
Këmbëngulë
McAllister:
Hiqeni taksën

w
w
w
.k
o
h
a
.m
k

E PËRDITSHME INFORMATIVE

Koha

Shkup, 3 mars - Të shtunën në Saraj dhe të dielën
në Tetovë, ndodhën dy vrasje, motivet e të cila-
ve opinioni ende nuk i ka të njohura. Sipas ra-
porteve ditore të Ministrisë për Punë të Brend-
shme, viktimë e vrasjes në fshatin Shishovë të
Komunës së Sarajit, është 20 vjeçari Ajdin Aj-
din. Policia e Shkupit në njoftimin zyrtar ka
theksuar se në këtë incident ka mbetur i plago-
sur edhe 36 vjeçari G.A. Në drejtim të tyre

thuhet se ka shtënë E.SH, po nga i njëjti fshat.
Incidentit në fjala i ka paraprirë një zënkë ver-
bale mes dorasit E.S dhe të plagosurit G.A, si re-
zultat i të cilës ka mbetur i vrarë, Ajdini 20
vjeçar. Përleshja mes bashkëfshatarëve, sipas
policisë së Shkupit ka ndodhur në hyrje të fsha-
tit Shishovë. “Sektori për Punë të Brendshme -
Shkup, me datë 2 mars, rreth orës 02:00 ka pra-
nuar thirrje se në Spitalin e...

Fundjavë e përgjakshme në Saraj dhe Tetovë

15 DEN
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Merr fund
Sekretariati
për
Marrëveshjen
e Ohrit

Një grup deputetësh nga shumi-
ca parlamentare në Parlamentin
e Republikës së Maqedonisë së
Veriut kanë propozuar ndryshi-
me në Ligjin për organizimin dhe
punën e organeve të shteti dhe
Ligjit për Qeverinë. Me ndryshi-
met e propozuara parashihet që
të formohet ministri e re për Si-
stem politik dhe marrëdhënie
midis bashkësive. "Për shkak të
funksionimit të...
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Evropa 
e mbron
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Ekspertët ekonomik vlerësojnë se pas 14 vitesh procesi i deçentralizimit të komunave në
Maqedoninë e Veriut ka nevojë për një rivlerësim apo rishqyrtim, për shkak të problemeve të
mëdha që kanë vetëqeverisjet lokale në funksionimin e tyre të përditshëm 
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SEFERI TE JANG BOJS DERI ME 2022
Taulant Seferi duket se ka arritur të kapë formën e tij më të mirë

në Zvicër, duke qenë se me Vinterturin, në të cilën luan si futbollist

i huazuar, ka shënuar 6 gola dhe ka dhënë 2 asiste në 16 takime të

luajtura. Kjo ka bërë që drejtuesit e Jang Bojsit që aktualisht zotë-

rojnë kartonin e sulmuesit shqiptar, t’i rinovojnë kontratën deri në

verën e vitit 2020. Kontrata aktuale e Seferit skadonte në verën e

ardhshme por duke ditur formën dhe cilësitë që 21-vjeçari nga

Kumanova zotëron, është menduar që t’i jepet besim duke

e planifikuar për të ardhmen.SportK
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Koha, e hënë, 11 shkurt 2019 

Trajneri i kombëtares së Shqipë-

risë, Kristian Panuçi, ka folur në një

intervistë, duke treguar planet për të

ardhmen e kombëtares. Trajneri i

ekipit “Kuq e Zi”, është shprehur se

Elseid Hysaj duhet të luajë më

shumë, ndërsa e gëzon fakti që Be-

rat Gjimshiti po kalon një moment

të mirë tek Atalanta. Panuçi ka para-

lajmëruar se në kombëtare do të

grumbullohet Fiorin Durmishaj,

pasi është shprehur se sulmuesi po

shënon rregullisht, ashtu si Cikalle-

shi dhe rikthimi në formë i Abrashit.

Por njëherazi, trajneri i kombëtares,

pritet të ketë një tur në Evropë, ku do

të shoh nga afër edhe lojtarë të tjerë,

të cilët mund të grumbullohen në

kombëtare.

Mos aktivizimi i Hysajt - Siguri-

sht, të mos aktivizohesh është gjith-

monë një problem. Elsi është një loj-

tar që punon shumë, futbollist

ekspert me shumë eksperiencë dhe

një djalë pozitiv, dhe uroj që të luaj

ndonjë ndeshje deri në fund të sezo-

nit, që të paktën të jetë në gjendje

për të luajtur në grumbullimin e

ardhshëm. Sigurisht të luash dy

ndeshje në tre ditë është edhe ai i

rëndësishëm për ne. Unë në fakt

gjithmonë jam munduar t’i ndih-

moj të gjithë. Unë kam folur me të

dhe është i kënaqur tek Napoli, por

një futbollist ndihet mirë kur luan.

Napoli do të ketë shumë ndeshje

për të luajtur, megjithatë të ardh-

men e tij e di vetëm ai he menaxhe-

ri i tij.

Forma e mirë e Gjimshitit -

Gjimshiti është një lojtar i mirë dhe

tani po aktivizohet dhe po bën para-

qitje të mira tek Atalanta duke u për-

mirësuar shumë. Kjo disi si të them

më vë në dyshim nëse do të më

duhet të luaj me 3 apo me 4

mbrojtës. Ne si skuadër kemi karak-

teristikat për të luajtur edhe me tre

mbrojtës, por do të thotë që të he-

qim një nga sulmi. Gjithsesi, më

vjen mirë që ai po luan pasi në këto

momente kemi edhe Mavrajn të

skualifikuar dhe kjo është shumë e

rëndësishme.

Lëvizjet e Mavrajt në merkato -

Zgjedhjet e Mavrajt janë ato që ai

bën vetë, unë gjithmonë kam bërë

zgjedhje pa parë moshën, ku luan

apo kush je dhe si e ke emrin. Unë

besoj se e kam ndihmuar shumë,

pasi ishte një vit pa luajtur fare dhe

unë e grumbullova. Vendosi të

kthehet në Gjermani dhe unë e shoh

që aktivizohet, por për të nuk duhet

të mendojmë tani është i skuali-

fikuar për 3 ndeshje. I uroj që të jetë

mirë dhe të mbaj formën, për të

ardhmen të shohim.

Çfarë do të ndryshojë në

kombëtare- Një vit e gjysmë më

parë pata thënë që do të bëjmë disa

eksperimente dhe do të provojmë

gjëra të reja. Mund të përmendim

që kanë debutuar 22-23 lojtarë të

rinj, por në kombëtare mbetet

shumë pak kohë për të punuar.

Është e nevojshme që të marrim

maksimumin dhe sigurisht unë

diçka duhet të ndryshoj. Është faji

im, se u mundova që t’i jap një ide

kësaj skuadre, por me sa duket nuk

ka kohë për t’i dhënë një ide, kemi

kohë vetëm për të bërë gjërat mirë.

Besoj se do të ndryshojmë diçka

duke filluar që nga mënyra e stër-

vitjes.

A jeni i kënaqur me Shqipërinë

- Unë jam shumë i kënaqur që jam

trajner i Shqipërisë. Sigurisht nuk

jam i kënaqur për rezultatet e vitit

2018, por jam krenar që jam trajner

i këtij vendi. Një gjë është e sigurt, që

kur zgjodha pankinën e Shqipërisë

ishte një nga pankinat më të vështi-

ra në Europë që mund të zgjidhje.

Kjo për faktin që më parë ishte kua-

lifikuar në Kampionatin Europian,

në këto kushte e merr ose një i

çmendur ose një që beson. Dhe unë

jam ende i bindur që kjo skuadër

mund të bëjë ende shumë mirë.

Afrime të reja në kombëtare

për Euro 2020 - Po shohim disa

emra të rinj, por jo shumë, pasi gru-

pi bazë është. Kam ardhur këtu të

shoh ndeshje të kampionatit shqip-

tar dhe javën tjetër do të udhëtoj

nëpër Europë. Në të vërtetë grum-

bullimet nuk i bëj unë, por i bëjnë

vetë lojtarët. Cikalleshi po bën gola,

Durmishaj gjithashtu, Abrashi po

rikthehet nga dëmtimi, po i

ndjekim.

Objektivi i skuadrës në Euro

2020 - Synimi është që të bëjmë

diçka speciale. Ne jemi grupi i katërt,

kemi përpara Turqinë, por edhe

Islandën, për të shkuar më tej duhet

të bëjmë diçka speciale dhe unë jam

i bindur që kemi mundësi. Ndeshja

e parë me Turqinë është shumë e

rëndësishme pasi ajo mund të na

japë një tjetër ekuilibër në grup. Nga

Liga e Kombeve, sado negative

mund ta quaj, pati edhe një aspekt

pozitiv që më shërbeu mua për t’u

njohur e për të mësuar më shumë.

Preferoj të shoh aspektin pozitiv të

gjërave, e shkuara nuk kthehet më.

Gjëja speciale dhe objektivi është

që të renditemi mes dy të parave në

këtë grup për t’u kualifikuar, por nuk

duhet të harrojmë realitetin dhe të

kuptojmë që Shqipëria është në

vend të katërt në këtë grup. Nëse do

t’ia dalim dhe unë jam i bindur që

mund t’ia dalim, atëherë të gjithë

jemi të kënaqur, nëse nuk ia dalim

dhe Presidenti nuk është i kënaqur

Panuçi ikën në shtëpi. Por, kjo është

gjëja e fundit që mendoj. E rëndësi-

shme është që të bëjmë maksimu-

min.

Emri juaj si trajner i Romës - Nuk

më ka telefonuar asnjëherë askush.

Nëse nesër do të më telefonojnë

Real Madrid, Paris SG, Partizani apo

Kukësi, një sekondë më pas unë do

të telefonoj direkt Presidentin sepse

me të kam një raport shumë kor-

rekt. Por, nuk më ka telefonuar asku-

sh. Unë jam shumë i kënaqur që ne

vazhduam bashkë përpara, besoj

edhe Presidenti që gjithmonë më

ka mbështetur dhe më ka mbrojtur.

Duhet të them që unë nuk kam as

median pas vetes, por jam një njeri

serioz dhe Presidenti e di këtë. Sigu-

risht unë gabova, por nuk besoj që

ka njeri që nuk gabon.

Zgjedhja e Dukës në KE-n e

UEFA-s- Zgjedhja e fundit e Presi-

dentit të federatës në Komitetin Ek-

zekutiv të UEFA-s është një lajm

shumë i mirë për Shqipërinë dhe për

Federatën Shqiptare të Futbollit. Kjo

tregon se sa po rritet Shqipëria. Ai

është një njeri që e do shumë fede-

ratën dhe është një njeri shumë am-

bicioz. Brenda kësaj periudhe fusha-

te më tepër ka udhëtuar ai se sa një

agjenci udhëtimesh. E dëshironte

shumë këtë post dhe e arriti, për

këtë duhet të jemi të gjithë krenarë

për Presidentin tonë. Në rastin tim

jam krenar për një mik sepse Duka

është edhe një mik dhe unë jam

shumë i kënaqur për të.

Shkup, 10 shkurt - Mbrojtësi ofen-

ziv, Bunjamin Asani është përfor-

cimi I fundit për skuadrën e Po-

bedës. Futbollisti shkupjani ka

firmosur kontratë me Pobedën

për 6 muajt e ardhshëm, me

opsion vazhdimi edhe për 1 vit

tjetër nëse palët mbeten të këna-

qura. Futbollisti me eksperiencë

vjen nga skuadra e Ferizajit,

ndërsa vitin e kaluar ishte pjesë e

Rabotniçkit. Asani ka eksperiencë

ndërkombëtare duke luajtur për

Kapazin e Azarbejxhanit dhe

UTA Aradin e Rumanisë, ndërsa

ishte pjesë e FC Shkupit dhe

Skopjes. Asani është bashkuar

me ekipin, ndërsa ndeshjen e

parë në gjysmësezonin pranveror

në kampionat do ta luajnë ndaj

Bellasicës më 17 shkurt.

Ndërkohë kujtojmë që Pobeda

është në garë ende edhe ne

Kupën e Maqedonisë, ndërsa në

gjysmëfinale do të luajë me Aka-

demija Pandevin.

Shkup, 10 shkurt - Pas largimit

nga skuadra e Flamurtarit,

Muhamed Useini është rikthyer

te ekipi i Renovës. Mesfushori

me “gjipspunuesit” ka nënshk-

ruar kontratë një vjeçare, ndërsa

pa dyshim se me afrimin e këtij

të fundit, Renova ka përfituar

shumë cilësi në mesfushë.

Muhamed Useini pjesë e Re-

novës ishte në dy periudha të

ndryshme, ndërsa pikërisht

verën e vitit 2016 nga kjo

skuadër ishte larguar drejt Fla-

murtarit të Vlorës. Ai përveç me

Renovën dhe Flamurtarin, gjatë

karrierës së tij kishte luajtur

edhe me Rabotniçkin dhe klu-

bin e tij të fëmijërisë, Shkën-

dijës. Në një postim në Insta-

gram, Useini shkruan: “I lumtur

që rikthehem në shtëpi, gati për

sfidën e re”. Nga ana tjetër ekipi

i Renovës në ekip ka ofruar edhe

një portier. Bëhet fjale për Urosh

Gjokiq i cili në radhët e “gjipspu-

nuesve”, vjen nga Dinamo e

Vranjës. Skuadra e Renovës në

ndeshjen e parë për sezonin

pranveror do të jetë mysafire e

Rabotniçkit. (F.N)

Useini rikthehet te Renova///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Panuçi paralajmëron afrimin e lojtarëve të rinj

Në prag të grumbullimit të

parë për aventurën e re të

kualifikueseve për
kampionatin Evropian,
Christian Panucci tregon në

një intervistë për
parapërgatitjet e kësaj “ere

të dytë” të tij, pas një asaj të

Ligës së Kombeve aspak
pozitive

Asani nënshkruan me Pobedën
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Shumica prej nesh kanë kujtime të
bukura për kohën që kemi kaluar me
gjyshërit. Ata kanë qenë gjithmonë pranë
nesh për të ndarë me ne urtësinë e tyre si
dhe për të na dhënë përqafime e puthje.
Një studim i fundit  i publikuar  në blogun
“Bright Side” tregon se gjyshërit dhe
gjyshet që  kalojë më shumë kohë me
nipërit dhe mbesat jetojnë më gjatë.
Gjyshërit që kujdesen për nipërit e
mbesat kanë një rrezik më të ulët të
vdekshmërisë prej 37%. Studiuesit i kryen
këto vëzhgime në mbi 500 njerëz në
moshën 70-vjeçare në Berlin. Dhe
rezultatet treguan se rreth 50% e atyre që
kujdeseshin për nipërit dhe mbesat
rezultojnë të jenë ende gjallë. Ndërsa
50% e atyre që nuk ofronin asnjë kujdes
për nipërit dhe mbesat kanë ndërruar
jetë brenda 5 viteve. 

NGA MAJI KOSOVA DHE
SHQIPËRIA NUK DO TË KENË MË
ROAMING
Tarifat e roamingut në telekomunikim ndërmjet
Kosovës dhe Shqipërisë, do të largohen në muajin
maj të këtij viti, thotë koordinatori kombëtar i të dy
qeverive, Fatmir Limaj. Limaj thotë se heqja e
tarifave dhe shumë marrëveshje tjera të arritura më
parë ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë, janë në rrugë
të mirë të zbatimit.
“Ne, si Kosovë, jemi gati menjëherë ta zbatojmë
roamingun, por besoj që edhe Tirana shumë shpejt
besoj përmes vendimit të Qeverisë dhe Parlamentit
do ta marr atë vendim dhe në maj nuk do të kemi
problem me roamingun, dhe do të zbatohet pastaj
është çështja e patentë- shoferëve që pothuajse
është kryer. Te çështja e qarkullimit të lirë të
qytetarëve, duhet të jemi të kujdesshëm duke
respektuar obligimet që kemi me Bashkimin
Evropian si dy vende”, thotë Limaj.
Tarifa e roamingut nënkupton telekomunikimin dhe
shërbimin që qytetarët e përdorin në një vend tjetër
nga një qendër e operatorit të telefonisë mobile.
Këto tarifa janë kryesisht dyfish më të larta sesa ato
që përdoren për telekomunikim brenda një shteti.

