këtë përballje do të
futen për të marrë rezultat pozitiv,
dhe për të ngjitur drejt kreut të ta-
belës. Në formacion pritet të jetë
edhe afrimi më i ri, Muhamed
Useini i cili ka marrë dokumenta-
cionin e duhur dhe ndaj Sileksit do
të ketë debutimin me fanellën e
Renovës.  Pobeda do ta luaj me Ra-
botniçkin, ndërkaq ekipi i Varda-
rit në stadiumin “Boris Trajkovski”
në Maxhari do të përballet me
Makedonija GJ.P. Të gjitha takimet
do të luhen të dielën me fillim prej
ora 14:00.

Milevski kthehet
në pankinën e
Maqedonisë U21
Shkup, 1 mars - Këshilli Drejtues i
Federatës së futbollit të Maqedo-
nisë në mbledhjen e mbajtur në
‘Shtëpinë e futbollit’ solli vendim
që pozitën seleksionues i përfa-
qësueses U 21 të vendit t’ia be-
sojë Bllagoja Milevskit, i cili prak-
tikisht kthehet në këtë pozitë.
“Për mua ishte me rëndësi të fla-
sim hapur me u.d. presidentin e
FFM-së, Muhamed Sejdinin në
lidhje me temat për përfaqësue-
set dhe e falënderoj për
mirëkuptimin dhe besimin që
ma dhanë bashkë me Këshillin
Drejtues. Gëzohem për sfidat e
reja dhe mundësinë për të ba-
shkëpunuar sërish. Jam i vetëdij-
shëm për situatën që kemi para
vetes, mirëpo nuk frikësohemi.
Besoj në ekipin përfaqësues, në
djemtë e rinj dhe besoj të gat-
shëm do t’i presim sfidat e reja.
Me gjasë kjo do të jetë detyra më
e vështirë në karrierë për mua,
mirëpo jam këtu, ftesën nga eki-
pi përfaqësues asnjëherë nuk
mund ta refuzoj. Ekziston cilësi, e
di se mundemi të arrijmë sukses
dhe nuk do të pranoja këtë
detyrë nëse nuk do të besoja te
djemtë dhe puna ime. Shpresoj
të bëjmë rezultat të mirë”, dekla-
roi Bllagoja Milevski, i cili si se-
leksionues udhëhoqi Maqedo-
ninë U21 në arritjen e rezultatit
më të madh në historinë e fut-
bollit tonë reprezentues, kuali-
fikimin në Kampionatin Evro-
pian për të rinj që u zhvillua në
Poloni në vitin 2017. Pasi Këshilli
Drejtues zyrtarisht kaloi emëri-
min e Milevskit seleksionues i
përfaqësueses U21 të Maqedoni-
së, u.d. presidenti i FFM-së,
Muhamed Sejdini ka vlerësuar
hap të rëndësishëm kthimin te
shpresat e vendit të personit që
bëri rezultatin historik. “Ishte
bukur me Bobin të kujtojmë mo-
mentet e bukura nga koha kur ai
udhëhoqi Maqedoninë U21,
ndërsa kualifikimin në KE në Po-
loni është dëshmi se të gjithë
njerëzit që ishin kyçur në atë ar-
ritje kanë bërë shkëlqyeshëm
punën e tyre. Më vjen mirë që
kemi folur hapur edhe për atë se
si mund të jemi më të mirë në të
ardhmen dhe bashkërisht sy-
nojmë fitore të reja. I uroj shumë
suksesi, ndërsa besoj se edhe fati
do të jetë në anën tonë në ciklin
e ardhshëm kualifikues. Ne si fe-
deratë do të punojmë për të si-
guruar kushtet më të mira për
punë dhe përgatitje të përfaqë-
sueses së shpresave”, deklaroi
u.d. presidenti i FFM-së, Muha-
med Sejdini.

I lindur në Catania. Rritur në Padova, pa-
staj në Romë. Pika e fortë e Brescia, pjesë e
ekipit kombëtar shqiptar. Emanuele Ndoj
është një simbol i përsosur i integrimit. Lidhja
e tij me origjinën nuk bie ndesh me atdheun
e adoptuar (Italinë).  Zgjedhja e tij, e ngjash-
me me atë të një Giggs ose Boateng, nuk bie
ndesh me anëtarësimin në të njëjtën klub me
Bisoli dhe Tonali. Ndoj u bë profesionist tek
Brescia dhe tani në mesin e lojtarëve më të
kuotuar dhe të rrezikshëm në të gjithë Serie B”,
këto janë fjalët e La Gazzetta dello Sport për
mesfushorin kuqezi, që po kalon një moment
të shkëlqyer në Itali. Rritja e 22-vjeçarit shqip-
tar nuk është vetëm për golin e bukur që shë-
noi këtë të martë në Padova, por gazeta italia-
ne thekson se mesfushori ka njohur progres
eksponencial dhe po rritet muaj pas muaji.
Ndoj e filloi karrierën me të rinjtë e Padova-s,
për të shkuar tek Roma U19, që e shiti tek Bre-
scia për 1.2 milionë euro dhe më pas u rikthye
sërish te Roma U19 në formë huazimi në vitin
2016. Që pas atij viti për të interesohej Spal
dhe vlerësohej se mund të shitej deri në 10
milionë euro, por në fund u kthye tek Brescia
dhe tani përkrah Tonali po njohin sukses ditë
pas dite. Në fillim drejtuesit e klubit e pëlqe-
nin por edhe dyshonin tek ai. Askush nuk dy-
shonte për talentin e tij, por në fushë tregon-
te shumë pak nga potenciali i tij. Këmbët i
kishte magjike, por nuk shënonte dot e nuk
jepte asist. E dinte se mund të driblonte, por se
kaloi dot asnjë kundërshtar. Elegant, por jo

bindës. Tani është ndryshe. Në dy sezone te
Brescia Ndoj ka përparuar. Ekipi po koman-
don në Serie B dhe pretendon të ngjitet në A
sezonin e ardhshëm, ashtu edhe mesfushori
Shqipërisë po dominon në fushë. Driblimet i
bën të duken të thjeshta, asistimet nuk mun-
gojnë, madje as golat. Përcaktues në
ndërhyrjet e tij, ka korrigjuar numrin e kar-
tonëve që merrte, aftësitë e tij përkthehen në
performancë të shkëlqyer dhe sjellje të patë-
metë.  De Biasi desh e mori tek Shqipëria, por
asokohe ishte tepër i ri, Panucci ia dha shansin
dhe në Itali ndihen sikur kanë humbur një ta-
lent të tyre, e ëndërronin në mesfushë e “Azur-
reve” bashkë me Tonalin, por ja që Ndoj do
jetë i veshur kuqezi dhe me paraqitjet që ka
bërë në fushë me siguri do e shohim në
kombëtare.