(koha.net, 3 mars)

LISTA SERBE: USHTRIA E
KOSOVËS E DO PUSHTIMIN E
VERIUT DHE DËBIMIN E
SERBËVE
Pas disa zyrtarëve nga Serbia, edhe Lista Serbe ka
komentuar deklaratën e kryeministrit Ramush
Haradinaj se Ushtria Kosovës do të jetë në veri në
rast rreziku nga Ushtria e Serbisë. “Vringëllima me
armë dhe kërcënimi ndaj veriut të Kosovës dhe
qytetarëve tanë kërkon dënimin më të madh si dhe
reagimin e bashkësisë ndërkombëtare. Shpresojmë
se pas deklaratave të tilla, do ta kenë të qartë
sponsorët e Kosovës në bashkësinë ndërkombëtare
pse Lista Serbe është kundër formimit të Ushtrisë së
Kosovës, qëllimi i të cilës haptas është pushtimi i
veriut dhe dëbimi i serbëve nga Kosova”, thotë
kumtesa e kësaj partie që e ka publikuar b92.
Kjo parti e serbëve kosovarë thekson se “në situatën
kur taksa anticivilizuese komplikon dhe rëndon
jetën e serbëve në Kosovë, çdo kërcënim se Ushtra e
Kosovës do të dërgohet në veri, nuk i kontribuon
qetësimit të tensioneve por vetëm nxit shqetësimin
e qytetarëve". Lista Serbe, me këtë kumtesë,
përfundon se përfaqësuesit politikë të popullit serb
kërkojnë që "KFOR-i të reagojë dhe ta përsërisë
qëndrimin e Sekretarit të Përgjithshëm të NATO-s se
kurrfarë forcash shqiptare të armatosura nuk kanë
çfarë të kërkojnë në veri të Kosovës".

(B92, 3 mars)
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Odesa përshëndet "Donald Cook". Luf-
tanija amerikane, që ka qenë e stacio-
nuar në Spanjë, e pajisur me sisteme
mbrojtëse kundër raketave është ven-
dosur ndërkohë në Detin e Zi. Në ja-
nar kjo anije qëndroi në Batumi për
stërvitje ushtarake me rojen bregde-
tare gjeorgjiane. Tani ajo ndodhet në
portin e Odesës. Më 26 shkurt presi-
denti ukrainas, Petro Poroshenko takoi
në bordin e saj, të ngarkuarin e po-
saçëm amerikan për Ukrainën, Kurt
Volker. Takimi ishte "simbolik" tha Po-
roshenko për të dërguar "një sinjal të
rëndësishëm tek Kremlimi", që "Kri-
meja është ukrainase" dhe se në "rajon
sigurohet transporti i lirë i anijeve".
NATO-ja po përforcon prezencën e saj
në Detin e Zi pa shumë zë, por nën vroj-
timin vigjilent të flotës detare ruse.
Krahas "Donald Cook", në rajon qën-
dron edhe Grupi 2 i Përhershëm i Forcës
së NATO-s për Kundërmasat ndaj Mi-
nave,  (SNMCMG 2) nënë drejtimin e
anijes gjermane, FSG, Werra.

NATO REAGON NDAJ INCIDENTIT

Sfondi i këtyre lëvizjeve ishin inciden-
tet në ngushticën Kertsch në fund të
nëntorit 2018. Anijet ruse me forcën e
armëve morën nën kontroll dy anije
dhe një anije ndihmëse të marinës
para brigjeve të Krimesë të aneksuar
nga Rusia. Ekspertja Deborah Sanders
nga King's College në Londër është sh-
prehur për DW, se Europa ka reaguar
"shumë ngadalë" në rrugë diplomatike
për incidentin e Kertshit. Prandaj u
vendos për "një zgjidhje ushtarake", pra
për forcimin e prezencës së anijeve luf-
tarake. SHBA i dërgon një sinjal Mo-

skës, se ujërat e Detit të Zi nuk janë
ujëra ruse. Sipas ekspertes, forcat në
Detin e Zi kanë ndryshuar në favor të
Rusisë, dhe Kievi i trembet një blloka-
de të Odesës, portit më të rëndësishëm
të Ukrainës, ku nga aneksimi i Krimesë
qëndron e stacionuar marina ukraina-
se.

Kurse Turqia, vend anëtar i NATO-s tre-
gohet e përmbajtur me flotën e saj.
"Turqia duhet të shpërndajë forcat, si
në Detin e Zit ashtu edhe në Mesdhe.
Ankaraja ka vendosur që para gjendjes
në Siri dhe një varësie të ndjeshme
energjitike nga Rusia, të mos i japë
prioritet Detit të Zi", thotë Sanders. Nga
ana tjetër për shkak të "çarjeve në
marrëdhënien" SHBA-Turqi ekziston
mundësia e një "largimi të mëtejshëm"
të Turqisë nga NATO. Por ka edhe sinja-
le tërësisht të tjera. Kështu luftanija
USS Donald Cook para se të vendosej
në Odesa, kreu stërvitje me një fregatë
turke.

PRETENDIMI I RUSISË

"Mund të thuhet, se Deti i Zi në sfondin
e veprimeve ruse ka fituar rëndësi",
thotë Hans-Joachim Stricker, ish-zë-
vendësadmiral i marinës gjermane për
Deutsche Wellen. Sipas tij, Rusia ka
bërë të qartë, se Deti i Zi dhe Deti Azov
për Moskën kanë rëndësi të veçantë,
dhe prandaj "askush nuk duhet të sillet
aty vërdallë". Sipas Stricker "ky është
një pretendim, që nuk mund të pra-
nohet aspak". Ai sjell në vëmendje një
nocion të njohur si "A2/AD" (Anti Ac-
cess/Area Denial) - bëhet fjalë për kon-
ceptin që kundërshtarëve potencialë u
bllokohet hyrja në një hapësirë të cak-

tuar, përmes shtimit të fuqisë ushta-
rake. Pikërisht këtë ka bërë Rusia, duke
forcuar prezencën në Krime me stacio-
nimin e raketave të reja. Prezenca e
NATO-s është një "kundërsinjal" për
pretendimin e Moskës.

MARRËVESHJA E MONTREUX

Në shkurt Sekretari i Përgjithshëm i
NATO-s Jens Stoltenberg deklaroi, se
aleanca mendon "forcimin e mëtej-
shëm" të prezencës në Detin e Zi. Poli-
tikanët rusë bënë fjalë për "provokim".
Por aktivitetet e NATO-s kufizohen nga
Marrëveshja e Montreux. Marrëveshja
e ngushticave detare nga viti 1936 i dha
Turqisë sovranitetin e plotë mbi Bosfo-
rin. Anijet luftarake të vendeve të tjera,
që nuk kufizohen drejtpërdrejt me De-
tin e Zi, nuk lejohet të qëndrojnë më
shumë se 21 ditë në Detin e Zi. Edhe
tonazhi i anijeve është i kufizuar.

"Jemi të mendimit, se situata ushta-
rake në Detin e Zi është shumë larg
asaj të para gati 100 viteve, kur u nën-
shkrua marrëveshja", thotë përfaqësue-
si i përhershëm i Ukrainës në NATO,
Vadym Prystajko. Ai shprehu ke-
qardhjen që për shkak të marrëveshjes,
luftanije të mëdha të NATO.s, si flota e
6 amerikane Mount Whitney mund të
hyjnë shumë rrallë në Detin e Zi. Pry-
stajko i lutet partnerëve për shkak të in-
cidentit të Kertshit që të përforcojnë
prezencën në Detin e Zi. Sipas tij kjo do
t'i tregonte Rusisë, se planet "për të pu-
shtuar Detin e Zi dhe për ta nxjerrë ja-
shtë Ukrainën, pa përmendur Detin
Azov, do të kenë si pasojë reagimin e
bashkësisë ndërkombëtare". 

(DW)

Çfarë kërkojnë anijet 
e NATO-snë Detin e Zi?

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

GJYSHËRIT QË KALOJNË
KOHË ME NIPËRIT
JETOJNË MË GJATË

Aleanca veri-atlantike përforcon prezencën e saj në Detin e Zi. NATO dërgon me
këtë sinjale si tek Rusia ashtu edhe tek Ukraina. Por mundësia e veprimit është e
kufizuar, për shkak të një marrëveshje para 80 vjetësh
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Shkup, 3 mars - Një grup deputetësh nga
shumica parlamentare në Parlamentin e
Republikës së Maqedonisë së Veriut kanë
propozuar ndryshime në Ligjin për orga-
nizimin dhe punën e organeve të shteti
dhe Ligjit për Qeverinë. Me ndryshimet e
propozuara parashihet që të formohet mi-
nistri e re për Sistem politik dhe
marrëdhënie midis bashkësive.

"Për shkak të funksionimit të shtetit
në pjesën që lidhet me sistemin politik,
zbatimin e Marrëveshjes së Ohrit dhe
principet që dalin nga kjo marrëveshje, si
dhe avancimi dhe mbrojtja e të drejtave të
pjesëtarëve të etnive në Republikën e Ma-
qedonisë së Veriut, është paraqitur nevoja
e themelimit të ministrisë së re për Sistem
politik dhe marrëdhënie midis bashkësi-
ve", thuhet në sqarimin e propozim ndry-
shimeve ligjore. Përveç ndryshimeve të
propozuara, në Ligjin për organizimin dhe
punën e organeve të shtetit, deputetët

kanë propozuar dhe ndryshime në Ligjin
për Qeverinë. Qëllimi i këtyre propozim
ndryshimeve është të bëhet harmonizim
me Ligjin për organizimin e punës së orga-
neve të shtetit, me të cilin parashikohet që
të formohet Ministri e re për Sistem poli-
tik dhe marrëdhënie midis bashkësive et-
nike. Në dy propozim-tekstet propozohet
që të pushojë së ekzistuari Sekretariati
për zbatimin e Marrëveshjes së Ohrit.
Ndryshe, iniciativa për ndryshimin e si-
stemit të punës së SIMO-s kanë ekzistuar
që në vitin 2008, megjithëse asnjë ven-
dim konkret nuk ishte ndërmarrë deri

tani. Në këtë sekretarit, kreu i të cilit ka
pasur rolin e zëvendëskryeministrit, janë
të punësuar kryesisht shqiptarë, ndërsa
detyrë kryesore ka pasur rritjen e përfaqë-
simit të drejtë në institucione shtetërore.
Edhe tani, siç thuhet në propozim-ligj,
detyrë primare do të ketë menaxhimin
dhe mbikëqyrjen e përfaqësimit të drejtë.

Zëvendëskryeministër në SIMO aktua-
lisht është Hazbi Lika, ndërsa ka dhe qin-
dra administratorë shqiptarë që presin
vendet e punës, megjithëse me vite të tëra
qëndrojnë në shtëpi, ndërsa marrin pagë
nga shteti. (D.J)

Zgjidhja e problemit
Kosovë-Serbi stabilizon
Ballkanin
Shkup, 3 mars - Kryetari i Parlamentit të Maqe-
donisë Veriore, Talat Xhaferi, ka thënë se Bal-
lkani dalëngadalë po del nga e ashtuquajtura
zonë e paqëndrueshmërisë. Këtë përgjigje ai e
ka dhënë kur është pyetur nëse pas zhvillime-
ve të fundit, mund të ketë përsëritje të situata-
ve sikurse në vitet te 90. Ai ka thënë se tashmë
situata është nën kontroll dhe se proceset janë
duke ecur përpara në mënyrë pozitive.
Zgjidhjen e problemit ndërmjet Kosovës dhe
Serbisë dhe funksionalizimin e shtetit të Bo-
snjës, ai i sheh si dy pikat e fundit, që do ta
bëjnë Ballkanin një rajon të qëndrueshëm.
“Ballkani ngadalë është duke dalë jashtë zonës
së paqëndrueshmërisë që ka zgjatur me deka-
da [që shumë kush e ka quajtur edhe si fuqi
baruti]. Por ka ende dy pika për t’u zgjidhur.
Raportet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit
dhe zgjidhja e statusit funksional të Bosnjës së
Hercegovinës, që do të kishte si rezultat inte-
grimin e plotë të Ballkanit”, ka thënë Xhaferi
për mediumin malazez “Vjesti”. Ndër të tjera
ka thënë se duhet respektuar vullneti i Serbisë
për t’iu bashkuar NATO-s, dhe përkushtimin e
tyre për integrim në Bashkimin Evropian.

FORMOHET MINISTRI E RE

Merr fund Sekretariati 
për Marrëveshjen e Ohrit

Qëllimi i këtyre propozim ndryshimeve është të
bëhet harmonizim me Ligjin për organizimin e
punës së organeve të shtetit, me të cilin
parashikohet që të formohet Ministri e re për Sistem
politik dhe marrëdhënie midis bashkësive etnike

Publicitet
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Destan JONUZI

Shkup, 3 mars - Maqedonisë së Ve-
riut i nevojitet president, i cili me
ndjenjë të lartë të përgjegjësisë, në
mënyrë dinamike dhe me përku-
shtim do të ofrojë zgjidhje dhe do
të përfshihet në përkrahjen e
rrugës sonë të shpejtë, e cila vendin
e çon përpara drejt ardhmërisë së
sigurt në NATO dhe BE, president i
cili është kundërshtar i ndarjeve
dhe izolimeve dhe i cili e promo-
von Maqedoninë e Veriut si vend
global dhe të drejtë, do të jetë part-
ner konstruktiv dhe parimor në
proceset e filluara reformuese, inte-

gruese dhe ekonomike. Kështu tha
kryeministri Zoran Zaev në fjalimin
në Kongresin e 23-të të partisë,
ndërsa  theksoi se Stevo Pendarov-
ski është ai president, personalitet
me integritet dhe me përvojë se-
rioze dhe të bazuar profesionale
politike.  

“Numri i viteve të kaluara në
politikë dhe në akademi, profili i tij
i pakontestuar moral dhe vizioni i
tij i qartë për ardhmërinë e vendit
tonë, theksoi, premton se kemi
kandidatin më dinjitoz që të qën-
drojë në krye të shtetit dhe të jetë
komandant suprem i Armatës
sonë. Stevo është koncept i një sho-
qërie për të gjithë në Republikën e

Maqedonisë së Veriut përparimta-
re dhe euroatlantike. E di se si pre-
sident i të gjithë qytetarëve të ven-
dit tonë, fuqinë e tij do ta tërheq
edhe nga të gjithë qytetarët tanë, e
jo vetëm prej atyre të cilët do ta ja-
pin votën e tyre për fitoren e tij. Fi-
torja e Stevo Pendarovskit në
zgjedhjet e  ardhshme do të jetë
edhe një fitore e jona në rrugën
tonë të përbashkët”, tha Zaevi.

Bëhuni të bindur se bashkëri-
sht të gjithë ne, vijoi më tej kryemi-
nistri, qytetarët e vendit tonë së ba-
shku me Stevo Pendarovskin si
president i yni, do t’i realizojmë të
gjitha qëllimet tona të përbashkë-
ta. “Mbetemi bashkë në përcakti-

min që ta hedhim poshtë politikën
e pesimizmit, e cila thotë se asgjë
nuk mund të bëhet. Mbetemi në
përcaktimin që ta hedhim gjuhën e
urrejtjes. Mbetemi në përcaktimin
që të ndërtojmë shoqëri inkluzive
dhe ardhmëri më të mirë për të
gjithë. Kjo është zgjedhja dhe
përgjegjësia e jonë politike. Kjo
është zgjedhje për fitore, fitore në
zgjedhjet presidenciale të cilat
duhet të jenë dhe do të jenë tërësi-
sht demokratike, të suksesshme
dhe efikase, zgjedhje në të cilat qy-
tetarët masovikisht do të dalin dhe
do të zgjedhin unitet dhe ardhmë-
ri”, tha Zaevi. Pendarovski, shtoi
kryeministri, së bashku me qyte-
tarët është i gatshëm të ndërmarrë
përgjegjësi për sfidat e reja të cilat
janë para nesh, të përfshihet drejt
lidershipit, i cili vendin tonë e çon
përpara drejt botës perëndimore.

“Ta bëjmë vendin tonë shtet
evropian, shoqëri, shtëpi dinjitoze
për të gjithë qytetarët e vet. Derisa
e ndajmë këtë shpresë, këtë synim,
unë hapëroj në atë rrugë. Do të na
udhëheq presidenti. Ejani të gjithë
së bashku të vazhdojmë të hapë-
rojmë në atë rrugë evropiane.
Shkojmë në fitore të re, shkojmë

në fitore për qytetarët, për të gjithë
qytetarët. Shkojmë në fitore të re
për Republikën e Maqedonisë së
Veriut dhe presidentin e saj Stevo
Pendarovski. U bashkuam rreth
idesë për kandidat të përbashkët
për përkrahje nga shumica e
madhe e qyterarëve. Për herë të
parë kemi kthesë historike politike
në vendin tonë, maqedonas, shqip-
tarë, turq, serbë, romë, vllehë, bo-
shnjakë dhe të gjithë tjerët mbete-
mi së bashku, që t’i sigurojmë
vendit tonë president për të gjithë
qytetarët”, tha Zaev. Duke iu drej-
tuar të pranishmëve, ai tha se
ngjarjet që e mbajnë nënshkrimin
e Lidhjes Socialdemokrate janë ato
kur në vitin 1991, së bashku me qy-
tetarët kanë marrë pjesë në proce-
sin e shpalljes së pavarësisë së ven-
dit tonë, në vitin 2001, kur e kanë
ndërmarrë përgjegjësinë që të
ndërprenë konflikt ndëretnik dhe
me dialog dhe me Marrëveshjen e
Ohrit të fillojnë ta ndërtojnë vlerën
e re të bashkësisë shoqërore “Një
shoqëri për të gjithë”, në vitin 2005,
kur u dhanë impuls të fortë vlerave
evropiane dhe aspiratave për anë-
tarësim në BE dhe na u dha statusi
i kandidatit…

Urim HASIPI

Tetovë, 3 mars - Kandidati për presi-
dent i koalicionit qeveritar, Stevo
Pendarovski, dje nga Kongresi i
LSDM-së, ka vizituar edhe Bashki-
min Demokratik për Integrim me
ftesë të kësaj partie. Pendarovski
tha se ka vizituar edhe parti tjera
më të vogla, të cilët kanë përkrahur
kandidaturën e tij, për të shpalosur
vizionin e tij.

“Koncepti im është ka qenë dhe
është tashmë 20 vite ‘Maqedonia
për të gjithë’, ku askush nuk do të

jetë nën banorë, apo dikush të jesh
shef dhe nuk duhet të ketë qyte-
tarë të rendit të dytë apo të tretë,
nuk duhet të ketë ndonjë bashkësi
të priveligjuar, ndonjë religjion të
privilegjuar apo parti politike... Për
mua, të gjithë janë të njëjtë. Unë
me këtë koncept kam garuar edhe
në të kaluarën, garoj edhe tani, në
përgjithësi ky është koncepti im
shumë përpara se ta di se do të jem
një nga kandidatët për kryetar sh-
teti”, tha Pendarovski. Ai u shpreh
se detyrë parësore është që të ketë
zgjedhje të lira dhe demokra-
tike.“Detyra parësore është që të
tregohet se Maqedonia ka kapaci-
tete para syve të ndërkombëtare,
para marrjes së raportit në qershor,
se mund të organizojë zgjedhje të
lira, fer dhe demokratike. Nëse këtë

nuk e bëjmë, nuk është me rëndë-
si se kush do të fitojë. Duhet të
gjithë të angazhohen, parti poli-
tike, lider partish, qytetarë që Ma-
qedonia të fitojë. Ne duhet të kemi
zgjedhje të lira jo vetëm që të mos
i japim arsye opozitës të kritikojë,
por të tregojmë se ne jo rastësisht
kemi marrë ftesë për në NATO ku
edhe do të jemi anëtare e plotë,
ndërsa në qershor do të marrin
edhe ftesë për fillimin e bisedime-
ve për në Bashkimin Evropian”, dek-
laroi Pendarovski. 

Në ndërkohë, Këshilli i
përgjithshëm i BDI-së në
mbledhjen e djeshme e zyrtariz-
mi mbështetjen për kandidatin
presidencial nga partitë e shu-
micës në pushtet - Stevo Penda-
rovski. Sipas Artan Grubit, kreu i

BDI-së në këtë mbledhje ka elabo-
ruar mbi konceptin e konsensuali-
tetit, koncept ky i promovuar që në
vitin 2014. “Kryetari Ali Ahmeti
theksoi se bartësit e legjitimitetit -
në këtë rast BDI dhe LSMD, ba-

shkë edhe me përfaqësuesit e ko-
muniteteve tjera, të forcohen me
një kandidat të përbashkët për
president të shtetit. Ahmeti njoftoi
anëtarët e Këshillit të përgjith-
shëm me bisedimet me Zaevin
mbi dakordësinë për të dalë në
këto zgjedhje me kandidat të për-
bashkët. Ahmeti tha se NDI nuk
vepron me standarde të politikave
ditore, por me strategji, me vizion

dhe pa folklorizëm, në dobi të ko-
munitetit që përfaqëson dhe në
dobi të të gjithë qytetarëve. Pran-
daj, edhe Këshilli i përgjithshëm
vendosi që të përkrah kandidatin e
përbashkët konsensual Stevo Pen-
darovski. Të gjithë e dimë se një
kandidat shqiptar vetëm me përk-
rahjen e partive shqiptare nuk
mund të fitojë. Por sot, një kandi-
dat konsensual ndërmjet shqip-
tarëve dhe maqedonasve është
Stevo Pendraovsaki, nesër mund
të jetë shqiptar”, tha Artan Grubi,
ndërsa informoi se shef i Shtabit
zgjedhor është zgjedhur Izet
Mexhiti. 

PENDAROVSKI NGA SELIA E BDI-së NË REÇICË TË VOGËL 

Besoj në konceptin “Maqedonia për të gjithë”
“Koncepti im është ka
qenë dhe është tashmë
20 vite ‘Maqedonia për të
gjithë’, ku askush nuk do
të jetë nën banorë, apo
dikush të jesh shef dhe
nuk duhet të ketë
qytetarë të rendit të dytë
apo të tretë, nuk duhet të
ketë ndonjë bashkësi të
priveligjuar, ndonjë
religjion të privilegjuar
apo parti politike... Për
mua, të gjithë janë të
njëjtë”, tha Pendarovski

BESA DHE ASH GATI PËR FUSHATËN E REKËS 
Kuvendi Qendror i Lëvizjes BESA ka konfirmuar mbështetjen për
kandidaturën e profesor Blerim Rekës në garën për zgjedhjet
presidenciale, ndërsa ka zgjedhur edhe kryetarin e Shtabit Zgjedhor
që do të jetë në shërbim të profesor Rekës. “Kuvendi Qendror i
Lëvizjes BESA zyrtarizoi qëndrimin e partisë për të mbështetur
kandidaturën e profesorit Blerim Reka në garën e zgjedhjeve
Presidenciale që do mbahen më 21 prill të këtij viti. Njëherësh,
Kuvendi Qendror zgjodhi edhe përbërjen e Shtabit Zgjedhor me në
krye nënkryetarin e partisë Kastriot Rexhepi. Po ashtu, Kuvendi
Qendror mori vendim për të vendosur gjitha resurset partiake në
shërbim të kandidatit për president të vendit prof.Blerim Rekës”,
thuhet në njoftimin për media të Lëvizjes BESA. Në shërbim të
kandidaturës së Rekës ka paralajmëruar se do të vihet edhe Aleanca
për Shqiptarët, e cila njëjtë sikurse BESA, do të aktivizojë
anëtarësim për fushatë në ndihmë të kandidatit të pavarur, që
tashmë ka mbështetje të opozitës shqiptare. 

Koha
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ZAEVI NË KONGRESIN E LSDM-së

Pendarovski, zgjedhja për fitore 
“Kjo është zgjedhje për
fitore, fitore në zgjedhjet
presidenciale të cilat
duhet të jenë dhe do të
jenë tërësisht
demokratike, të
suksesshme dhe efikase,
zgjedhje në të cilat
qytetarët masovikisht do
të dalin dhe do të
zgjedhin unitet dhe
ardhmëri”, tha Zaevi

Koha
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Omer XHAFERI

Shkup, 3 mars - Të shtunën në Saraj
dhe të dielën në Tetovë, ndodhën
dy vrasje, motivet e të cilave opi-
nioni ende nuk i ka të njohura. Si-
pas raporteve ditore të Ministrisë
për Punë të Brendshme, viktimë e
vrasjes në fshatin Shishovë të Ko-
munës së Sarajit, është 20 vjeçari
Ajdin Ajdin. Policia e Shkupit në
njoftimin zyrtar ka theksuar se në
këtë incident ka mbetur i plagosur
edhe 36 vjeçari G.A. Në drejtim të
tyre thuhet se ka shtënë E.SH, po
nga i njëjti fshat.

Incidentit në fjala i ka paraprirë
një zënkë verbale mes dorasit E.S
dhe të plagosurit G.A, si rezultat i
të cilës ka mbetur i vrarë, Ajdini 20
vjeçar. Përleshja mes bashkëfsha-
tarëve, sipas policisë së Shkupit ka
ndodhur në hyrje të fshatit Shi-
shovë,

“Sektori për Punë të Brendsh-
me - Shkup, me datë 2 mars, rreth
orës 02:00 ka pranuar thirrje se në
Spitalin e “Sistina”, personi S.T nga
fshati Shishovë (bashkudhëtar i
viktimave), i ka transportuar në
spitalin personin A.A dhe G.A. Si-
pas denoncimit, tre personat në
fjalë kanë qenë duke lëvizur me
veturën ‘BMË’, respektivisht para
tyre personi E.SH ka qenë duke lë-
vizur me veturën e tij ‘Mercedes’, i
cili pasi e ka ndalur makinën dhe
ka filluar të flas me A.G, përnjëherë
ka shtënë me armë zjarri ndaj tij
dhe persona tjerë në veturë”, thonë
nga policia e Shkupit.

Vrasja tjetër, e cila i tronditi ba-
norët e Tetovës dhe rrethinës
ndodhi gjatë orëve të para të 3 mar-
sit, në një objekt hotelerie, në
rrugën “29 Nëntori”, ku mbeti i
vdekur Atik Abdia. Policia dhe
Prokuroria e Tetovës, gjatë raporti-

mit për ngjarjen tragjike, kanë njof-
tuar se në vendngjarje kanë qën-
druar pesë persona, (nuk preci-
zohet se a kanë qenë miq ose jo) të
cilët duke konsumuar pije alkoo-
like, njëri prej tyre ka nxjerrë armën
dhe ka shtënë ndaj viktimës.

“I dëmtuari ka marrë plagë
vdekjeprurëse dhe ka ndërruar
jetë në vendin e ngjarjes. Pas
kryerjes së veprës penale, dorasi
është arratisur, që më vonë dy per-
sona të privohen nga liria nga ana
e policisë, ndërsa dy të tjerë, mes të
cilëve edhe autori i vrasjes, vetë
janë paraqitur në stacionin e poli-

cisë”, thonë nga SPB-Tetovë.
Përpos ekipeve policore në

vendngjarje është paraqitur edhe
prokurori kompetent i Prokurorisë
së Tetovës, cili së bashku me pjesë-
tar tjerë të MPB-së, deri në orët e
mëngjesit kanë kryer ekspertizë në
objektin në rrugën “29 Nëntori” në
Tetovë.

“Prokurori ka dhënë urdhër për
mbledhjen e dëshmive nga vendi i
ngjarjes dhe hetimin e tyre. Është
dhënë urdhër për kryerje të auto-
psisë ndaj personit të vdekur. Është
bërë fotografim dhe skicim si dhe
veprime të tjera në drejtim të

zbardhjes së veprës penale”, thonë
nga Prokuroria Publike. Përveç
këtyre dy rasteve tragjike, javën e
kaluar, një vrasje e ngjashme
ndodhi edhe në rajonin e Strugës,
ku mbet i vrarë një 20 vjeçar.

Ndryshe, gjatë katër viteve të
kaluara, sipas statistikave të MPB-
së, vetëm në Shkup e rrethinë,
përfshi edhe rastin e fundit janë
regjistruar rreth 20 vrasje.
Përkundër këtyre të dhënave drej-
tuesit e policisë së shtetit, gjatë pa-
raqitjeve të tyre publike deklarojnë
se shkalla e kriminaliteti në vend
ka pësuar rënie.

Shkup, 3 mars - Legalizimi i përdori-
mit të kanabisit mund të ketë edhe
beneficion ekonomik për qyte-
tarët, bujqësinë dhe shtetin. Bujqit
nga kanabisi mund të prodhojnë
ushqim, bionaftë, peleta dhe ilaçe,
ndërsa shteti nga tatimi i kanabisit
për përdorim mjekësor mund të

akumulojë mjete të konsideruesh-
me. Për nevojën e legalizimit të ka-
nabisit është biseduar edhe në tri-
bunën publike me temë "Dobitë
ekonomike dhe shëndetësore nga
legalizimi i kanabisit", që u mbajt
në kuadër të Komisionit parlamen-
tar për çështje ekonomike, në të
cilin morën pjesë deputetë,
avokatë, profesorë, ekspertë dhe
përfaqësues të sektorit civil. 

Deputeti Pavle Bogoevski ka
thënë se shtetet, të cilat e kanë le-

galizuar kanabisin, menjëherë
kanë shënuar rritje të mëdha shte-
së të mjeteve buxhetore. Marihua-
na e lokalizuar i bënë institucionet
më efikase dhe më efektive dhe
mund të ballafaqohen me format
më të rrezikshme të trafikut të
drogës, vlerëson deputeti Bogoev-
ski.

"Mendoj se politika shtetërore
në raport me dënimet e përdori-
mit të marihuanës duhet të ndry-
shoj. Duhet të parashikohet një

sasi e caktuar e marihuanës që do
të llogaritet si sasi për një përdorim
të caktuar", theksoi Bogoevski. Ai
më tej shton se në rast se flasim
për legalizimin, që është një hap
mëtej nga dekriminalizimi i kana-
bisit, mund të them se shtet që e
kanë legalizuar atë, menjëherë
kanë shënuar rritje në buxhet. "Të
ardhurat shtesë në buxhet shfrytë-
zohen për ngritjen e vetëdijes pu-
blike. Ata shkojnë në drejtim të
pajisjes me aparaturë së stacione-

ve policore dhe buxheteve të
prokurorive publike", theksoi Bo-
goevski, ndërsa ka marrë shembull
Miçiganin. “Shteti Federal i Miçi-
ganit, për shembull, i ka vënë tatim
kanabisit rekreativ me 10 për qind
tatim dhe në vitin 2017 ka akumu-
luar 737.9 milionë dollarë në
buxhet, mjete që janë të mjaftue-
shme për katër vjet ta mbushin
buxhetin e të gjithë stacioneve po-
licore në shtet”, është shprehur Bo-
goevski. (D.J)

Gjoba për 39
shoferë të dehur
Shkup, 3 mars - Prej gjithsej 188
shoferëve të kontrolluar, në 39
është konfirmuar prezencë e
alkoolit gjatë kontrollit që e ka
realizuar Sektori për siguri në
komunikacionin rrugor pranë
SPB Shkup më 2 dhe 3 mars të
vitit 2019 në periudhën nga
ora 23:00 deri në orën 5:00 për
zbulimin e shoferëve të cilët
drejtojnë automjetit nën
ndikimin e alkoolit. Nga MPB-
ja informojnë se janë zbuluar
edhe 53 lloje tjera të kundër-
vajtjeve për të cilat janë dhënë
20 urdhërpagesa të detyrue-
shme dhe 33 urdhërpagesa
kundërvajtës. Siç informojnë,
janë ndërmarrë masa edhe
për automjete të parkuara në
mënyrë jo të rregullt nga
rrugët:  “Njudelhi”, “Orce
Nikollov”, “Jordan Mijallkov”,
“German”, “Kej 13 Nëntori” dhe
“Aradhët Partizane” dhe me
automjetin e posaçëm karro-
trec janë larguar 20 automje-
tet motorike për udhëtim.

Një amerikan
lëndohet rëndë
në Pelister
Shkup, 3 mars - Një shtetas i
SHBA-së dje ka marrë lëndime
të rënda trupore nga rrëzimi
gjatë skijimt në një turnir që
është mbajtur në qendrën për
ski në Kopaniki-Pelister kur ka
marrë pjesë, informojnë nga
MPB-ka. Në orën 14: 00, dje në
Qendrën për informim dhe ko-
mandë Manastir, nga ana e
Ndihmës së shpejtë – Mana-
stir, është paraqitur se nga ana
e tyre në Spitalin klinik në Ma-
nastir është transferuar D.C
(37), shtetas i SHBA-së, i cili
është lënduar gjatë skijimit. Te
D.C është konstatuar lëndim i
rëndë trupor, që e ka marrë
gjatë pjesëmarrjes në turnirin
për ski i cili mbahet në ski qen-
drën Kopanik - Pelister, thuhet
në kumtesë.