Panuçi në dilemë 
për Binakun
Pozicioni i mbrojtësit të majtë mbetet
ende një çështje e pazgjidhur për kombë-
taren tonë. Së fundmi trajneri Panuçi ia ka
besuar atë rol mbrojtësit të Malmos Egzon
Binaku, i cili ka marrë 90 minuta të plota
në katër ndeshjet e fundit të kombëtares.
Megjithatë, fakti që 23-vjeçari luan në
kampionatin suedez ka sjellë një disavan-
tazh të madh për Binakun. Problematika
qëndron te formati i kampionatit pran-
verë-dimër që përdoret në të gjitha vendet
nordike. Në vitin aktual, Binaku ka luajtur
vetëm 90 minuta në një takim kupe, ndër-
sa sezoni ri i “Allsvenskan” fillon gjatë
muajit prill. Mbetet për t’u parë se cili do të
jetë vendimi i trajnerit Panuçi për mëngja-
rashin e kombëtares sonë. Ndërkaq, alter-
nativat e tjera për këtë rol nuk janë të pak-
ta. Ermir Lenjani dhe Besir Demiri janë më
favoritët pasi janë ftuar më parë nga traj-
neri i kombëtares sonë, ndërsa një opsion
tjetër është Naser Aliji, i cili është rikthyer
të luajë rregullisht në Rumani me Dina-
mon e Bukureshtit.

LIGA E PARË - JAVA E 21

Shkupi mysafir i Akademija P.,
Shkëndija pret Bellasicën

“Kemi punuar gjithë javën
dhe dua të them se si ekip
jemi në formë të mirë,
ndërsa këtë e bënë edhe
atmosfera e mirë që po
mbretëron në skuadër.
Jemi fokusuar që në
secilën ndeshje ta luajmë
si një finale, duke kërkuar
rezultat pozitiv. Edhe ndaj
Akademia Pandevit nëse i
zbatojmë urdhrat e
trajnerit, besoj se në fund
do të dalim kokëlartë”,
deklaroi Fatih Ismaili

Emanuele Ndoj bën Italinë të pendohet
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Koha
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Në bazë të nenit 19,20,21 të Rregullores për mënyrën e realizimit të ekskursioneve shkollore për nxënësit e shkollave 
të mesme, Shkolla e Mesme Komunale “Gostivar„- Gostivar, shpall 

 
F T E S Ë 

Për grumbullimin e ofertave për realizim të ekskursioneve shkollore për vitin shkollor 2018/2019 
  
1. Ekskursion përfundimtar me pansion të plotë pesëditorë (pesë fjetje) për paralelet e viteve të III (treta) me mësim 

në gjuhën shqipe, do të realizohet në relacionin: Gostivar-Shëngjin-Shkodër-Ulqin-Budvë-Dubrovnik-Sarajevë- -
Gostivar (me fjetje në: Ulqin 2, Neum 1, Sarajevë 2). 

2. Ekskursion përfundimtar me pansion të plotë pesëditorë (pesë fjetje) për paralelet e viteve të III (treta) me mësim 
në gjuhën shqipe, do të realizohet në relacionin: Gostivar-Ajvallëk ose Kushadasi –Gostivar. 

3. Ekskursion përfundimtar me pansion të plotë pesëditorë (pesë fjetje) për paralelet e viteve të III (treta) me mësim 
në gjuhën maqedone, do të realizohet në relacionin: Gostivar-Budapest-Pragë-Vjenë-Gostivar (me fjetje në Budapest 
1, Pragë 2 ose 3, Vjenë 1 ose 2 duke përfshirë edhe udhëtimin me anije nëpër lumin Danub). 

4. Ekskursion përfundimtar me pansion të plotë pesëditorë (pesë fjetje) për paralelet e viteve të III (treta) me mësim 
në gjuhën turke, do të realizohet në relacionin: Gostivar- Kushadasi-Gostivar. 

Oferta duhet të përmbajë: 
 Çmimin e veçantë dhe gjithsej çmimin e shërbimit (vendosje, transport dhe ushqim) 
 Kushtet për vendosje, meny për ushqim dhe transport, 
 Në çmim hyjnë edhe sigurimi i udhëtimit dhe shëndetësor i nxënësve, 
 Ciceroni, numri i arsimtarëve dhe mjeku, 
 Volitshmëritë për nxënësit e familjeve të rrezikuara sociale. 

Kriteri për ndarje të kontratës për realizim të ekskursionit është oferta më e favorshme. 
Ofertuesit janë të obliguar të dorëzojnë: 
 Dokumentet për veprimtari të regjistruar për kryerje të veprimtarisë turistike përkatëse. 
 Vërtetim për realizim të suksesshëm të së paku tre ekskursioneve në vitet e fundit. 
 Vërtetim nga MPB, se i plotëson kushtet për transport të nxënësve, në pajtim me Ligjin për sigurim të qarkullimit 

rrugor, dhe Rregulloren për kërkesat e veçanta teknike të automjeteve me të cilat transportohen nxënësit. 
Konkursi është i hapur 5 ditë pune nga dita e publikimit. 
Ofertat duhet të dorëzohen deri te SHMK “Gostivar” ose në adresën Rr: “Risto Oxhaklieski” 38 –Gostivar, me 

shënimin për Komisionin për grumbullimin e ofertave për ekskursion. 
Dokumentet e pakompletuara ose të dorëzuara me vonesë nuk do të merren në shqyrtim nga ana e komisionit. 

   SH.M.K. “GOSTIVAR” - Gostivar  

Një tjetër mbrëmje emocio-
nuese por edhe me surpriza në
NBA, ku u luajtën 6 ndeshjet e
radhës. Kopertinën e spektaklit
dhe performancës jashtë normales
e prenotoi James Jarden. “Ylli” i
Houston Rockets kontribuoi me
plot 58 pikë, 10 asiste dhe 7 “re-
bound” në suksesin 121-118 ndaj
Miami Heat. “Mjekroshi” arriti të
realizonte thuasje gjysmën e pikë-
ve të skuadrës teksane, për të cilën
ishte suksesi i katërt radhazi. Nga
21 pikë shënuan Dragic dhe
Olynyk, por pa mundur të shman-
gnin humbjen e Heat. Surpriza e
madhe ndodhi në “Amway Center”
të Orlandos, aty ku kampionët në
fuqi të Golden State Warriors u

“rrëzuan” 103-96 përballë Magic.
Provë e rëndësishme për të zotët e
shtëpisë, në radhët e të cilëve
shkëlqeu veçanërisht Aaron Gor-
don me me 22 pikë e 16 “rebound”.
Warriors, çuditërisht, u “fikën” në
periodën e fundit, duke zhvlerë-
suar 33 pikët e Steph Curry-t dhe

nga 21 të Klay Thompson e DeMar-
cus Cousins. Nuk përfituan nga
humbja e kampionëve Denver
Nuggets, që u “rrëzuan” 104-111
ndaj Utah Jazz, të cilët shfrytëzuan
formën e Donovan Mitchell dhe
Kyle Korver, që realizuan respekti-
visht 24 dhe 22 pikë. Tjetër rezultat

surprizë u shënua në “Chesapeake
Energy Arena” të Oklahomas, ku
City Thunder u mposhtën 104-108
nga Philadelphia 76ers. Sërish “tri-
ple-double” nga Russell West-
brook: 23 pikë, 11 asiste dhe 11 “re-
bound”, por më shumë vlerë për
rezultatin përfundimtar mori “tri-
ple-double” i Ben Simons, që e
mbylli takimin me 11 pikë, 11 asiste
e 13 “rebound”. Shënuesi më i mirë
rezultoi Harris i 76ers me 32 pikë.
Arritën fitoren e 41-të sezonale In-
diana Pacers, që iu imponuan 122-
115 Minnesota Timberwolves. Për
miqtë nuk mjaftuan plot 42 pikë
dhe 17 “rebound” të Karl-Anthony
Towns, ndërsa iu afrua rekordit
personal Bojan Bogdanovic i Pa-
cers, me plot 37 pikë. Në “Madis-
son Square Garden” New York
Nicks shpërdoruan një avantazh
prej 14 pikësh të arritur në fillim të
periodës së katërt, duke humbur
në fund 118-125 ndaj Cleveland Ca-
valiers.

Momente paniku për pilotin
gjerman Sebastian Vettel, që sot,
gjatë ditës së tretë të testeve të
lira që po zhvillohen në pistën
spanjolle të Montmelo, u përplas
me makinën Ferrari. 

Në kthesën e tretë, një pro-
blem mekanik solli aksidentin,
për fat pa pasoja për 4 herë kam-
pionin e botës edhe pse makina
ishte me shpejtësi të madhe dhe
pësoi mjaft dëmtime. 

Përplasja e njëvendëshes me
barrierat mbrojtëse ishte e fortë,

por piloti gjerman doli vetë nga
“kokëkuqja”. Ndërkohë që, orga-

nizatorët e testeve valëvitën fla-
murin e kuq, duke i ndërprerë

përkohësisht provat. Deri në mo-
mentin e aksidentit Vettel rendi-
tej i dyti për sa i përket kohëve të
dhëna. Pas aksidentit, piloti gjer-
man i Ferrarit u transportua në
qendrën mjekësore të pistës
spanjolle për disa kontolle rutinë
dhe më tej ai u rikthye në bokse.
Gjatë pasdites, në pistë do të zbre-
së piloti tjetër i Ferrarit, Charles
Leclerc, ndërkohë që mekanikët
nisën kontrollin e makinës së Vet-
tel për të kuptuar shkakun e pro-
blemit.

Schumacher
në prill
debuton në
Formula 1
Edhe pse piloti i ri gjerman
Mick Schumacher është pjesë
e Akademisë Ferrari, debuti-
min e tij në Formula 1 mund
ta bëjë me një makinë “sate-
lit” të kokëkuqes, me Alfa Ro-
meo. Lajmin e ka konfirmuar
sot Frederic Vasseur, shefi i
makinës Alfa Romeo, e cila
përdor motorin Ferrari në ga-
rat e Formula 1. Mick Schuma-
cher, djali i Michael Schuma-
cher, 7 herë kampionit të
botës në Formula 1, mund të
jetë pjesë e testeve sezonale
që FIA lejon për pilotët e rinj.
Këtu teste do të kryhen në
prill në pistën e Bahrein. “Ne
këtë vendim do ta marrim në
bashkëpunim me Ferrarin, që
t’i japim mundësi Mick të
shohë realitetin e F1”, tha Vas-
seour. Pas garës së Bahrein (31
mars), FIA ka lejuar 2 ditë te-
ste për makinat e Formula 1,
që mund të angazhojnë edhe
pilotët e rinj në pistë. Këto te-
ste me Alfa Romeo do të jenë
konkakti i parë i Mick Schu-
macher me realitetin e For-
mula 1. Këtë sezon, piloti 19-
vjeçar do të garojë në
Formula 2 me makinën Pre-
ma.

Publicitet

Botërori i skive nordike që po zhvillohet
aktualisht në Seefeld të Austrisë është tron-
ditur pasditen e sotme nga prania e forcave
të shumta të policisë. 9 persona kanë për-
funduar në pranga, 5 prej të cilëve janë spor-
tistë, të gjithë të përfshirë në një skandal
dopingu. Sipas policisë lokale, sportistët e
arrestuar i përkasin ekipeve të Austrisë, Esto-
nisë dhe Kazakistanit. Ky aksion i policisë
erdhi pas një hetimi disamujor që është
kryer kohët e fundit për përdorim të sub-
stancave të ndaluara dhe mashtrim sportiv
nga ana e sportistëve dhe personave të tjerë.
Mësohet se një nga sportistët e arrestuar,
në momentin që policia ka mbërritur në
dhomën e tij të hotelit, ishte duke kryer tran-
sfusion gjaku para garës, duke u kapur në
flagrancë. Bëhet fjalë për një rrjet kriminal
me qendër në Gjermani. Policia bëri me dije
se arrestime ka patur edhe në qytezën e Er-

furt, ku në pranga ka përfunduar një mjek,
si përgjegjësi kryesor i këtij skandali doping.
Personat e arrestuar do t’u nënshtrohen he-
timeve të mëtejshme dhe përgjigjen pyetje-
ve e akuzave të prokurorisë.