KËRKESË E DEPUTETIT BOGOEVSKI

Maqedonia ta legalizojë marihuanën!
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

OPINIONI SËRISH TRONDITET NGA VRASJET

Fundjavë e përgjakshme
në Saraj dhe Tetovë

Ajdin Ajdini, 20-vjeçar
nga Shishova e Sarajit
dhe Atik Abdiu nga
Tetovë, janë dy viktimat
e radhës që ndodhën
në Saraj dhe Tetovë. I
pari u vra nga
bashkëfshatari i tij,
ndërsa i dyti u vra nga
klientët e lokalit të tij

TRE PERSONA ISHIN PJESË E VRASJES NË POUM TË STRUGËS
Prokurori publik kompetent nga Prokuroria
Themelore Publike - Strugë ka lëshuar urdhër për
zbatim të procedurës hetuese edhe për dy
persona për shkak dyshimit se kanë kryer vepër
penale vrasje, ndërsa njëri prej të dyshuarve edhe
për vepër penale për prodhim ilegal, mbajtje dhe
trafikim me armë apo materie spërkatëse nga
Kodi Penal. Nga Prokuroria Themelore Publike
informojnë se gjatë hetimit lidhur me vrasjen e së
premtes në fshatin Poum të Strugës, prokurori
publik kompetent nga Prokuroria Themelore

Publike Strugë në koordinim me Ministrinë e
Punëve të Brendshme erdhi deri në informacione
të reja që tregojnë se i dyshuari nuk e kryer veprën
penale vetë. Në kryerjen e vrasjes kanë marrë
pjesë edhe dy persona, të cilët janë në lidhje
familjare me personin tashmë të dyshuar. Të
dyshuarit, siç thonë, janë privuar nga liria dhe
prokurori publik duke vlerësuar se janë plotësuar
bazat ligjore do të dorëzojë propozim për
përcaktimin e masës paraburgim për të dy
personat.
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Korrupsioni,
Maqedonia
më e mira 
në rajon
Bosnja është në vendin
72, Maqedonia në 62,
Serbia në vend të 73-të,
ndërsa Shqipëria renditet
në zonën e verdhë me
zbatim të dobët të ligjeve
- në vendin 71
Shkup, 3 mars - Indeksi për sundi-
min e ligjit publikuar nga “World
Justice Project”, një institucion
kërkimor ndërkombëtar me
qendër në Shtetet e Bashkuara të
Amerikës e rendit Shqipërinë në
zonën e verdhë me zbatim të
dobët të ligjeve, ose në vendin 71.
Raporti që bazohet në sondazhet
me qytetarët dhe pyetësorët e
kualifikuar i jep Shqipërisë 0.51
pikë nga zero që është vlerësimi
më i ulët dhe 1 me i larti. Treguesi
i përgjithshëm i zbatimit të Ligjit
në Shqipëri është pak më mirë se
në Serbi që renditet e 78-ta, më
keq se në Maqedoni që mban
vendin e 56 dhe Bosnje në vend
të 60. Sa i përket treguesit të kor-
rupsionit, Shqipëria ka renditje
tepër negative. Mban vendin 103
nga 126 shtete. Një përkeqësim
me 10 vende krahasuar me vitin
e shkuar. Shqipëria merr 0.35
pikë dhe përfshihet në listën e 25
vendeve më të korruptuara në
botë me shtete si Nigeria, Vene-
zuela, Afganistani, Meksika etj.
Shqipëria perceptohet që ka kor-
rupsionin më të lartë në Europë
dhe rajon.  Bosnja është në ven-
din 72, Maqedonia në 62, Serbia
në vend të 73-të. Edhe zbatimi i
rregulloreve ka një renditje ne-
gative, në vend të 97, edhe ky i
përkeqësuar nga një vit më parë,
së bashku me të drejtën civile, ku
Shqipëria renditet në vendin 100.
Treguesit ku renditemi me mire
janë rendi dhe siguria. Mbajmë
vendin e 31 dhe vihet re një për-
mirësim i dukshëm nga një vit
më parë. Sa i përket të drejtave
themelore renditemi të 49-t, për
kufizimin në fuqinë e qeverisë
mbajmë vendin e 79, ndërsa për
qeverinë e hapur të 77-in. Tre sh-
tetet me ecurinë më të mirë në
Indeksin për sundimin e ligjit
2018-2019 janë Danimarka, Nor-
vegjia dhe Finlanda ndërsa tre të
fundit janë Kongo, Kamboxhia
dhe Venezuela. 

Fisnik PASHOLLI 

Shkup, 3 mars - Ekspertët ekonomik
vlerësojnë se pas 14 vitesh, procesi
i decentralizimit të komunave në
Maqedoninë e Veriut, ka nevojë për
një rivlerësim apo rishqyrtim, për
shkak të problemeve të mëdha që
kanë vetëqeverisjet lokale në funk-
sionimin e tyre të përditshëm.

Nuk ka nevojë të shpiket ujii
ngrohët, vetëm nevojitet që të ‘ndi-
zet bojleri’, duke i adaptuar dhe
përshtatur ndaj nevojave dhe spe-
cifikave modelet e sukesshme të
decentalizimit nga shtetet perëndi-
more, vlerëson profesori universite-
tar , Mislim Zendeli.

“Komunat në Maqedoninë e
Veriut kanë plot kompetenca në
sfera të ndryshme , megjithatë për
dhënien me sukses të shërbimeve
për banorët ju nevojiten më shumë
financa përmes shpërndarjes më
të madh të kulaçit të tatimeve që
paguhen në buxhet.Nevojitet që të
bëhet edhe një ndarje e re teritoria-
le që do të jetë në favor të zhvillimit
ekonomik dhe politik të vendit,
duke marrë parasysh çështjet eko-
nomike, etnike, demografike, si dhe
të mbijetesës së mjaft komunave
rurale”, shton më tej Zendeli. Sipas
tij, nevojitet të analizohen më mirë
edhe kapacitetet e komunave që të
menaxhojnë si duhet shërbimet e
ndryshme që ju ofrojnë qytetarëve,
si dhe të shqyrtohen edhe kapacite-
tet kadrovike dhe qëndrueshmëria
ekonomike e tyre.

NGECJA E ZHVILLIMIT TË
BARABARTË RAJONAL 

Edhe analizat e mëparshme
kanë konstatuar se mungesa e fi-
nancave për përmirësimin e jete-
sës së qytetarëve, paraqet proble-
min numër një për komunat në
Maqedoni.

“Problemet më të mëdha të de-
centralizimit duke filluar nga viti
2005 edhe më tej mbeten munge-
sa e fondeve për 81 për qind të ko-
munave, legjislacioni i paqartë ose
joadekuat me 46 për qind dhe nive-
li i ulët i përkrahjes dhe bashkëpu-
nimit nga pushteti qendror me 36
për qind. Edhe pse pritej se në bazë
të inercionit, që mungesa e mjete-
ve të jetë edhe më lartë e pozicio-
nuar në listën e problemeve, për
momentin problemi në mënyrë
dominante rezulton me bllok dota-
cionet joadekuate nga pushteti

qendror që janë të dedikuara për
ngrohjen e shkollave dhe transpor-
tin e nxënësve. Kjo, gjithashtu
mund të jetë edhe shkaku për
rritjen e pakënaqësisë nga ana e
komunave në raport me cilësinë e
legjislacionit dhe nivelit të bashkë-
punimit me institucionet e push-
tetit qendror , që gjithsesi paraqet
sinjal për rritje të brengosjes”,
thuhet në raportin analitik të OSBE
e kushtuar decentralizimit në Ma-
qedoni të publikuar në vitin 2014. 

Analiza më tej në bazë të kërke-
save të komunave lidhur me de-
centralizimin udhëzon se duhet të
redizajnohet formula e distriubi-
mit të të ardhurave të TVSH-së për
njësitë e vetëqeverisjes lokale duke
rritur përqindjen deri në 30 për
qind të ardhurave të përgjithshme
të TVSH-së.

Gjatë dhjetë viteve të decentra-
lizimit në Maqedoninë e Veriut, ko-
munat akoma janë të pakënaqura
me ndarjen e kulaçit financiar,
mungesën e kompetencave si dhe
ngecjen e zhvillimit të barabartë
rajonal . Analiza e QKQ tregon se të
gjithë komunat në Maqedoni në
vitin, 2016 kanë harxhuar 248 mi-
lionë euro për paga që është si
shumë gati e barabartë me 254 mi-
lionë euro, sa do të harxhojnë për
investimet në infrastrukturë.

Kryetarët e komunave të orga-
nizuara në BJNVL, thonë se në vitet

e kaluara është minimizuar proce-
si i decentralizimit, dhe kërkojnë të
sigurohet pavarësi më e madhe e
komunave ngjashëm me komunat
evropiane. Gjithashtu, komunat
kërkojnë edhe rritjen e bllok dota-
cioneve për realizimin cilësor të
kompetencave të ndryshme

MASAT E REJA ME NDIHMËN E
BANKËS BOTËRORE 

“Nevojitet një sistem objektiv
dhe transparent i financimit të ko-
munave me qëllim të sigurimit të
drejtë të mjeteve financiare , që
vlen sidomos për komunat më të
vogla dhe më të varfra , që në vazh-
dimësi kanë kapacitete të vogla ta-
timore, ndërsa kanë nevoja të
mëdha financiare. Njëherazi
kërkohet edhe rritja graduale e të
ardhurave për komunat nga Tati-
mi i Vlerës së shtuar nga 4.5 për
qind në 10 për qind si dhe rritje e ta-
timit personal nga 3 në 50 për
qind”, thonë nga BNJVL.

Nga atje, shtojnë se pjesa më e
madhe e të ardhurave të komuna-
ve, apo më shumë se 60 për qind
vijnë nga transferet e pushtetit
lokal, që sipas kryetarëve të komu-
nave paraqet bazë për të rrezikuar
pavarësinë, andaj një gjë e tillë ne-
vojitet të ndryshohet sa më shpejt.

Njëherazi, n ga BNJVL thonë se
edhe pse në vitet e fundit është
bërë progres i caktuar në pushtetin

lokal, ato vlerësojnë se kjo nuk
është e mjaftueshme dhe e kënaq-
shme, që decentralizimi i pushtetit
në vitet e fundit është lënë pas dore
dhe harruar, dhe për shkak të kësaj
kryekomunarët konsiderojnë se
reforma e sistemit të vetëqeveri-
sjes lokale duhet të vazhdojë dhe
përsëri të jetë një nga prioritetet
kryesore të Qeverisë së Republikës
së Maqedonisë .

Në ndërkohë, nga ekzekutivi
kanë paralajmëruar se pas
shlyerjes së gjysmës së borxheve
të komunave apo ndihmës prej 50
milionë euro të vetëqeverisjeve
lokale për servisimin e obligimeve,
po punohet në revidimin e bllok
dotacioneve dhe modelete e reja
të financimit të kompetençave në
arsim, kulturë etj. Masat e reja që
përgatiten me ndihmën e Bankës
Botërore pritet të rrisin efikasitetin
e shërbimeve komunale. Pritet të
sigurohen edhe 70 milionë euro
për rikonstrumin e rruge lokale dhe
50 milionë euro për ndërtimin dhe
rikonstrumin e ujësjellësit dhe ka-
nalizimeve në tërë vendin, me
ndihmën e institucioneve relevan-
te ndërkombëtare financiare.
Përgjatë këtij viti do të jenë në di-
sponim edhe 35 milionë euro të
mjeteve të kompanisë TAV, që do të
shfrytëzohen për ndërtimin e më
shumë objekte infrastrukture në
tërë vendin.

STATUSI I KOMUNAVE NË UDHËKRYQ 

Pa decentralizim fiskal,
s’ka kompetenca

Ekspertët ekonomik
vlerësojnë se pas 14
vitesh procesi i
deçentralizimit të
komunave në
Maqedoninë e Veriut ka
nevojë për një
rivlerësim apo
rishqyrtim, për shkak të
problemeve të mëdha
që kanë vetëqeverisjet
lokale në funksionimin
e tyre të përditshëm 

INVESTIMET KAPITALE NUK E KALOJNË AS 1 PËRQINDËSHIN 
Biznesmenët në Maqedoninë e Veriut thonë
se janë shqetësuese të dhënat e muajit
janar të këtij viti, ku thuhet se janë
realizuar vetëm një për qind e
investimeve kapitale, që janë projektuar
në buxhetin e shtetit. Ndërkohë,
autoritet qeveritare të Maqedonisë së
Veriut thonë se starti i keq në fillimin të këtij
viti nuk i ka dekurajuar, madje përkundrazi, janë të
bindur se ky vit do të shënojë kthesën më të madhe
të realizmit të investimeve kapitale. Sipas të
dhënave të dikasterit të financave në Maqedoninë
e Veriut, realizimi i investimeve kapitale në janar të
këtij viti mezi ka arritur një për qind, përkatësisht
vetëm 4.5 milionë euro janë investime kapitale,

prej 420 milionë eurove të planifikuar për
vitin 2019. Drejtori i Odës Ekonomike të

Maqedonisë Veri-Perëndimore, Drilon
Iseni për Radion Evropa e Lirë shprehet se
problematike sipas tij janë ligjet

jofunksionale, në fushën e ndërtimtarisë.
“Mungesa e ligjeve cilësore, siç është Ligji

për ndërtim dhe Ligji për planifikim
hapësinor, si dhe abrogimi i planeve urbanistike,
kanë ndikuar negativisht edhe në rritjen
ekonomike në përgjithësi, në këtë drejtim nuk janë
ndërmarrë hapa konkret për të eliminuar
pengesat”, thotë Iseni, sipas të cilit, edhe zgjedhjet
presidenciale në masë të caktuar do ta mbajnë në
ngërç realizmin e investimeve kapitale.  
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Shkup, 3 mars - Për shkak të gripit se-
zonal, epidemisë së deklaruar të
fruthit si dhe shfrytëzimi i konsi-
derueshëm i kuotës në muajin
shkurt të 2019-s, Fondi për Sigurim
Shëndetësor (FSSH) e rriti kuotën
barnatoreve për 12 mijë denarë. 

“Fondi për Sigurim Shëndetë-
sor i Maqedonisë solli vendim për
rritje lineare të kuotave në vlerë
prej 12.000 denarë për çdo barna-
tore, përveç barnatoreve që kanë
kuotë me vlerë maksimale prej
652.000 denarë, për muajin shkurt.

Me këtë masë, Fondi siguroi buxhet
shtesë me mbi 9 milion denarë për
muajin shkurt 2019 dhe në këtë
mënyrë kontribuon për nevojat e
të siguruarve gjegjësisht duke si-
guruar barna me recetë nëpër bar-
natoret përgjatë muajit shkurt”,
thanë nga FSSH, për gazetën

KOHA. Bëhet e ditur se rritja linea-
re e kuotave ka qenë vetëm për
muajin shkurt 2019. Farmacistët
thonë, se për shkak të kërkesave të
shumta u arrit rritja e kuotës të bar-
nave, por jo çdo qytet ka patur
rritjen e kuotës së njëjtë. Në një qy-
tet ku ka patur më pak banorë, ku

edhe kërkesa e barnave ka qenë e
ulët atje është rrit kuota më pak.
Gjatë javës së fundit të muajit
shkurt janë regjistruar 3209 raste
me grip dhe sëmundje të tjera të
ngjashme, numër ky i cili është për
9 për qind më i lartë krahasuar me
javën e kaluar kur të prekur nga gri-
pi kishte 2943. “Ajo që është me
rëndësi të veçantë dhe që duhet të
theksohet është se gripi është ako-
ma aktiv, në nivel të lartë. Javën e
kaluar janë testuar 115 materiale
për prezencë të gripit, prej të cilave
67 ishin pozitive, të gjithë me in-
fluencën A. Nga virusi influence A,
më shumë se 90 % përfshihen në
H1N1, të quajtur “gripi pandemic”,
ndërsa pjesa tjetër janë të virusit
H3”, thotë Vladimir Mikiq nga Insti-
tuti i Shëndetit Publik.

Të prekur nga gripi janë mosha
e rritur, ajo prej 15 deri në 64 vjet,
por sipas numrit të popullsisë, më
të përfaqësuar janë fëmijët, prej
moshës 0 deri në 4 vjet dhe prej 5
deri në 9 vjet. Ajo që duhet të për-
mendet është se mosha mbi 65
vjet është faktor rreziku, imunite-
ti nuk është i njëjtë sikurse tek të
rinjtë prandaj nga ISHP rekoman-
dojnë vaksinimin te personat e
moshës mbi 65 vjet me qëllim të
ndalohen sëmundjet ose format
e rënda të gripit. Gjatë muajit
shkurt u regjistruan dy viktima,
njëri prej të cilëve kishte qenë i
prekur nga gripi H1N, i njohur si
gripi i derrave dhe një rast tjetër
me gripin pandemik H3N1.
Ndërkohë, edhe si pasojë e fruthit
u regjistruan viktima. (D.K)

Ministri Ademi
mori titullin
“Kalorësi i urdhrit
të Skënderbeut”
Shkup, 3 mars - Presidenti i Re-
publikës së Shqipërisë, Ilir
Meta ka dekoruar ministrin e
Republikës së Maqedonisë të
Veriut për Marrëdhënie me
Diasporën, Edmond Ademin,
me titullin “Kalorësi i urdhrit
të Skënderbeut”. Duke e vlerë-
suar kështu për kontributin e
çmuar për punën dhe bashkë-
punimin me diasporën. Mini-
stri Edmond Ademi, siç infor-
mojnë nga Kabineti i tij, ka
vlerësuar këtë mirënjohje të
punës së tij. Ademi ka tërhe-
qur paralele në mes Kuvendit
të Lezhës para 575 viteve.
“Edhe ky Samit i dytë, në një-
farë forme është Kuvend. Nëse
mesazhi i atëhershëm ishte
aleancë politiko ushtarake për
liri. Mesazhi i këtij Samiti
është aleancë me diasporën
me qëllim që të ndërtojmë ura
në drejtim të zhvillimit ekono-
mik, kulturor, social e politik të
Republikës së Maqedonisë së
Veriut, Republikës së Kosovës
dhe Republikës së Shqipërisë”,
ka thënë mes tjerash në fjali-
min e tij, ministri Ademi. Mini-
stri Ademi ka qëndruar tre ditë
në Shqipëri, ku ka marrë pjesë
në Samitin e Diasporës. Ademi
në ditën e dytë ka prezantuar
në panelin me temë “Vota si e
drejtë! Politika e re shtetërore
për diasporën”.

Qefsere ABDYLI

Shkup, 3 mars - Maqedonia dhe Ser-
bia rezultojnë dy vendet më pak
të shëndetshme në rajon. E 56-ta
në rang global, Maqedonia në In-
deksin për shëndetësi të organi-
zatës Bloomberg, ka kaluar keq me
numrat në jetëgjatësi dhe ekono-
mitë tjera që kontribuojnë në
shëndetin e përgjithshëm. Nga
rajoni, Shqipëria renditet në ven-
din e 43-të në botë sa i përket shën-
detit, me një rritje prej 7 shkallësh
krahasuar me vitin e mëparshëm.
Megjithatë, në rajon, habisin ma-
lazezët, të cilët renditen në vendin
e 41-të, më të shëndetshmit në Bal-
lkan. Boshnjakët ndjekin në ren-
ditje vendin 42, derisa Serbia e 55-
a dhe Maqedonia e 56-a, janë më
pak të shëndetshmit në rajon.
Megjithatë, studimi thekson se
përmirësimin më të lartë e ka arri-
tur Shqipëria, e cila ka ngjitur 7
shkallë nga të dhënat e një viti më
parë. Indeksi klasifikon kombet ba-
zuar në variablat duke përfshirë:
jetëgjatësinë duke studiuar për-
dorimin e duhanit dhe obezitetin.
Gjithashtu, merr në konsideratë
faktorët mjedisorë, duke përfshirë
aksesin në ujë të pastër dhe kana-
lizimet. 

Spanja ka jetëgjatësinë më të
madhe midis kombeve të Bashki-
mit Europian dhe ndjek vetëm Ja-
poninë dhe Zvicrën në nivel glo-

bal, tregojnë të dhënat e Kombeve
të Bashkuara. Katër vende të tjera
europiane ishin ndër 10 vendet më
të mira në vitin 2019: Islanda (ven-
di i tretë), Zvicra (vendi i pestë),
Suedia (vendi i gjashtë) dhe Nor-
vegjia (vendi i nëntë). Japonia ish-

te kombi më i shëndetshëm azia-
tik, duke u renditur tre vende nga
sondazhi i vitit 2017 në vendin e
katërt dhe duke zëvendësuar Sin-
gaporin, i cili ra në vendin e tetë.
Australia dhe Izraeli renditen ndër
10 vendet e para në vendin e sh-

tatë dhe të dhjetë.
Ekonomitë subsahariane

përbënin 27 nga 30 vendet jo të
shëndetshme në renditje. Haiti,
Afganistani dhe Jemeni ishin sh-
tetet e tjera qe renditeshin  më po-
shtë në këtë klasifikim. Mauritius
ishte më i shëndetshmi në grupin
e nën-Saharasë, në vendin e 74-t
në nivel botëror, pasi kishte
normën më të ulët të vdekjeve nga
sëmundjet ngjitëse në një rajon.
Ndryshe, Bloomberg vlerësoi va-
riablat e shëndetit dhe rreziqet
duke filluar nga ato të natyrës së
sjelljes ndaj karakteristikave mjedi-
sore. Indeksi përfundimtar përf-
shinte vetëm vendet me të paktën
0.3 milion popullsi dhe të dhëna të
mjaftueshme. Sipas OBSH, vetëm
169 shtete i plotësuan kriteret për
t’u përfshirë në studim.

LAJM I MIRË NGA FSSHM

Rritet kuota e barnave si pasojë e gripit
Të prekur nga gripi janë
mosha e rritur, ajo prej
15 deri në 64 vjet, por
sipas numrit të
popullsisë, më të
përfaqësuar janë
fëmijët, prej moshës 0
deri në 4 vjet dhe prej 5
deri në 9 vjet

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

BLOOMBERG PUBLIKON RAPORTIN PËR SHËNDETËSINË

Bashkë me serbët, 
të fundit për shëndetësi 

Në rajon, habisin
malazezët, të cilët
renditen në vendin e 41-
të, më të shëndetshmit
në Ballkan. Boshnjakët
ndjekin në renditje
vendin 42, derisa Serbia
e 55-a dhe Maqedonia e
56-a, janë më pak të
shëndetshmit në rajon
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Fisnik PASHOLLI 

Shkup, 3 mars - Maqedonia, edhe
pas një çerek shekulli të pavarësisë,
akoma nuk ka ndërtuar një eko-
nomi tërësisht funksionale të tre-
gut. Edhe pse gjatë viteve të kalua-
ra janë arritur rezultate në fusha të
ndryshme të stabilitetit makroeko-
nomik, apo kursit stabil të denarit
dhe inflacionin nën kontroll, hyrjes
dhe daljes së lirë nga tregu, sekto-
rit të zhvilluar financiar,
megjithatë sundimi i së drejtës
dhe përzierja e tepër e shtetit në
ekonomi dhe biznes, ndonëse
ndonjëherë më qëllimet më të
mira, megjithatë lë për të dëshi-
ruar. Fakti se shteti akoma është
punëdhënësi dhe kontraktuesi më
i madh, se në një pjesë të ekonomi-
së kemi monopole apo edhe oli-
gopole të heshtura, flet se akoma
kemi shumë punë për të krijuar një
ekonomi të denjë që mund të për-
ballet me konkurrencën e ashpër
në Bashkimin Evropian. Me fjalë
tjera, akoma nuk kemi një ekono-
mi të fuqishme dhe konkurruese
që do të hapë vende të reja dhe
mirë ta paguara të punës, në vend
se qytetarët të rendin të punë-
sohen në punë shteti. 

Analiza e revistës “Kapital” tre-
gon se ekonomia vendore vuan
nga pagesat akoma të larta të fir-
mave dhe qytetarëve për shërbi-
me dhe prodhime cilësore, kredi-
tim të vështirë për bizneset,
harxhime të mëdha për udhëhe-
qjen e biznesit, burokracinë që sh-
pesh ngulfat sipërmarrjen . 

Profesori universitetar Marjan
Petreski, thotë se ndoshta në letër
apo de jure, ne edhe kemi ekonomi
të tregut, mirëpo në praktikë apo
de fakto - është mjaft vështirë të
thuhet se kemi një ekonomi tërësi-
sht funksionale të tregut.

“Nëse ekonominë e tregut e
kuptojmë më gjerë se një treg i lirë
,në kuptimin e lirisë të bëhesh
sipërmarrës, të investosh dhe rea-
lizosh lirshëm profit, atëherë ne de
jure kemi ekonomi të tregut. Mirë-
po nuk jam i sigurt se sa de fakto
kemi arritur të ndërtojmë një eko-
nomi tregu. Një gjë e tillë ishte e
komprometuar edhe nga bindja
se nuk duhet të hyjmë në rrezik,
duhet të pritet dhe jo të kërkohet,
më mirë është të punësohet në ad-
ministratën shtetërore... Nga ana
tjetër, edhe roli i shtetit është
adaptuar ndaj një mendimi të til-

lë, ku akoma shteti është
punëdhënësi më atraktiv, akoma
kemi përzierje të shtetit në ekono-
minë e tregut përmes subvencio-
neve të ndryshme, vetëm shteti fi-
nancon inovacione dhe biznese
start ap dhe të ngjashme. Me këtë
rast, është vështirë të thuhet se e
bën një gjë të tillë shteti për të kon-
trolluar ekonominë e tregut, apo
thjesht pozicionohet në hapësirën
ku mungon iniciativa e tregut. Shu-
mica në Maqedoni do të vlerësonin
se kemi të bëjmë me vlerësimin e
dytë”, vlerëson Petreski. 

Një dobësi tjetër e ekonomisë
vendore, është edhe fakti se pagat
janë më të larta në administratën
shtetërore në raport me sektorin
privat. Jo zyrtarisht në admini-
stratën publike në shtet janë të
punësuar afër 170 mijë njerëz për
çka në vit ndahen mbi 400 milionë
euro, apo mbi 15 për qind e buxhe-
tit të shtetit. Gjithashtu, edhe jo
efikasiteti dhe kostoja e shtrenjtë e
administratës publike është
ngarkesë e madhe për buxhetin
dhe qytetarët, që shpesh fitojnë
shërbime jo të mira. 

“Të punësuarit në sektorin pri-
vat në Maqedoni mbajnë në sh-
pinë edhe 265 mijë të papunë dhe
afër 300 mijë pensionistë. Thjesht

thënë, çdo i punësuar në sektorin
privat mban edhe një pensionist
dhe gjysmë administrator. Nga
ana tjetër, të punësuarit në sekto-
rin privat kanë pagë mesatare prej
21 mijë denarë, apo 18.5 për qind
më të vogël se paga mesatare në
administratën publike. Andaj sh-
trohet çështja se kush kujt i shër-
ben në këtë rast”, thotë Biljana
Acevska, konsulente dhe këshill-
tare për investime.

Në ndërkohë, analiza e “Kapi-
tal”, numëron edhe më shumë
shkaqe të ngecjes së Maqedonisë
të krijojë në ekonomi funksionale
të tregut.

Privatizimi në Maqedoni u rea-
lizua me privatizimin më të madh
të firmave shoqërore , përmes
blerjes menaxheriale, apo privati-
zimit nga drejtorët e asaj kohe që
pa paguar para reale, por përmes
kredive të bankave për të cilat fir-
mat u vendosën nën hipotekë u
bënë pronar të kapitalit. Njëhera-
zi kapacitetet e mëdha u privati-
zuan dhe shpërndanë kapacitete
e tyre në firma të veçanta , me çka
që në fillim u shkatërrua konkur-
renca e tyre, për shkak se para-
shikohej që ato të punojnë një pro-
ces të Rrumbullakësuar prodhues.
Firma të tilla shpesh kanë arritur

që me ndikim politik të ndalin dhe
përkufizojnë konkurrencën dhe
hyrjen në treg të firmave të tjera. 

Njëherazi edhe menaxhimi me
ndërmarrjet publike vite me radhë
paraqet problem të madh për eko-
nominë e shtetit. Ato shpesh
prodhojnë humbje që u mbulon
shteti, kanë mbi punësim.

“Firmat në pronësi të shtetit,
edhe sot e kësaj dite paraqesin një
lloj oaze të socializmit ku ndër-
marrjet publike funksionojnë ose
si monopole artificiale, apo para-
qesin konkurrencë jolojale për al-
ternativat private”, thotë konsu-
lentja Açevska.

Shpesh, ato me jo efikasitetin e
tyre paraqesin edhe harxhim të
madh për ekonominë reale, për
shkak se prodhimet dhe shërbimet
e tyre jo që janë të shtrenjta, por
janë edhe jo cilësore. Mbrojtja e
pronësisë private dhe të drejtave
të pronësisë paraqet shtyllën e çdo
ekonomie të zhvilluar, e cila sjell
edhe rritje ekonomike, investime...

Gjyqësori joefikas në vend, sjell
pasiguri për investitorët privat, apo
shpesh dëbon investitorët që pla-
nifikojnë të investojnë në Maqe-
doni. Problem tjetër që i takon kë-
saj fushe është edhe realizimi me
sukses i marrëveshjeve të kontrak-

tuara për shkak të sistemit të nga-
dalshëm gjyqësor që ndodh që
edhe me vite të zgjidh problemet e
kësaj natyre. Apo pritja shumë e
gjatë që pala tjetër e biznesit të
plotësoje dhe respektojë edhe me
ligj, obligimet e ndërmarra, shkak-
ton telashe të mëdha për kompa-
nitë dhe dobëson konkurrencën e
tyre në treg. Edhe pse në letër, tati-
met për biznesin nuk janë të larta,
megjithatë harxhimet e ndryshme
para fiskale për kompanitë , apo
pagesat që nuk janë tatime në sh-
tet janë shumë të larta. Vonesa më
e gjatë se 120 ditë e borxheve dhe
obligimeve të ndryshme, paraqet
problem tjetër për kompanitë dhe
konkurrencën e tyre. Lartësia prej
bile 30 për qind e aktiviteteve eko-
nomive që zhvillohen në ekono-
minë gri apo ekonominë informa-
le, gjithashtu rëndon punën e
biznesit tjetër që funksionon në
kuadër të rrjedhave ligjore. Sfidë
mbetet për të ulur ekonominë e
zezë, të krijohet një sistem tatimor
ku firmave më shumë do tu shpa-
guhet të bëjnë biznes legal në vend
se të punojnë në të zezë. Kjo
nënkupton edhe harxhime më të
vogla për biznesin dhe kosto më
të ulët për shtetit. 

Çështje tjetër që pengon biz-
nesin është edhe përzierja e shte-
tit përmes rregullimit të tepërt të
gjërave, dhënia e tepërt e subven-
cioneve etj.

Nga odat ekonomike ankohen
edhe për dhënien subvencione për
investitorët e huaj, që punësojnë
kuadro të gatshme nga kompanitë
vendore në vend se të zhvillojnë
kuadrin e tyre . Një hap i tillë dëm-
ton konkurrencën në treg,
ankohen anëtaret e odave ekono-
mike. 

KONKURRENCA E DOBËT E EKONOMISË 

Ekonomi tregu në letër,
por jo edhe në praktikë 

Akoma nuk kemi një
ekonomi të
fuqishme dhe
konkurruese që do
të hapë vende të reja
dhe mirë ta paguara
të punës. Kjo ka bërë
që të rinjtë të rendin
të punësohen në
punë shteti 

UJI NGA BURIMI I RAHÇES NUK ËSHTË I NDOTUR 

Lajmi se uji i burimit Rashçe është i ndotur - është
lajm i rremë, kumtuan për media nga Ndërmarrja
Publike “Ujësjellësi dhe Kanalizimet”, pasi në
rrjetet sociale filluan të përhapen zëra se
drejtpërdrejtë është rrezikuar burimi. “Është lajm i
rremë se uji nga burimi Rahçe është i ndotur. Në
lokalitet nuk ka asgjë që drejtpërdrejtë e rrezikon
burimin. Mjetet që i trajtojnë ujërat nëntokësore
janë të pastra dhe në gjendje të shkëlqyer dhe të
njëjtat vazhdimisht ndiqen nga ana jonë edhe nga

ana e institucioneve kompetente”, thuhet në
reagimin e ndërmarrjes publike. NP “Ujësjellësi
dhe Kanalizimet” shton se çdo ditë bëhen analiza të
ujit në 38 lokacione në territorin e qytetit të
Shkupit. “Qytetarët e Shkupit pinë ujin më të
pastër dhe më cilësor për pije. Ndryshe përhapja e
lajmeve të rreme sipas KP neni 288, paragrafi 1
është vepër penale për të cilën është paraparë burg
deri në pesë vjet”, thuhet në reagimin e NP
Ujësjellësi dhe Kanalizimet. 

Koha
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Nga Scott B. MACDONALD 

Otto von Bismarck, ideatori i
Gjermanisë së bashkuar dhe ai që
e shndërroi këtë të fundit në një
prej fuqive më të rëndësishme
botërore, i është referuar Ballkanit
si një rajon, problemet e brendsh-
me të të cilit shpeshherë kanë ten-
dencë të tërheqin vëmendjen dhe
interesin e fuqive të jashtme. Në
të vërtetë, 16 vjet pas vdekjes së tij,
vrasja e Arkidukës Franz Ferdi-
nand, nxiti fillimin e Luftës së Parë
Botërore. Që prej asaj kohe, Bal-
lkani ka mbetur një rajon gjeopo-
litik sfidues, me situata shkatër-
ruese për të, si Lufta e Dytë
Botërore, Lufta e Ftohtë dhe më e
fundit, lufta e egër e ish-Repu-
blikës së Jugosllavisë në fillim të
viteve 1990. Nga ndarja e ish-Repu-
blikës së Jugosllavisë, lindën një
sërë shtetesh, paqëndrueshmëria
e të cilave vërehet edhe sot e kësaj
dite. Kjo u bë më se e dukshme, në
fillim të janarit të këtij viti, kur Par-
lamenti grek votoi për të njohur
zyrtarisht Republikën e Maqedo-
nisë së Veriut.