Skandal dopingu në Botëror, 9 vetë
përfundojnë në pranga

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

Panik për Vettel, aksident me Ferrari gjatë testeve në Montmelo
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

NBA

Harden “jashtëtokësor”,
Warriors “bien” ndaj Magic

Kampioni në fuqi,
Golden State Warriors
ka vuajtur mungesën
e basketbollistit të vet
kryesor, Kevin Durant.
Për pasojë, ka
humbur në parket
ndaj Orlando Magic
103:96. Për këtë të
fundit spikati Aaron
Gordon, që realizoi 22
pikë dhe 15 kërcime. 
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Presidentit të Real Madridit,
Florentino Perezit, i ka shteruar
durimi për Gareth Bale dhe ai ka
vendosur që ka ardhur koha për
largimin e uellsianit nga klubi ma-
drilen. Vetëm nëse Bale bën para-
qitje të jashtëzakonshme deri në
fund të këtij sezoni, Perezi mund
ta ndryshojë mendjen. Kjo gjë ka
ndodhur edhe në të kaluarën. Por,
tani, burimet e AS thonë se nuk
do të jetë aspak tolerant. Sjellja e
keqe dhe veprimet e fundit të Bale
kanë bërë që Perezi të mbetet
shumë i pakënaqur me futbolli-
stin. Lideri i “Los Blancos” besonte

se pas largimit të Cristiano Ronal-
dos, uellsiani do të bëhej liderit i
sulmit. Mirëpo, për shkak të perso-
nalitetit të tij dhe faktit që ai nuk
flet pothuajse fare spanjisht, Bale
nuk i ka arritur pritshmëritë që
ishin krijuar për të. Në fakt, para-
qitjet e tij janë përkeqësuar, në
krahasim me sezonet e kaluara.
Këtë sezon, ai i ka shënuar vetëm
13 gola dhe që nga emërimi i San-
tiago Solarit në pozitën e trajnerit,
e ardhmja e tij në Real Madrid po
duket edhe më e pasigurt. Ai është
i 14-i në listën e lojtarëve me më së
shumti minuta të luajtur nën traj-
nerin argjentinasin. Bal ka luajtur

vetëm 1,097 minuta. Verën e vitit
2017, Real Madridi kishte tentuar
ta transferojë uellsianin në Man-
chester Unitedit, për t’i lënë më
shumë hapësirë Mbappes.
Megjithatë, Bale nuk pranoi të lar-
gohej dhe kjo e kishte zemëruar
Perezin. Verën e kaluar, madri-
lenët nuk pranuan ta shesin atë,
për shkak të largimit të Ronaldos,
përkundër që trajneri i atëher-
shëm, Zinedine Zidane, kishte
sugjeruar që uellsiani të shitej.
Tani, situata ka ndryshuar. Klubi
dëshiron ta shesë, për të sjellë loj-
tarë të rinj në skuadër. Kjo shitje
do të bënte që të uleshin shpenzi-

met e Real Madridit, për shkak të
pagës së lartë të uellsianit, dhe
Bale pritet të shitët për mbi 100
milionë euro. Që nga transferimi i
tij në Real Madrid, që u realizua
në verën e vitit 2013, Bale ka luaj-
tur vetëm në 58 për qind të nde-
shjeve të Real Madridit, apo vetëm
47 për qind të minutave të nde-
shjeve. Ai i ka shënuar 101 gola.
Sezoni i tij më i mirë ishte
2013/2014, kur ai shënoi 22 herë.
Por, Florentino Perez ka vendosur
se ditët e Bale në Real Madrid do
të jenë të numëruara. Vetëm një
mrekulli mund ta shpëtojë uell-
sianin përsëri.

Menaxheri:
Cardiffi, fajtor
për vdekjen 
e Salas
Menaxheri i futbollit, Willie
McKay, beson se Emiliano Sala
ishte braktisur nga Cardiff City
dhe ishte detyruar që ta organi-
zonte vet udhëtimin me aero-
plan, që ia mori jetën. I biri i
McKay, Mark, ishte menaxher i
Nantes në marrëveshjes për
transferimin e futbollistit, i cili
vdiq për shkak të rrëzimit të ae-
roplanit, muajin e kaluar. Willie
McKay e kishte organizuar udhë-
timin me aeroplan, që përfundoi
me vdekje për Salan, 28-vjeçar,
dhe për pilotin David Ibbotson,
pasi aeroplani u rrëzua mbi Ka-
nalin Anglez. Cardiffi i ka
mohuar akuzat dhe pretendimet
që ata nuk kishin pranuar t’ia or-
ganizojnë udhëtimet Emiliano
Salas, duke thënë se kishte qenë
vet futbollisti ai që nuk pranoi të
udhëtonte me aeroplan publik.
Trupi i Salas, i cili u transferua
nga Nantesi në Cardiff më 19 ja-
nar, u gjet në rrënojat e aeropla-
nit të llojit Piper Malibu N26489,
13 ditë pasi aeroplani ishte zh-
dukur. Trupi i pilotit nuk është
gjendur ende. “Pronari i Cardiffit
[Neil Warnock] e telefonoi të bi-
rin tim dhe ai i tha të fliste me
mua. Niel më tha se zyrtari i tyre
ishte duke pritur për Emilianon
që të arrinte, mirëpo ai nuk kish-
te ardhur ende. Ata ishin tejet të
frikësuar”, ka thënë McKay.
“Askush në Cardiff nuk po ndër-
merrte ndonjë veprim. Ishte
turpëruese. Ata e blenë një lojtar
për 17 milionë euro dhe pastaj e
lanë të vetëm në një hotel, për ta
kërkuar një biletë aeroplani në
kompjuter. Cardiffi e zhgënjeu
veten. Ata e turpëruan veten me
veprimet e tyre”.

Ndihmëstrajneri i Ole Gunnar Solskjae-
rit, Mike Phelan, e ka shfrytëzuar llogarinë
e tij në rrjetin social Twitter, për të ironi-
zuar me Jose Mourinhon, i cili u shkarkua
nga Manchester Unitedit në fund të vitit të
kaluar. Mourinho u shkarkua më 18 dhjetor
të vitit të kaluar, pas dy sezoneve e gjysmë
si trajner i “Djajve të kuq”. Në momentin
kur u shkarkua portugezi, Manchester Uni-
tedi ishte 19 pikë larg liderit të Premierligës,
Liverpoolit. Pasi u bë i ditur lajmi për
shkarkimin e portugezit, Paul Pogba e kish-

te postuar një fotografi në rrjetet sociale, ku
dukej se tallej me ish-trajnerin e tij, me të ci-
lin nuk kishte marrëdhënie aspak të mira.
“Përshkruajeni këtë”, kishte shkruar Pogba
mbi fotografinë e postuar. Tani, këtë për-
shkrim e ka përdorur edhe ndihmëstrajne-
ri i Manchester United, Phelan, i cili kishte
qenë në këtë pozitë edhe gjatë kohës sa Sir
Alex Ferguson ishte trajner i “Djajve të kuq”.
Përderisa Pogba kishte bërë të ditur se po-
stimi i tij kishte qenë i sponsorizuar nga
Adidasi dhe nuk kishte të bënte aspak me

Mourinhon, është e qartë që postimi i Phe-
lan është bërë nga vet anglezi. “Djajtë e
kuq” janë të pamposhtur në Premierligë që
kur në pozitën e trajnerit u emërua Sol-
skjaer, si zëvendësues i përkohshëm i Mou-
rinhos. Që nga atëherë, “Djajtë e kuq” i kanë
fituar nëntë ndeshje. Kjo ecuri ka bërë që
Manchester Unitedi të ngrihet në pozitën e
pestë në tabelën e Premierligës, një pikë
larg vendit të katërt, që ia siguron kualifiki-
min për sezonin e ardhshëm të Ligës së
Kampionëve.

Fituesi i Kupës së Botës me
Gjermaninë, Mesut Ozil, ishte
dorëzuar nga ëndrra për t’u bërë
futbollist për tre muaj, pasi që i
pëlqente të luante pingpong më
shumë. Mesfushori i Arsenalit ka
zbuluar se ai mund të mos kishte
qenë fare futbollist pasi që kur ki-
shte qenë fëmijë, e kishte lënë fut-
bollit për tre muaj, për të luajtur
pingpong. Unë isha i mirë edhe në
pingpong. Luaja në shkollë dhe
kur isha 11 apo 12-vjeçar, e lashë
futbollin për rreth tre muaj sepse
më pëlqente të shumë të luaja
pingpong”, ka thënë 30-vjeçari.
“Isha në ekipin e shkollës për ping-

pong dhe fitoja kundër të gjithë
garuesve të tjerë. Pastaj, unë luaja
kundër trajnerit, por ai ishte
shumë i mirë dhe më mposhte.
Megjithatë, unë e shijoja me të
vërtetë. Nuk do të them se nuk më
pëlqente më futbolli, por thjesht,

në atë moment, argëtohesha më
shumë duke luajtur pingpong.
Gjatë atyre tre muajve, e kuptova
se duhet t’i kthehesha futbollit.
Kjo pasi që vetëm pas tre muajve,
e kuptova se kjo është nuk është
diçka që dua ta bëjë në të ardh-

men. Më mungonte futbollist ja-
shtëzakonisht shumë”, ka thek-
suar Ozil. Talenti i mesfushorit
gjerman me origjinë turke ishte
vënë në dyshim për pjesën më të
madhe të këtij sezoni, mirëpo kur
iu dha mundësia, ne ndeshjen e
së mërkurës, kundër Bourne-
mouth, për ta dëshmuar veten, ai
tregoi se çfarë mund të bëjë. Për
dallim nga shumica e ndeshjeve
të tjera të këtij sezoni, Ozili ishte
pjesë e formacionit të parë të Ar-
senalit dhe mesfushori e shpër-
bleu trajnerin Unai Emery për be-
simin, duke shënuar qysh në
minutën e katërt të ndeshjes.

Ndihmëstrajneri i Unitedit tallet me Mourinhon
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

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

Ozil zbulon se kishte qenë afër largimit nga futbolli

Reali i gatshëm ta shesë Bale
Florentino Perezit, i ka
shteruar durimi për
Gareth Bale dhe ai ka
vendosur që ka
ardhur koha për
largimin e uellsianit
nga klubi madrilen.
Vetëm nëse Bale bën
paraqitje të
jashtëzakonshme
deri në fund të këtij
sezoni, Perezi mund
ta ndryshojë
mendjen
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Klubet nganjëherë nuk ia dalin të
rrëmbejnë lojtarët e duhur, e nganjëherë
edhe gabojnë duke mos vepruar me kohë,
si në rastin e Kylian Mbappe, që e rrëm-
beu PSG-ja para Realit, Barcelonës, Man-
chester Unitedit e shumë gjigantëve tjerë
evropian. Ai është vetëm 20-vjeçar, por ta-
shmë një yll botëror me një të ardhme të
ndritur. Ashtu si Mbappe, këtë edicion kanë
shpërthyer disa talent dhe “WhoScored”
ka përzgjedhur 10 më të mirët që kanë
bërë të paktën 20 paraqitje këtë edicion
dhe kanë statistika fantastike.

YOUSSEF EN-NESYRI (LEGANES) – 7.08
VLERËSIMI PAS 22 PARAQITJEVE

Youssef En-Nesyri është duke u zhvil-
luar shumë si lojtar. Ai madje ka shënuar
deri më tani për Leganesin (8 gola) aq sa
gjithë sezonin e kaluar me Malagan. Sul-
muesi nga Maroku ka asistuar edhe dy
herë këtë edicion, ai madje shënoi het-trik
në fillim të shkurtit në fitoren 3-0 ndaj Real
Betis.

KAI HAVERTZ (BAYER LEVERKUSEN) –
7.13 VLERËSIMI PAS 23 PARAQITJEVE

Pasi nuk e nisi mirë sezonin, Kai Ha-
vertz ka qenë impresionues në vitin 2019.
Ai ka shënuar nëntë gola në Ligë dhe pesë
prej tyre kanë ardhur në shtatë paraqitjet
e fundit. Si En-Nesyri, Havertz është talent
me të ardhme dhe do të vazhdojë të zhvil-
lohet si lojtar.