Për një rajon mbi të cilin intere-
sat e Bashkimit Europian, Turqisë,
Rusisë, Kinës dhe Shteteve të Ba-
shkuara janë të mëdha, zhvillimi
politik dhe ekonomik i një shteti
të vogël si Maqedonia e Veriut ka
shumë rëndësi. Që nga shpallja e
Pavarësisë së saj në vitin 1991, Ma-
qedonia e Veriut po lufton me pre-
sionet e vazhdueshme të krijimit
të një demokracie në një popullsi
që përbëhet shumica nga maqe-
donas (popull sllav) dhe një pakicë
të konsiderueshme shqiptarësh,
turqish, romësh, serbësh dhe disa
pakicave të tjera. Jeta politike e
vendit ka kaluar disa kriza, ku
mund të përmendim luftën e shte-
tit fqinj të Kosovës që pati ndikim
shumë negativ dhe përplasjen e
ashpër të armatosur në vitet 2001-
2002 midis shqiptarëve të Maqe-
donisë dhe maqedonasve. Për më
tepër, një numër i madh banorësh
të Maqedonisë ishin pjesë e fluksit
të madh të emigrantëve nga Lindja
e Mesme në Europën Perëndimo-
re, që e përkeqësoi situatën në

vend. Sikur të mos mjaftonin pro-
blemet e mësipërme, ekonomia e
Maqedonisë së Veriut është një
nga më të varfrat në Europë. E
lidhur ngushtë me ekonominë e
madhe të Jugosllavisë, shteti i ri i
pavarur mori masa të konsiderue-
shme për zhvillimin e ekonomisë.

Edhe pse Gjermania dhe ven-
det e tjera të BE-së janë tani ndër
partnerët e mëdhenj tregtarë, ek-
sportet e Maqedonisë mbeten të
varura nga kalimi në tregjet e Eu-
ropës së Veriut nëpërmjet Serbisë.
Perspektiva e Maqedonisë së Ve-
riut mbetet sfiduese. Sipas Fon-
dit Monetar Ndërkombëtar, pa-
punësia është mbi 20%, tregu i
punës ka mungesa të theksuara
të fuqisë punëtore, sistemi arsi-
mor ka nevojë për rishikim rrënjë-
sor dhe duhet që sistemi gjyqë-
sor të jetë i paanshëm. Të gjithë
këta janë faktorë të nevojshëm
për të përmirësuar investimet dhe
për të rritur perspektivat. Infra-
struktura më e mirë është e do-
mosdoshme për zhvillimin e ven-
dit, veçanërisht në transport. Por
ky shtet ballkanik u përball edhe
me një problem tjetër; pavarësi-
sht interesit të Shkupit (kryeqy-
tetit të vendit) për tejkalimin e
izolimit diplomatik dhe dëshirës
së tij për t’u bërë anëtar i BE-së
dhe NATO-s, rruga drejt anëtarë-
simit u ndërlikua dhe u pengua
nga Greqia.

Problemi mes Republikës së
Maqedonisë dhe Greqisë daton në
fillim të vitit 1991, në lidhje me em-
rin e shtetit të ri. Për Greqinë, emri
i shtetit të ri ishte i njëjtë me emrin
e rajonit në veri të Greqisë që
njihet si Maqedonia greke dhe ka
si qytetin e saj të dytë më të madh,
Selanikun. Frika e Greqisë ishte se
nëpërmjet pretendimit se ishte
“Maqedonia”, qeveria e Shkupit një
ditë mund të dëshironte të krijon-
te një Maqedoni më të madhe, e
cila do të përfshinte pjesë të Greqi-
së veriore, Bullgarisë jugperëndi-
more, Shqipërisë juglindore, Ko-

sovës jugore dhe Serbisë. Por duke
qenë se shteti i ri kishte fillimisht
nevojë për vendosjen e marrëdhë-
nieve diplomatike dhe të ba-
shkohej me organizatat
ndërkombëtare, ai u bë i njohur si
ish-Republika Jugosllave e Maqe-
donisë (FYRM), dhe që në vitin
1993 iu bashkua Organizatës së
Kombeve të Bashkuara. Presioni
për të gjetur sa më parë një
zgjidhje për këtë problem ishte
shumë i madh për të dyja vendet.
Ai u theksua në dekadën e fundit,
duke qenë se lidhjet tregtare midis
dy vendeve gradualisht u zgjeruan.
Depresioni i viteve 2010-2017 që
kaloi Greqia, bëri që ajo ta shikon-
te me prioritet përmirësimin e
marrëdhënieve me fqinjin e saj në
veri.

Dhe në fakt, ish-Republika Ju-
gosllave e Maqedonisë po luan rol
të rëndësishëm në formimin e tu-
bacioneve të reja të energjisë që
lidhin Rusinë dhe tregjet europia-
ne. Greqia, e cila është e varur nga
energjia e importuar, do të përfi-
tonte shumë nga përmirësimi i
marrëdhënies me shtetin fqinj në
veri të saj. Në dekadën e fundit,
rusët kanë qenë shumë aktivë në
rritjen e pranisë së tyre në Ballkan,
një rajon me interes tradicional.
Planet e ndryshme për tubacionet
për gazin rus (duke u munduar të
anashkalojnë Ukrainën me të
cilën Rusia ka marrëdhënie të ten-
sionuara) përfshijnë Maqedoninë
e Veriut në mesin e vendeve të tje-
ra. Në të njëjtën kohë, Maqedonia
e Veriut po punon për të ndërtuar
një tubacion të gazit natyror dhe
rrjetin e shpërndarjes. Shumica e
gazit natyror vjen në Maqedoni
nga Rusia dhe kalon nëpërmjet
Bullgarisë. Gjithsesi, në vitin 2016,
Maqedonia e Veriut dhe Greqia
nënshkruan një memorandum
mirëkuptimi për të ndërtuar një
interkonjektor që mund të lidhej
me Gazsjellësin Trans Adriatik ose
me një terminal të importit të Ga-
zit Natyror të Lëngshëm në Greqi.

Për Rusinë do të ishte ideale që
Maqedonia e Veriut të mbetej ja-
shtë çdo aleance perëndimore, si
NATO dhe BE.

Rusia do të preferonte që Ma-
qedonia e Veriut dhe vendet e tje-
ra të rajonit të ndikoheshin më
shumë prej saj. Por sipas ish-am-
basadorit të SHBA-së në NATO,
Kurt Volker, “edhe pse në mënyrë
të ngadaltë, rajoni i Ballkanit me
siguri që do të bëhet një pjesë e
Europës, gjë që do të ndikojë ne-
gativisht në ambiciet e Rusisë për
të mbajtur Europën të ndarë në
sfera të ndryshme ndikimi; duke u
munduar që të legjitimojë zbati-
min e sundimit nëpërmjet forma-
ve jodemokratike, për krijimin e
mundësive në mënyrë që Rusia të
ushtrojë ndikimin nëpërmjet kor-
rupsionit, operacioneve të inte-
ligjencës dhe keqinformimit. Aty
ku Rusia e sheh paqëndrueshmë-
rinë, pasigurinë dhe dobësinë si
mundësi për të avancuar dhe për
të rritur ndikimin e saj, BE përpi-
qet që të krijojë stabilitet, siguri
dhe prosperitet”. Rusia ka qenë ak-
tive edhe në pjesë të tjera të Rajo-
nit të Ballkanit, duke përfshirë Bul-
lgarinë dhe Rumaninë, ku
dyshohet se ka ndikuar në zhvilli-
min e procesit zgjedhor. Edhe në
Mal të Zi po hetohet grushti i shte-
tit gjatë 2016, i cili mendohet se
është nxitur nga rusët. Strategjia e
Rusisë është të vazhdojë të ketë
një rol të rëndësishëm në rajonin
e Ballkanit, sidomos në ato shtete
ku ndikimi i BE-së është i madh
(në drejtim të tregtisë dhe inve-
stimeve), por ai është edhe një
rajon që ka nevojë për ndihmë në
drejtim të infrastrukturës.

Avantazhi i Rusisë është se po-
litika e brendshme e BE-së po e
ngadalëson pranimin e anëtarëve
të rinj, duke lënë vende si Maqe-
donia e Veriut, Bosnja, Mali i Zi,
Serbia dhe Shqipëria jashtë bl-
lokut të saj. Kina ka qenë një nga
shtetet e gatshme dhe të afta për
të angazhuar rajonin e Ballkanit,

përfshirë edhe Maqedoninë e Ve-
riut. Kina ka qenë aktive në ofertat
e ndryshme që i ka bërë rajonit në
drejtim të infrastrukturës, veçanë-
risht në sistemin e transportit. Si-
pas Institutit Amerikan të Sipër-
marrjeve, Investimet e Huaja
Direkte të Kinës në Maqedoninë
e Veriut gjatë periudhës 2005-
2018 kanë arritur në 400 milionë
dollarë dhe të gjitha kanë qenë në
sektorin e transportit.

Për Kinën, Maqedonia e Veriut
është një lidhje e rëndësishme
ndërmjet njësive të saj në portin
në Greqi (ku ka investuar në të
njëjtën periudhë 9.88 miliardë
dollarë nga të cilat 6.7 miliardë
dollarë në fushën e transportit)
dhe Serbi (ku ka investuar 10.2 mi-
liardë dollarë, nga të cilat 4.84 mi-
liardë dollarë kanë qenë në sek-
torin e transportit dhe 3.07
miliardë dollarë në sektorin e
energjisë). Ndërkohë që Kina
vazhdon modernizimin e rrugës
së vjetër të mëndafshit nëpërmjet
nismës së saj “Një Rrip, një Rrugë”,
Ballkani duke përfshirë edhe Ma-
qedoninë e Veriut, do të fitojë
rëndësi më të madhe në tregjet
më të gjera dhe më të pasura të
Europës Perëndimore. Duke marrë
parasysh sa më sipër, votimi i Par-
lamentit grek më 25 janar në favor
të një marrëveshjeje me fqinjin e
saj verior, për të njohur vendimin
për të ndryshuar emrin nga Ma-
qedoni në Republikën e Maqedo-
nisë së Veriut, do të ketë pasoja të
konsiderueshme. Votimi grek
është një hap i rëndësishëm në
drejtim të stabilitetit rajonal dhe
një fitore për BE-në, në lojën gjeo-
politike të Ballkanit. Është e rëndë-
sishme që Maqedonia e Veriut të
avancojë sa më shpejt në drejtim
të anëtarësimit në NATO dhe BE.
Një prej të parëve që reagoi pozi-
tivisht ndaj këtij lajmi ishte Sekre-
tari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens
Stoltenberg, i cili shkroi në rrjetin
social, Twitter se vota është “një
kontribut i rëndësishëm për sta-
bilitetin dhe prosperitetin e rajo-
nit. Unë jam pro dhe po e pres me
padurim momentin që Maqedo-
nia të jetë pjesë e NATO-s”.

Shtetet e Bashkuara të Ame-
rikës e kanë njohur Republikën e
Maqedonisë që në fillimet e saj
dhe kanë mbështetur anëtarësi-
min në NATO dhe në të gjitha insti-
tucionet e tjera euroatlantike. Në
shtator të 2018, kur Sekretari i
Mbrojtjes i asokohe, Jim Mattis, vi-
zitoi Shkupin, ai e cilësoi atë si “një
partner i besueshëm i sigurisë dhe
një kontribuues i rëndësishëm i
paqes dhe sigurisë globale. Në të
njëjtën kohë, z. Mattis vuri në
dukje se Rusia po zhvillonte një fu-
shatë të fshehtë propagandistike
në shtetin e Maqedonisë kundër
ndryshimit të emrit të kësaj të fun-
dit në Maqedoninë e Veriut. 

(The National Interest)

GJEOPOLITIKË

Lufta e Kinës dhe Rusisë për Ballkanin
Rajoni i Ballkanit
pritet të jetë kufiri i
ardhshëm gjeopolitik,
për këtë arsye, Rusia
dhe Kina janë të etura
për të investuar në të
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Themelues: Arben Ratkoceri dhe Lirim Dullovi
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N
ënshkrimi i Traktatit të Ahe-
nit, nga presidenti francez
Emanuel Makron dhe kan-
celarja gjermane Angela

Merkel, u përshëndet si lëvizja e fun-
dit për të afruar më tepër me njëri-tje-
trin Francën dhe Gjermaninë, duke
nisur fazën e rilindjes së besimit evro-
pian pas viteve të stanjacionit. Do-
nald Tusk, kryetari i Këshillit Evropian,
deklaroi: “Sot Evropa ka nevojë për
ringjallje të besimit, në kuptimin e
solidaritetit dhe unitetit, dhe unë dua
të besoj se bashkëpunimi i zgjeruar
franko-gjerman, do t’i shërbejë këtij
objektivi”.

Franca dhe Gjermania, besojnë se
janë udhëheqëset natyrale të Bashki-
mit Evropian, një besim që ka gjasa të
rritet pasi nga unioni të largohet
Mbretëria e Bashkuar, dhe ndërsa Sh-
tetet e Bashkuara po përqendrohen
më shumë në Azinë Lindore. Në fakt,
Angela Merkel tashmë ka deklaruar
se Britania dhe Amerika janë aleate të
pasigurta, dhe se evropianët nuk
mund të “varen më plotësisht” prej
tyre. Për pasojë, ajo dhe presidenti
francez kanë argumentuar se është
koha e duhur për krijimin e një “ush-
trie evropiane”. Sidoqoftë, ide të tilla
duhet të merren me një farë rezerve.
Dhe kjo pasi krijimi i forcave të arma-
tosura, me fuqi të mjaftueshme për të
projektuar fuqi përtej kufijve të kon-
tinentit evropian (pa ndihmën e brita-
nikëve apo amerikanëve), do të
kërkonte një rritje të konsideruesh-
me të shpenzimeve ushtarake nga Pa-
risi dhe Berlini.

Si Gjermania ashtu edhe Franca,
kanë të ngjarë të dështojnë në përm-
bushjen e angazhimit të tyre në sami-
tin e NATO-s në vitin 2014, për të rritur
shpenzimet për mbrojtjen në nivelin
2 për qind të PBB-së deri në vitin
2024. Sipas parashikimeve aktuale,
Gjermania nuk do të arrijë deri
atëherë as 1.5 për qind të PBB-së,
ndërsa Franca do ta përmbushë këtë
angazhim vetëm në vitin 2025, dhe
vetëm nëse qeveria e ardhshme do t’i
qëndrojë angazhimeve të asaj ekzi-
stuese. Prandaj nuk është ndonjë be-
fasi që ushtria gjermane, Bundesëehr,
është prekur vitet e fundit nga pro-
bleme të shumta. Një raport i kohëve
të fundit i një komisioni parlamentar
gjerman, theksoi se në vitin 2018 ven-
di nuk kishte nëndetëse apo avionë
transporti për dislokimin e trupave,
dhe se shpenzimet e mbrojtjes ishin
vetëm 1.2 për qind të PBB-së, të
pamjaftueshme edhe për të ruajtur
asetet ekzistuese.

Ndërkohë që Franca për kraha-

sim, ka bërë disi më mirë në këtë drej-
tim, edhe ajo ka qenë e shqetësuar
nga një sërë problemesh. Një raport i
vitit 2017, arriti në përfundimin se më
shumë se gjysma e avionëve ushta-
rakë francezë nuk ishin në gjendje të
fluturonin, një problem i theksuar
nga kërkesa franceze ndaj Mbretërisë
së Bashkuar, për të çuar 3 helikopterë
transportues “Chinook” dhe një per-
sonel prej 90 trupash në korrikun e
vitit të kaluar, në mbështetje të mi-
sionit të saj paqeruajtës në Mali.
Ndërkohë, shpenzimet e mbrojtjes
në Mbretërinë e Bashkuar, vendi i dytë
më i madh i NATO-s, janë mbajtur
vazhdimisht mbi 2 për qind të pragut
të përcaktuar të PBB-së. Britania është

gjithashtu kontribuuesja kryesor në
Praninë e Përforcuar të Forcave të
NATO-s në Evropën Lindore, dhe e
vetmja fuqi evropiane që zotëron një
sërë pikash potenciale kontrolli në
Lindjen e Mesme.