FEDERICO CHIESA (FIORENTINA) – 7.14
VLERËSIMI PAS 25 PARAQITJE

Federico Chiesa po shijon një tjetër se-
zon impreisonues me Fiorentinës dhe ta-
shmë po kërkohet nga Juventusi. 21-vje-
cari ka shënuar pesë gola pas 104
tentimeve, pothuajse aq sa gjithë sezonin
e kaluar (6) me 11 ndeshje më shumë.

CHRISTIAN KOUAME (GENOA) – 7.15
VLERËSIMI PAS 25 PARAQITJEVE

Paraqitja fantastike në pjesën e parë
të Christian Kouame raportohet se ka
shtyrë Napolit t’i sigurojë shërbimet e tij
për 20 milionë euro. 21-vjecari ka shënuar
katër gola dhe ka fituar reputacionin e një
sulmuesi vrasës. Ai madje është një ndër
lojtarët nën moshën 21-vjëcar me më së
shumti faulle të fituara (55).

LUKA JOVIC (FRANKFURT) – 7.21
VLERËSIMI PAS 21 PARAQITJEVE

Luka Jovic po shijoj një sezon të zjarrtë
në Bundesliga me Frankfurtin dhe rapor-

tohet se për të po interesohen Real Madri-
di e Barcelona.21-vjecari shënon gol në
Ligë çdo 70.4 minuta këtë sezon, ai ka rea-
lizuar 15 gola dhe ka dhuruar pesë asiste në
21 paraqitje në Bundesliga.

AARON WAN-BISSAKA (CRYSTAL
PALACE) – 7.23 VLERËSIMI PAS 25

PARAQITJEVE
Aaron Wan-Bissaka është kthyer në ti-

tullar i rregullt te Crystal Palace ani pse 21-
vjeçar.

ALLAN SAINT-MAXIMIN (NICE) – 7.25
VLERËSIMI PAS 23 PARAQITJEVE

Allan Saint-Maximin ka shënuar gja-
shtë gola dhe ka dhuruar dy asiste në 23
paraqitje në Ligë. Ai ka kompletuar më së
shumti driblime në top pesë ligat evropia-
ne, dhe është vetëm një larg 100 driblime-
ve.

OUSMANE DEMBELE (BARCELONA) –
7.41 VLERËSIMI PAS 22 PARAQITJEVE

Pasi nuk e nisi mirë sezonin, Ousmane
Dembele më në fund ka nisur të japë rezul-
tate dhe të ndihmojë Barcelonën. 21-vjeça-
ri është përfshirë direkt në 12 gola në 22 pa-
raqitje në Ligë. Golat e tij ia kanë fituar
Barçës shtatë pikë deri më tani këtë sezon.

JADON SANCHO (BORUSSIA
DORTMUND) – 7.53 VLERËSIMI NË 23

PARAQITJE
Jadon Sancho vendosi të lë Manche-

ster Cityn për Borussia Dortmundin dhe
ky vendim ka dal të jetë fantastik për 18-
vjecarin që është përfshirë direkt në 18 gola
në 23 paraqitje në Ligë. Ai është vetëm loj-
tari i dytë në Bundesliga që këtë edicion ka
asistuar 10 herë. Asnjë lojtarë nën moshën
21-vjeçare nuk e ka fituar çmimin e lojtarit
të ndeshjes më shumë se Sancho në top
pesë ligat Evropiane (5).

KYLIAN MBAPPE (PARIS SAINT-
GERMAIN) – 7.99 VLERËSIMI NË 20

PARAQITJE
Paraqitjet e Kylian Mbappes këtë se-

zon janë duke u rritur, i cili shihet se pasue-
si i Cristiano Ronaldos dhe Lionel Messit.
Ylli i PSG-së ka shënuar 22 gola në 20 para-
qitje në Ligë dhe ka vlerësimin më të lartë
se çdo lojtar tjetër nën moshën 21-vjeçare.
Në përgjithësi, vetëm Messi dhe Neymari
kanë marrë nota më të larta nga “WoSco-
red”. Statistikat e Mbappes – driblime 2.1
për ndeshje, 1.8 pasime kyçe për ndeshje
dhe 4.2 shuta për ndeshje.

Dhjetë  lojtarët 
U-21 më të mirë 

në Evropë
Klubet e futbollit janë në kërkim të super yjeve

dhe në fund të sezonit, me paratë e duhura,
mund të kenë shumë talente në radhët e tyre

• Youssef En-Nesyri (Leganes) 

• Kai Havertz (Bayer Leverkusen)

• Federico Chiesa (Fiorentina)

• Christian Kouame (Genoa)

• Luka Jovic (Frankfurt)

• Aaron Wan-Bissaka (Crystal Palace)

• Allan Saint-Maximin (Nice) 

• Ousmane Dembele (Barcelona)

• Jadon Sancho (Borussia Dortmund)

• Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain)
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DASHI 21. mars - 20. prill
Dita e sotme do jete e ngrohte dhe e mbushur me emo-

cione te veçanta. Partneri do ju mbaje ne pëllëmbë te dorës dhe do
ju beje ta dashuroni akoma me shume. Beqaret do tregohen me sh-
prehës dhe mund te afrohen pak me tepër me personat qe pëlqejnë.
Ne planin financiar nuk do keni te drejte te gaboni. Tregohuni te kuj-
desshëm dhe kufizojini me shume shpenzimet.

DEMI 21. prill - 21. maj
Për ju ka për te qene një dite shume e paqëndrueshme.

Here do debatoni ashpër me atë qe keni ne krah dhe do ja hidhni atij
fajin për situatën ku ndodheni dhe here do dashuroheni me pasion
duke lënë cep problem mënjanë. Beqaret do kenë konkurrence te
forte kështu qe duhet te dine si te veprojnë. Me paratë nuk do i
keni punët mire. 

BINJAKET 22. maj - 21. qershor
Nëse jeni ne një lidhje mos kërkoni gjera shume te pa-

mundura sot dhe kini me tepër besim tek partneri. Vetëm duke ve-
pruar kështu gjerat mes jush do mund te përmirësohen. Beqareve
me ne fund do ju konkretizohen dëshirat e tyre te mëdha dhe do ju
rikthehet buzëqeshja. Situata financiare do përmirësohet tej mase. 