Forcat e Armatosura Britanike,
kanë bazat e saj në Qipro, të cilat përf-
shijnë një kontingjent të madh të
flotës ajrore, RAF, përveç një garnizo-
ni këmbësorie, me baza të tjera në
Minhad të Emirateve rë Bashkuara
Arabe, Xhufair në Bahrein dhe Dukm
në Oman. Duke formuar efektivisht
një prani ushtarake trekëndore Perën-
dim-Lindje-Jug në Gadishullin Ara-
bik, këto baza i japin Marinës Mbretë-
rore dhe Forcave Ajrore Mbretërore

një shtrirje të veçantë gjeostrategjike.
Kjo aftësi u përdor kohët e fundit nga
Forcat e Armatosura Britanike në
Oman gjatë stërvitjes “Saif Sareea 3”,
stërvitja më e madhe ushtarake në
rajon në 17 vitet e fundit, duke tre-
guar një nivel të ndërveprimit me një
aleat rajonal, me të cilin Franca apo
Gjermania thjesht nuk mund të
krahasohen. Është ky projeksion i fu-
qisë, që e tregon Britaninë e Madhe si
një fuqi ushtarake globale, lë  pas ato
në Evropë (dhe vetë Britani), që kanë
promovuar narrativën e “rënies brita-
nike” gjatë viteve të fundit. Pra, pa
mbështetjen e Britanisë, çdo
përpjekje evropiane për të krijuar
aftësi ushtarake, ka gjasa të dështojë.

Dhe pa një rritje të mëtejshme të
shpenzimeve, çdo thirrje për një “ush-
tri evropiane”, është pak më shumë
se sa një taktikë manovrimi nga fran-
cezët dhe gjermanët, për të tërhequr
vëmendjen nga fakti se as nuk janë të
gatshëm të përmbushin angazhimet
e tyre për shpenzimet e NATO-s.
Rrjedhimisht, nëse duan të rrisin ka-
pacitetin strategjik evropian, udhëhe-
qësit e Francës dhe Gjermanisë, do të
bënin mirë t’i japin fund problemeve
të tyre strategjike, të bashkëpunojnë
me Mbretërinë e Bashkuar, të nde-
rojnë angazhimet e tyre, dhe të sh-
penzojnë më shumë për mbrojtjen. 

(bota.al)

Nëse duan të
rrisin
kapacitetin
strategjik
evropian,
udhëheqësit e
Francës dhe
Gjermanisë, do
të bënin mirë t’i
japin fund
problemeve të
tyre strategjike,
të
bashkëpunojnë
me Mbretërinë e
Bashkuar, të
nderojnë
angazhimet e
tyre, dhe të
shpenzojnë më
shumë për
mbrojtjen
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Franca, Gjermania dhe siguria
evropiane Nga

James ROGERS 
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Ruleta ruse në Las Vegas Nga
Fadil LEPAJA

Nga
Rachel COOKE

P
aramendojeni sikur në Las
Vegas, të ri-konceptohej ha-
zardi. Kush ka shumë para,
apo shumë fuqi politike,

nuk luan më me para, por me kokë.
E hedh kokën e tij politike në tavo-
linë. Jep ide për këmbim territoresh,
apo vendosë taksën krejt njësoj nga
këndvështrimi i lojërave të fatit! Za-
ret janë hedhur! Bam! Por, nuk varet
nga ne. As në Las Vegas, nuk është
më si ka qenë. Rreziku të humbasë-
sh paratë e fituara pa djersë, nuk e
ngre adrenalinën mjaftueshëm, për
politikanët. Politikën tonë, mund të
e nxjerrësh cullak nga kazinoja dhe
ne prapë e veshim me rrobat më të
shtrenjta. Por, kjo nuk  është pro-
blem. Këta kanë bërë aq shumë
para sa që nuk e kanë për gjë të
humbasin milionat tona, në tavo-
linë. Kur them të hedhësh kokën në
tavolinën e ruletit, gjithnjë po men-
doj në kokat e tyre politike e jo
kokat në kuptimin ballkanik të
fjalës. Je ose nuk je në politikë, dhe
krejt kjo vendoset nga fati global.
Kjo, në mënyrë metaforike, do të
dukej pak a shumë kështu: e vë
kokën tënde politike në tavolinën
numër kaq dhe rrota sillet. Sillet, në
fakt, mulliri i revolverit, dhe ti nuk e
di se ku do të ndalet. Ti nuk e di nëse
do të shkrepë apo nuk do të shk-

repë. Pastaj e tërheq këmbëzën dhe
pret. Në fakt ,nuk pret, sepse në ru-
letin rus, rezultatet i ke aty për aty.
Ose e kupton se shpëtove duke e
pasur në kulm adrenalinën, ose nuk
e kupton kurrë. Kështu e ka ruleti
rus. Por, ka tendenca që të përzihen
tavolinat e fatit në politikën globa-
le. Bashkë me këtë ka tendenca të ri
konceptohet ideja e së mirës dhe e
së keqes në politikën globale. Për
shembull, përpara përmendej një
rus dhe (nën)kuptohej gjithçka.
Oruelli, ferma e shtazëve, krejt. Për-
pos nëse nuk ishte disident. Për-
mendej Amerika dhe dihej gjithçka.
Sidomos kënga e moçme, për
djemtë në Amerikë e përzier me
frikën nga fqinjët sllav, ishte orien-
tuesja jonë kryesore ideologjike.

Por, çfarë ndodhë kur në Las Vegas
përzihen tavolinat? Kush mbetet
mik dhe kush armik?

Nëse ne i kemi bijtë në Amerikë
dhe nuk kemi më frikë, ndërkohë
që ideja për rusët, në Amerikë, ka
ndryshuar, çfarë të bëhet me frikën?
Tashmë edhe rusët i kanë djemtë
në Amerikë. Edhe serbët kishin
Nikolla Tesllën, dhe mendojnë se
kjo mjafton të e meritojnë përk-
rahjen e Trump. Çfarë të bëjmë ne,
kur tashmë të gjithë po i qojnë
djemtë në Amerikë? Kuartet nacio-
nale, ballkanike ka kohë që janë
konfiguruar në lagjet e politikës dhe
mafies. Të kemi apo të mos kemi
frikë? Apo vetëm të tërheqim
këmbëzën në ruletin rus me
bindjen se tashmë kanë ndryshuar
gjërat dhe se arma politike nuk do
të shkrepë? Pra, puna me ruletin,
politik është kështu: bënë një lë-
vizje dramatike politike dhe pret
çfarë po ndodhë me popullin. Ja
tërheq këmbëzën dhe pret pasojat.
Pasojat në politikë janë kolektive.
Ashtu si ka qenë gjithë. Liderët dhe
familjet e tyre e kanë një imunitet.

Tash, duhet parë gjërat edhe në
terrenin e historisë. Pa histori nuk
jetohet, por as me të. Nuk jetohet në
një ambient kur votuesit janë para-
paguar për dekada dhe çdo vendim

është i konceptuar veç për historinë,
të cilën na e kanë shkruar të tjerët.
Ne vetëm e lexojmë historinë. Për
shembull, tash e kemi kuptuar se
nuk janë me rëndësi ata që e sollën
pavarësinë, por kush e lexoi atë në
ballkonin e famshëm, në Vlorë.
Tash për shembull, te ne, ka grindje
publike kush e shpalli pavarësinë
në Kosovë: kryetrari i kuvendit, krye-
ministri, apo presidenti i cili,
asokohe ishte lënë në margjina
duke duartrokitur. Duke u nisur nga
kjo, tashmë e kuptojmë se çfarë do
të ketë menduar e Ismail Qemajli,
sa do të jetë gëzuar që Isa po vo-
nohej, dhe nuk do të ishte të foto-
grafohej në ballkon. E kishte kup-
tuar edhe ai se me rëndësi është
kush do të dali në ballkon, para ma-
sës, pra me cilin do të hapeshin laj-
met në dekadat e ardhshme. Tash,
ruleti ynë: taksa apo Lugina? Do të
këndojnë me sharki, apo të mbete-
sh në pushtet? Këmbëza është
tërhequr. Ende nuk e kemi kuptuar,
nëse kemi shpëtuar apo e kemi pë-
suar. Krejt kjo varet nga tavolinat
në Las Vegas,  apo nga bastoret glo-
bale. Nuk ka të bëjë me patriotiz-
min. Ishte patriot  Esat pasha apo
Avni Rrustemi? Po këta tonët?
Shikuar historikisht, mund të
strehohesh në Beograd, të qëndro-

sh atje gjashtë muaj, të shtrëngosh
armët serbe, mercenarët rus, dhe
mercenarë tjerë të blerë me paratë
serbe dhe të shkosh në Tiranë për të
çliruar Shqipërinë nga shqiptarët
dhe prapë të mbahesh mend në hi-
stori si mbret i të gjithë shqiptarëve
dhe të jesh simbol i atdhe dashuri-
së. Mund të kesh nënshkruar marrë-
veshje të fshehta, të kesh falur so-
vranitetin dhe krejt kjo nuk të
prishë punë. Koncepti i atdheda-
shurisë dhe tradhtisë riformulohet
në epoka ndryshimesh globale.
Nëse Amerika  lidhë aleancë globa-
le me Rusinë, kjo na bënë të kuj-
tojmë rregullat e logjikës formale.
Atëherë edhe lista jonë e (ar)miqve
rishikohet. Politikanët tonë do të
vrapojnë të fotografohen me Putin,
dhe rrjedhimisht të këmbejnë terri-
tore me Serbinë. Ose të i japin terri-
tore. Nëse edhe Serbia i ka djemtë
në Rusi, sikur se ne, në Amerikë,
ndërkohë që Trump dhe Putin e
rikonceptojnë Evropën dhe globin,
atëherë do të gjendet një kompro-
mis edhe për satelitët. Kush është
patriot e kush tradhtar në këtë tre-
gim? Askush nuk e di! Këmbëza
është tërhequr në përmasa globale.
Ende nuk e dimë çfarë është bërë
me ne! Kush mbijeton është fitues.
Është rulet rus! (gazeta shqip)

K
ur u njoftua vdekja e Karl
Lagerfeldit, unë mendo-
va për Vrilandin, si të vet-
men rivale në modë. Të dy

kishin ngjashmëri, që nga pamja e
veçantë, prirja për të modifikuar
biografitë, por mbi të gjitha, ata
kuptonin që shija e mirë kishte ne-
vojë dhe për pak të keqe: “një gjë e
vogël që të bëjë të ngrihen vetullat
e lyera me kujdes. Shikoni kolek-
sionet e Lagerfeldit, dhe sado të
mira t’ju duken xhaketat, do të
ketë gjithnjë një detaj që është pak
i tepruar, ndoshta shumë perla, që
bien në kategorinë e vulgares. Ky
vulgaritet ishte gjithnjë i prani-
shëm në mbretërinë e tij, që nga
bishti i flokëve e deri te rripi me
diamante. Lagerfelti pëlqente t’i
përziente gjërat, një dëshirë që u
vjen atyre që fitojnë vetëbesim në
fushën e modës. Ai ishte i infor-
muar mirë për operën, mobiliet
dhe arkitekturën. Kishte një biblio-
tekë të madhe dhe lexonte në
shumë gjuhë.

Ai koleksiononte stoli të di-

zenjuara nga Suzanë Belperron, që
kishte klientë si Koletë dhe Zhan
Kokto. Kështu që, pse duhej ta vri-
ste mendjen se ç’mendonin të
tjerët për xhinset e ngushta që
kombinoheshin me kostumin me
kravatë? Lagerfeldi lindi në Gjer-
mani, në vitin 1933. Babai i tij,
Otoja, ishte pasuruar nga biznesi
me qumësht të kondensuar. Ma-
maja e tij, Elizabeta, ishte shitëse
rrobash të brendshme që vishej si
Kruela De Vil. Karlit i kishte thënë
Mutti që kishte duar të shëmtuara,
ndaj mbante dorashka. Por kjo nuk
e bënte djalin e saj të stepej.
Përkundrazi. Ai thoshte në inter-
vista që e pëlqente padurimin dhe
të folurën e drejtpërdrejtë të nënës
së tij. Ai mund të ketë trashëguar
prej saj vullnetin e madh për punë,
pasi publikonte 14 koleksione në
vit, si dhe arrogancën fyese (thosh-
te që tatuazhet janë të shpifura, si
të jetosh gjithë jetën në një ko-
stum Puçi), frikën nga braktisja (e
humbi muzën e tij, modelen fran-
ceze Ines de la Fresanzhë, kur ajo u

martua). Lagerfeldi u largua nga
shtëpia në moshën 14 vjeçare dhe
u arsimua në Paris. Në vitin 1954,
dizenjoja e tij, e një xhakete leshi,
mori çmim nga Sekretariati Botë-
ror i Veshjeve të Leshit, në Francë.
Këtë çmim e mori bashkë me Iv
Sent Laurent, që më pas u bë riva-
li i tij i përjetshëm. Pasi u bë
ndihmës i një prej gjykatësve të ju-
risë, ai punoi te Zhan Pato dhe në
vitin 1964 iu bashkua “Kloe”. Në vi-
tin 1965 iu bashkua Fendi-t, me të
cilët vazhdoi derisa vdiq. Në vitin
1983 bashkëpunoi me Chanel.
Marka në atë kohë i bazonte të
ardhurat te parfumet dhe kostu-
met për gratë në moshë të mesme
(Koko kishte vdekur në vitin 1971).
Detyra e Lagerfeldit ishte ta për-
shtaste me të tashmen.

Misioni i tij u përmbush shumë
shpejt. Fillimisht ishin dizenjot e
tij, më të guximshme e më seksi,
por që kujtonin Chanel, siç kishte
qenë që në vitet 1930. Siç thoshte
Vriland: “Funde ciganësh, qëndisje
fantastike për zbukurim dhe bole-

ro”. Edhe një herë, Chanel ishte sim-
boli i statusit të modës. Si gjithnjë,
fliste për shije të lartë dhe parà. Por
tani po sillej edhe në mënyrë argë-
tuese. Në vitet 1990 kam pasur një
shefe që kishte një kostum Chanel,
të cilën ajo e vishte si armaturë (i
nevojitej, ashtu si silleshin kolegët
meshkuj). Por kishte dhe diçka të
bukur. Mëngët ishin të zbukuruara
me marabu, në mënyrë neglizhen-
te, duke bërë që të mos ishte një
kostum si gjithë të tjerët. Pas
vdekjes, Lagerfeldit i janë thurur

shumë tribute nga bota e modës.
Akuzat i mori për të qenit diskri-
minues, pasi kishte quajtur këngë-
taren Adele “shumë të shëndoshë”
dhe modelet “mumje të shëndo-
sha që kanë zili të dobëtat”, dhe
pasi doli kundër lëvizjes #MeToo.

Si një feministe që i pëlqen ve-
shjet, e që i sheh si të rëndësishme,
dua të citoj dikë që ka thënë se rro-
bat janë mobilimi i mendjes, në
mënyrë që ta shohin të gjithë, e sh-
pesh janë pasqyrë e shpirtit. Ndaj,
unë e shoh Lagerfeldin nga të dy
pikëpamjet: nga gjenialiteti në sti-
lim, dhe arroganti që nuk i pëlqen-
te koleget femra me këpucë pa
taka. Njëra nuk ka pse e fshin
patjetër tjetrën. Dhe botës së
modës ka për t’i munguar shumë.
Është fantastike që tani ka shumë
gra që drejtojnë shtëpi të modës e
që prodhojnë rroba për gjininë e
tyre. Por Lagerfeldi është i fundit i
llojit të tij. Dhe pas tij do të ketë
vetëm deklarata të thjeshta e të
mërzitshme, të bëra me kujdes
nga zyrat e shtypit. (The Guardian)

Nëse edhe Serbia i ka
djemtë në Rusi, sikur se ne,
në Amerikë, ndërkohë që
Trump dhe Putin e
rikonceptojnë Evropën
dhe globin, atëherë do të
gjendet një kompromis
edhe për satelitët 

Moda duhet të jetë vetëm
për shije, mes të tjerave.
Por për shijen e mirë mund
të mjaftojë vetëm një
njeri. Siç ka thënë Diana
Vriland: “Vulgariteti është
përbërës shumë i
rëndësishëm në jetë” 