GAFORRJA 22. qershor - 22. korrik
Jeta juaj ne çift do jete me e mire se disa dite me pare.

Do gjeni gjuhen e përbashkët me partnerin dhe kënaqësitë do
jene akoma me te forta. Beqareve do ju shfaqet para syve një per-
son mbresëlënës me te cilin do ja vleje te fillohet një lidhje. Ne pla-
nin financiar do jeni me fat. Pa bere as lëvizjen me te vogël situa-
ta do ndryshoje përgjithmonë.

LUANI 23. korrik - 22. gusht
Jeta juaj ne çift do jete disi e ndërlikuar gjate kësaj dite.

Do kapeni edhe pas gjerave elementare dhe do debatoni ashpër me
atë qe keni ne krah. Beqaret me mire te bëjnë edhe pak durim se-
pse hapat e nxituara mund t’iu sjellin goxha probleme. Gjendja e fi-
nancave do jete goxha e stabilizuar. Tregohuni te matur ne vazh-
dimësi dhe keni për te hequr goxha para mënjanë.

VIRGJERESHA                  23. gusht - 23. shtator
Dite mjaft pozitive do jete kjo e sotmja për te dashurua-

rit. Do përgatisni te dy surpriza te njëpasnjëshme për njeri-tjetrin. Be-
qaret do jene gati edhe për aventura kalimtare, mjafton qe personat
t'iu duken interesante dhe te jene te qeshur. Buxheti nuk do jete ne
gjendjen me te mire te mundshme, kështu qe bëni kujdes kur te sh-
penzoni. Dhëniet e huave shmangini me çdo kusht.

PESHORJA 24. shtator - 23. tetor
Do merrni fryme lirisht sot ju te dashuruarit sepse do i lini

pas krahëve përgjithmonë disa mosmarrëveshje te vjetra. Neptu-
ni do ju nxite te jeni edhe me shprehës te ndjenjave. Beqaret do rea-
lizojnë disa takime me te vërtetë te veçanta te cilat mund t'ua mbu-
shin jetën me gëzim. Ne planin financiar bëjini me kujdes llogarite
para se te kryeni shpenzime ne mënyrë qe mbeteni keq me vone.

AKREPI 24. tetor - 22. nëntor
Dite jo e mire do jete kjo e sotmja për te dashuruarit. Do

jeni shume strikte dhe shume xheloze ndaj partnerit. Për asnjë çast
nuk do mbizotërojë qetësia. Beqaret do jene ne humor te mire
dhe gati për te bere edhe çmenduri te vogla. Për ta e rëndësishme
është te mos jene vetëm. Buxheti me ne fund do ekuilibrohet ndje-
shëm. 

SHIGJETARI 23. nëntor - 21. dhjetor
Fale ndikimit pozitiv te Merkurit, jeta juaj ne çift do

jete e begate gjate kësaj dite. Do ja hapni zemrën atij qe keni ne
krah dhe emocionet do jene akoma me te forta. Beqaret duhet te
presin edhe disa kohe para se te hedhin hapa sepse priten te vijnë
mundësi akoma me te mira. Gjendja e financave ka për te qene e
mire. Vazhdoni ta menaxhoni buxhetin me maturi.

BRICJAPI 22. dhjetor - 20. janar
Nuk do bëni aspak lëshime ndaj partnerit tuaj gjate kë-

saj dite dhe kjo mund te ndeze here pas here debate me te. Nëse nuk
ndryshoni sjellje keni për te pasur akoma me shume probleme.
Beqaret duhet te mendohen disa here para se te veprojnë sepse
behet fjale për jetën e tyre. Për financat ka për te qene një dite tejet
delikate dhe me tronditje te njëpasnjëshme.

UJORI 21. janar - 19. shkurt
Beni ato qe do ndieni sot ju te dashuruarit dhe mos men-

doni aspak se çfarë do mendojnë te tjerët. Ne fund te fundit është
jeta juaj dhe mund te bëni çdo gjë. Beqaret me mire te presin edhe
pak kohe para se te hedhin hapa, ne mënyrë qe te gjejnë personin
me te përshtatshëm. Ne planin financiar duhet te bëni kujdes me
çdo hap qe do hidhni ne mënyrë qe te mos keni vështirësi.

PESHQIT 20. shkurt - 20. mars
Marrëdhënia juaj me partnerin do jete me e qete se disa

kohe me pare. Plutoni do jete planeti qe do ju beje me te logjikshëm
dhe nuk do keni me debate te kota. Beqaret do kalojnë disa momen-
te ëndrrash. Shfrytëzojeni rastin, por pa menduar menjëherë për
gjera serioze. Ka kohe për gjithçka. Buxheti do jete i kënaqshëm se-
pse kohet e fundit keni ditur si t'i menaxhoni te ardhurat.
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1127 - Vritet Çarlsi i Mirë, Konti i
Flandrëve.

1458 - Hussite George van Podie-
brad zgjidhet mbreti i Bohemisë.

1498 - Flota e Vasco da Gamës vizi-
ton Ishujt e Mizambikut.

1789 - Pennsylvania ndërpret nda-
lesën e performancave teatrale.

1836 - Republika e Teksasit shpall
pavarësinë nga Meksiko.

1855 - Aleksandar Romanov emë-
rohet Car i Rusisë.

1888 - Nënshkruhet Konventa e
Konstantinopojës, duke garantuar
përdorimin Kanalit të Suezit për ka-
lim gjatë luftës dhe paqes.

1946 - Ho Shi Min zgjidhet kryetar
i V Vietnamit Verior.

1956 - Maroku çjerrë Traktatin e Fe-
zit, shpall pavarësinë nga Franca.

KAMARIERI DHE UJI
Musafiri futet në restorant dhe pyet
kamarierin.
O kamarier, a ka ujë?
Kamarieri ja kthen: Po zotëri, sa të
duash.
Mysafiri ja kthen: Ok, më sill 
një peshqir se po hy të lahem.

Po mos të kishte njerëz të këqij,
s'do të kishte juristë të mirë.

(Charles Dickens)

Të hiqen materialet
kundër vaksinave
Vaksinimi i fëmijëve është kthyer sh-
peshherë në problematikë, nëse
duhet bërë apo jo? Interneti është
mbushur më reklama të shumta të
cilat kanë bërë skeptik prindërit të
mos i çojnë fëmijët e tyre për t’i vak-
sinuar, pasi janë në dëm të shëndetit
të vogëlushëve. Për këtë arsye Orga-
nizata Botërore e Shëndetësisë ka
bërë thirrje që të largohen lajmet ke-
qinformuese dhe të
pabazuara në
fakte, se nuk
duhen marrë
vaksinat për
shkak se shkak-
tojnë më shumë
dëm se dobi. Reklama
të tilla shpeshherë kanë sjellë edhe
përhapje të epidemive, kryesisht pa-
raliza tek fëmijë si pasojë e mosvak-
sinimit. Kompania e parë që i është
përgjigjur kësaj thirrjeve ka qenë
rrjeti Youtube. Ai ka nisur të fshijë vi-
deot e paautorizuara, që apelojnë në
ndalimin e vaksinimit, si dhe
marrjen e medikamenteve tjera pa-
randaluese. Aksionit të njëjtë i është
përgjigjur edhe Facebook, duke lar-
guar materiale kundër vaksinimit
dhe mbylljen e llogarive, që vazhdi-
misht lëshonte lajme të tilla.
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Shqipëria ndër dekada raportin gjinor të popullsisë e kishte në favor
të burrave. Si një vend ku aborti selektiv ishte i lartë, në Shqipëri numri
i burrave ka qenë gjithmonë më i lartë se i grave. Sipas projeksioneve të
fundit të INSTAT, në vitin 2061 do të ketë vetëm 78.6 burra për 100 gra.
Aktualisht ka 99.8 burra për 100 femra, teksa shihet se ky raport është
përkeqësuar dukshëm në raport me censin e fundit. Raporti gjinor në vi-
tin 2011 ishte 107.8 meshkuj për 100 femra. Raporti gjinor pritet të thel-
lohet në favor të grave duke arritur deri në 89,1 burra për çdo 100 gra më
2031, teksa përkeqësimi do të vijojë edhe më tej. Në vitin 2061 popull-
sia totale në Shqipëri do të jetë rreth 2 milionë banorë sipas skenarit të
mesëm. Nga totali, 44 % e popullsisë do të jenë meshkuj dhe 56 për qind
do të jenë femra, ose 78.6 burra për 100 gra. Sipas INSTAT raporti gjinor
do të përkeqësohet kryesisht nga emigracioni, pasi projeksionet mbi ra-
portin gjinor në lindje do të jenë në favor të meshkujve edhe për dekadën
në vijim. Raporti gjinor në lindje në Shqipëri është mbi nivelin e tij naty-
ror, me rreth 108 bebe djem për çdo 100 bebe vajza. Për këtë tregues
është supozuar që ai do të zvogëlohet në mënyrë graduale dhe do të ar-
rijë nivelin natyror prej 105 djem për çdo 100 vajza në vitin 2031.

Një histori me një fund të lumtur që i
Francesco, një 63 vjeçar i pastrehë, dhe qeni
i pandashëm i tij i vogël, Tommaso. Falë një
apeli të publikuar në “Facebook” dhe që u bë
viral në një kohë shumë të shkurtër, të pa-
strehët, të cilët jetonin në “Via Veneto” në
Romë për 23 vjet - kanë gjetur një shtëpi
dhe punë në Mantova. Menaxherët e një
shkolle hipizmi kanë ofruar ushqim dhe
strehim për të dhe mikun e tij të besuar, në
këmbim për pastrimin e stallave dhe
mbajtjen e kopshtit të perimeve dhe ko-
pshtit. “Jetoj në rrugë me qenin tim. Jam
gati të bëj çfarëdo pune, vetëm më ndih-
moni. Di të bëj shumë gjëra, pothuajse
gjithçka. Di të gatuaj, të pastroj, të rregulloj
kopshtin, bëj muratorin dhe hidraulikun.
Nuk kam asnjë ves të keq, vetëm atë të sh-
fletuarit të librave dhe dua kafshët. Nuk
kërkoj rrogë vetëm një krevat dhe një vakt,
për veten time dhe qenin”. Video mesazhi u

bë viral dhe mes përgjigjeve të shumta
erdhi edhe ajo e Michael Majder, titullar i
një sipërmarrësi.

Sipas një sondazhi të kryer nga Times
Out dhe Tapestry Research, qyteti më i lum-
tur në botë ndodhet në Melbourn të Au-
stralisë. 15.000 njerëz u intervistuan për
këtë sondazh në 32 qytete të mbarë botës.
Ata u pyetën për ushqimin, pijet, kulturën,
takimet dashurore, udhëtimin, jetën në ko-

munitet, etj. 
Të dyja kompanitë nxorën përfundimin

se qyteti më i lumtur në botë është Mel-
bourn, në Australi. Plazhet, parqet publike,
restorantet e larmishëm dhe moti e bëjnë
një nga vendet më të përkryera për të je-
tuar, gjatë gjithë vitit.

Seks në kishë
me të dashurin
e vajzës 14
vjeçe, 10 vite
burg për nënën
Një incident i rrallë është regji-
struar në Tennesse të SHBA. Me-
diat raportojnë se nëna 38-vjeçare
e gjashtë fëmijëve është vënë nën
akuzë, pasi ka kryer marrëdhënie
seksuale me të dashurin e vajzës
së saj, që është vetëm 14 vjeç. Ja-
mie Tice është dënuar me 10 vite
burg, pasi ka bërë seks me djalin e
mitur, kur ai ishte i dashuri i një
prej vajzave të saj. Gruaja aku-
zohet se ka kryer mbi 50 herë
marrëdhënie seksuale me adole-
shentin, për afro një vit rresht, nga
2016 deri në 2017. Jamie u shpall
fajtore dhe u dënua për abuzim
me të mitur. Ndonëse djali pohoi
se bëhej fjalë për marrëdhënie të
dakordësuara, për shkak të mo-
shës së tij, gruaja përfundoi në
burg. Ajo ka pohuar se e kishte
njohur të riun pasi dilte me vajzën
e saj dhe se mes tyre kishte lindur
tërheqje. Ata takoheshin shpesh
në kishë, ku edhe kanë kryer
marrëdhënie.

Pas 40 vitesh, në Shqipëri
do të ketë vetëm 78
burra për 100 gra
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I pastrehu gjen shtëpi falë një apeli
në “Facebook” 

Melbourni, qyteti më i lumtur në botë