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

Karl Lagerfeld, gjeniu arrogant 
që do t’i mungojë botës 



Nuk ndalet Celina
Bersant Celina nuk di të ndalet. Mesfushori, i cili aktivizohet me
Suonsin në “Championship”, ka gjetur rrjetën përsëri, teksa ka shë-
nuar golin e dytë të sfidës ndaj Bolton. Në këtë ndeshje, 22-
vjeçari erdhi nga stoli, por kjo gjë nuk e pengoi për të tre-
guar vlerat. Në minutën e 92-të ishte një kundërsulm i
Suonsit, të cilin e finalizoi në mënyrë perfekte lojtari i përfa-
qësueses së Kosovës. Ky ishte goli i katërt në kampionat për
futbollistin nga Prizreni, i cili është një ndër më të rëndësi-
shmit në ekipin e tij.
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Berat Jonuzi,
djaloshi që
premton 
Shkup, 3 mars - Për 16 vjeçarin nga
Shkupi, Berat Jonuzi, futbolli
është një pasion i veçantë, madje
edhe një sfidë të cilën ja ka vënë
vetes si obligim për të arritur deri
te suksesi. Edhe pse që i vogël
lozte në vazhdimësi futboll, në
dhomë, lagje e kudo që shkonte
mbante në një top afër vetes, nuk
mjaftonin që të shfaqje talenti i
ti, ishte pikërisht klubi fudbolli-
stik FC Shkupi vendi ku u zbulua
talenti i tij prej një futbollisti. Ai
u bë pjesë e FC Shkupit më kla-
sën e pestës, ndërsa në vitin 2014
u transferua në një nga klubet
më të mëdha dhe më të sukses-
shme të Maqedonisë Rabotniçki,
ku vazhdon edhe sot e kësaj dite
stërvitjet. Ai si sulmues i grupit të
të rinjve të këtij klubi dita ditës
po bënë “namin” duke radhitur
sukseset e një pas njëshme.
Thuaj se në çdo ndeshje të nivelit
republikan dhe miqësore të klu-
bit të tij ai nuk lë dot pa shënuar
një gol. Ai thotë se është adap-
tuar mirë në këtë klub dhe shpre-
son se nga viti në vit të arri sukse-
se më të mëdha. “Jam adaptuar.
Trajnerët janë profesionistë të
vërtet dhe po na jepet shumë
hapësirë në këtë klub. Unë mun-
dohem ta jap maksimumin tim
tjetra është punë e trajnerëve”,
thotë Berati për gazetën Koha. Ai
shprehet se tepër është i pasio-
nuar pas futbollit sa që nuk
mungon në asnjë ndeshje e stër-
vitje. (F.N)

Kampionati amerikan nis këto
ditë dhe dukej se shqiptari i
vetëm i mbetur në MLS, Shkëlzen
Gashi, po rikthehej protagonist
pas një viti plot dëmtime, por sot
ka ardhur befasia: sulmuesi lar-
gohet zyrtarisht nga Colorado Ra-
pids! Ka qenë vetë klubi amerikan
që e ka lënë jashtë ekipi 30-vjeça-
rin, në prag të sfidës hapëse të
kampionatit, kundër Portland
Timbers. Kjo bën që Colorado të
lirojë vend për një futbollist
ndërkombëtar, ndërkohë që Ga-

shi ishte Designated Player, një
ndër tre futbollistët më të sh-
trenjtë për klubin. Sulmuesi u
transferua te Rapids në vitin 2016,
nga Basel, ndërsa shënoi 9 gola e
dha 4 asiste në sezonin e parë
amerikan (Colorado shkoi në play-
off), por më pas rendimenti i tij
pësoi rënie graduale, me pak mi-
nuta e shumë pak gola. Gjithsesi,
Gashi kishte kontratë edhe për vi-
tin 2019, ndaj Rapids është i dety-
ruar ta paguajë, 1.67 milionë dol-
larë në bazë të kontratës. Nëse

Gashi nuk gjen ekip të ri në 2019,
do të paguhet tërësisht nga Colo-
rado, ndërsa në rast se një klub
tjetër i ofron kontratë më të ulët,
Gashi do të marrë diferencën nga
Colorado. “Një kapitull mbërrin
në fund. Faleminderit Colorado
Rapids dhe tifozë të jashtëzakon-
shëm të këtij klubi, për besimin
dhe mbështetjen në 3 vitet që
kam kaluar në këtë klub! I uroj
ekipit një sezon fantastik”, shk-
ruan Gashi në një mesazh lamtu-
mire në rrjetet sociale.

Kërkimi për 
një rival të
rezervistëve
Muriq e Ujkani
Në kohën kur Arijanet Muriq
po del ngadalë në skenë te
Manchester City, portieri i de-
ritashëm i Kosovës, Samir
Ujkani, po kalon momente të
vështira në karrierë. Ujkani
është pjesë e klubit turk Rize-
spor, por nuk vlerësohet pjesë
e skuadrës për stinorin pran-
veror. Ai nuk po grumbullohet
fare me skuadër dhe as që pri-
tet të grumbullohet deri në
fund të këtij kampionati. Kë-
shtu, me gjithë ngritjen e nga-
dalshme të Muriqit te gjiganti
anglez, rënia e madhe e papri-
tur e Ujkanit bën që porta e
Kosovës të vazhdojë të mbetet
“pika” më e ndjeshme e përfa-
qësueses. Pozitat e tjera Koso-
va i ka të mbuluara thuajse me
të paktën nga dy lojtarë, por
pozita e portierit pritet të
vazhdojë të jetë më së paku e
mbuluar, ashtu siç ishte deri
më tash.

Shkup, 3 mars - Në Ruse të Bull-
garisë këto ditë po zhvillohet njëri
prej turneve më prestigjioz në spor-
tin e mundjes, “Dan Kolov”, në të ci-
lin po marrin pjesë mundësit më të
mirë në botë e shumë kampion
olimpik e botëror. Vendin tonë në

këtë turne po e përfaqësojnë Vladi-
mir Egorov, Halil Zubairov dhe Ma-
gomedgadji Nurov të udhëhequr
nga seleksionuesi Lulzim Vrenezi,
të cilët regjistruan dy fitore në tre
lufta të zhvilluaBetim Vrenezi my-
safir special i turneut prestigjioz në

mundje “Dan Kolov”. Pjesë e këtij
turneu është edhe presidenti i Fede-
ratës së Mundjes në Maqedoni, Be-
tim Vrenezi, i cili është i mysafir spe-
cial i ftuar nga kreu i Federatës të
Mundje së Bullgarisë. Së bashku me
Vrenezin në Ruse të Bullgarisë janë
edhe nënkryetari Dejan Bogdanov
si dhe legjendat Shaban Sejdiu dhe
Zoran Shorov. Nga FMM infor-
mojnë se pas këtij turneu, nga dita
e enjte pason pjesëmarrja në Kam-
pionatin Europian për mundës deri
në moshën 23 vjeç, i cili do të zhvil-
lohet në Novi Sad të Serbisë, ndër-
sa nga vendi jonë do të marrin pje-
së katër mundës.

Gashi largohet nga Colorado dhe do përfitojë miliona

Vrenezi, mysafir special i turneut prestigjioz
në mundje “Dan Kolov”

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

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

Fisnik NUHIU

Shkup, 3 mars - Të dielën janë luaj-
tur takimet e javës së 21 në Ligën e
Parë futbollistike të Maqedonisë
së Veriut. Lideri i tabelës Shkëndija
me lehtësi në stadiumin e Tetovës
ka mundur Bellasicën me rezulta-
tin 3:0. Edhe pse në 45 minutat e
para “kuqezinjtë” nuk arritën të
gjejnë rrjetën, atë e benë në pjesën
e dytë të përballjes. Së pari në mi-
nutën 54, pas një krosimi nga ana
e mbrojtësit Mici, ishte Stenio Zhu-
nior ai i cili ndaloi topin para portës
së Bellasicës, nga ku Izaeri Emini
kaloi në avantazh vendasit. Golin e
dytë për kampionin aktual e shë-
noi Agim Ibraimi në minutën e 83,
ku dhe ishte goli debutues me fa-

nellën e Shkëndijës. Ndërkaq, në
fund të takimin me autogolin e
Mario Maslaq, “kuqezinjtë” vulo-
sën rezultatin përfundimtar 3:0.
Ekipi tetovar pas kësaj fitore ruan
pozitën e parë në tabelë me 47 pikë
të tubuara. Nga ana tjetër ekipi i FC

Shkupi ka marrë një fitore të
rëndësishme në xhiron e 21, duke
shënuar fitore në terrenin e Aka-
demija Pandev me rezultatin 2:0.
Çairasit kaluan në avantazh në
minutën shtesë të pjesës së parë
me autogolin e Trajanovskit. Në

fraksionin e dytë djelmoshat e
trajnerit, Umut Karan shënuan
edhe një gol, kësaj herë me anë të
sulmuesit, Viktor Angelov. Më fi-
toren e marrë në Strumicë, skua-
dra e FC Shkupit ruan pozitën e
pestë në tabelë me 30 pikë, ku ka
vetëm një pikë më pakë se Rabot-
niçki, të cilët në transfertën me
Pobedën shënuan fitore minima-
le 1:0.  Në qytetin e Kratovës, Si-
leksi dhe Renova kanë barazuar
pa gola 0:0. Edhe pse ekipi nga
Xhepçishti luajti më shumë se 50
minuta me një lojtarë më pakë,
në fund arriti të merr një pikë të
rëndësishme.  Ekipi i Vardarit pas
dy humbjeve në sezonin e ri pran-
veror, më në fund kanë gjetur
rrugën e fitores. Në stadiumin “Bo-
ris Trajkovski” në Maxhari, arritën
të mposhtin Makedonija GJ.P me
rezultatin 3:1.

LIGA E PARË – JAVA E 21

Fitojnë Shkupi dhe
Shkëndija, barazon Renova

Skuadra e Shkupit ka fituar
tre pikë të arta në kuadër të
xhiros së 21 në Ligën e Parë
futbollistike. Me rezultatin
0-2, bardhekaltërit
mundën në fushën e saj
skuadrën e Akademija
Pandevit. Shkëndija fitoi
3:0 ndaj Bellasicës, ndërsa
Renova luajti barazi pa gola
në fushën e Sileksit

Koha



13KOHA PËR SPORT
Koha, e hënë, 4 mars 2019 

Qendërmbrojtësi Gerard Pique
ka bërë të ditur edhe një herë se ai
ndihet si peshku në ujë kur luan
në Santiago Bernabeu. Mbrojtësi i
Barcelonës e ka pranuar se atij i
pëlqen të luajë në këtë stadium,
pas fitores së mbrëmshme. Barce-
lona e fitoi ndeshjen e dytë brenda
katër ditësh kundër Real Madridit,
në stadiumin Santiago Bernabeu.
Këtë herë, skuadra e Ernesto Val-
verdes siguroi fitore me rezultat
1:0, në kuadër të La Ligës. Golin e fi-

tores për Barcelonën e shënoi me-
sfushori kroat, Ivan Raktici, i cili e
mposhti portierin Thibaut Cour-
tois në minutën e 26-të të nde-
shjes. Në fund të pjesës së parë,
pas përplasjes mes kapitenëve të
Real Madridit e Barcelonës, Sergio
Ramosit e Lionel Messit, qendërm-
brojtësi Gerard Pique e bëri një
gjest me dorën e tij në drejtim të
tifozëve të madrilenëve. Gjatë
kohës sa Pique ishte duke shkuar
në zhveshtore, pas përfundimit të

pjesës së parë, ai u kap nga kame-
rat duke bërë më dorë një gjest për
t’i heshtur tifozët e Real Madridit,
që ishin të pranishëm në Santiago
Bernabeu. “Rezultatet tregojnë se
neve na pëlqen shumë të luajmë
këtu. Mua më pëlqen shumë. Për
këtë arsye jam profesionist, për të
luajtur në ndeshje të tilla, me at-
mosferë të tillë. Mund të bëhet e
vështirë ta motivosh veten për
ndeshje të tjera”, ka thënë Pique.
“Veprimi im i referohej faktit që

ata flasin, por nganjëherë gjyq-
tarët marrin vendime në favor të
tyre. Presioni i gjakut rriten ja-
shtëzakonisht shumë në këto
ndeshje dhe ishte vetëm një ve-
prim i përgjithshëm”. “Mua më
pëlqen kur atmosfera bëhet e
zjarrtë dhe veprimi im ishte për
ta nxitur këtë gjë edhe më shumë.
Mos e keqkuptoni intensitetin.
Unë kam lidhje shumë të mira me
lojtarët e Real Madridit”, ka thek-
suar Pique.

Ankand 
i çmendur 
për talentin 
e Borussia
Të gjithë të çmendur për talentin
18-vjeçar anglez Jadon Sancho,
që luan në Bundesliga me skua-
drën e Borussia Dortmund. Fut-
bollisti i krahut ka shënuar deri
më tani 9 gola në 35 ndeshje me
kryesuesit e kampionatit gjer-
man, që kur ka debutuar në vitin
2017, duke tërhequr vëmendjen
e skuadrave më të mëdha në
Evropë. Kështu, pas PSG-së edhe
ekipi i Manchester United është
hedhur në sulm për Sancho, që
kërkon ta rikthejë në vendlindje
sezonin e ardhshëm. Ndaj për
18-vjeçarin mund të nisë një
ankand i çmendur, ku shuma mi-
nimale që fituesi duhet të pa-
guajë te Borussia do të jetë 120
milionë euro. Vlera e Sancho
është rritur ndjeshëm këtë se-
zon, duke shkëlqyer në fushë
edhe pse është vetëm një adole-
shent. Duket se ai po ndjek
gjurmët e një moshatari të tij si
Kylian Mbappe (20 vjeç), ndaj
dhe PSG është gati të bëjë çmen-
duri për ta sjellë në Francë. Gjith-
sesi, të njëjtën gjë synon edhe
Manchester United, ndërkohë që
konkurrenca mund të rritet. Ja-
don Sancho, që është rritur tek
ekipet e Watford dhe Manche-
ster City, ka një kontratë deri në
vitin 2022 me skuadrën e Borus-
sia Dortmund. Gjithsesi, verën e
ardhshme ai do të jetë një nga
lojtarët më të kërkuar në merka-
to dhe në garë, përveç PSG e Uni-
ted, mund të hyjnë edhe ekipe të
tjera. Të gjitha ekipet kandidate
duhet të hapin mirë portofolin
për ta blerë, pasi në këtë moshë
ai mund të thyejë edhe rekodin e
transferimit të Mbappe.

Trajneri i ekipit kombëtar të
Gjermanisë, Joachim Low, i ka
mirëpritur ambiciet e Marc-Andre
ter Stegenit për t’u bërë portieri i
parë i Gjermanisë, duke insistuar
se dëshira e tij që ta zë këtë vend
nuk është sulm ndaj Manuel
Neuerit. Neuer ka qenë opsioni i
parë për pozitën e portierit të
Gjermanisë, që nga Kupa e Botës
2010, mirëpo, në intervistat e fun-
dit, portieri i Barcelonës e ka pra-
nuar se ai dëshiron t’i bëjë pre-
sion bashkëkombësit të tij dhe ta

sfidojë atë për pozitën e portieri
të parë. Pasi insistoi se nuk kishte
asnjë problem me deklaratën e
Ter Stegenit, trajneri i Gjermanisë
zbuloi se portieri i Barcelonës do
ta ketë një mundësi për ta dësh-
muar veten gjatë fazës kualifikue-
se për Kampionatin Evropian
2020.

“Që të dy portierët janë në një
nivel të mrekullueshëm, kështu
që këtë vit ne do ta shohim se
çfarë do të ndodhë. Mendoj se
deklarata e tij [Ter Stegenit] ishte

plotësisht në rregull. Nuk është
sulm drejt Manuel Neuerit ose
trajnerëve.

Ai vetëm i tregoi ambiciet e
tij dhe bëri mirë që e bëri këtë
gjë”, ka thënë Low. “Jemi të lumtur
që i kemi dy portierë të klasit
botëror në Gjermani. Unë thashë
edhe vitin e kaluar se Neuer është
numri një sepse ai është edhe ka-
piteni ynë. Por, këtë vit edhe Marc
do ta ketë mundësinë ta dësh-
mojë veten në kualifikimet për
EURO 2020”.

Manolas,
objektivi 
i madh i Juves
Një nga repartet që do të
preket domosdoshmërisht në
verë te Juventusi është
mbrojtja. Krahas Chiellinit e
Bonuccit, Paratici kërkon një
tjetër qendërmbrojtjës me ek-
sperience për skuadrën dhe ka
shënjestruar grekun Kostas
Manolas, i cili e njeh mirë
kampionatin italian dhe ka
luajtur në nivele të larta. Për
bardhezinjtë nuk do të jetë e
vështirë të negociojë me
Romën pasi të dyja klubet
kanë bërë operacione të her-
shme në merkato por Monchi i
ka idetë e qarta dhe nuk do të
ulet në bisedime pa një ofertë
të paktën prej 40 deri në 45
milionë euro për mbrojtësin
grek.

Si njohës i mirë i Bundesligës,
Jurgen Klopp vijon të “peshkojë”
talente në kampionatin gjerman.
Julian Brandt i ka pëlqyer gjith-
monë trajnerit të Liverpool i cili e
shikon si alternative shumë të
vlefshme për krahët e sulmit
ndaj dhe në verë do të bëjë
përpjekje për ta afruar në “An-
field Road”. Brandt ka një klau-

zolë shumë të favorshme prej
vetëm 25 milionë euro dhe ende
nuk ka rinovuar kontratën e cila
mund të rriste edhe çmimin e
lojtarit pavarësisht se në merka-
to fantazisti vlen të paktën 35 mi-
lionë euro prandaj Liverpool do
të nisë shumë shpejt bisedimet
për të shmangur konkurencën e
klubeve të tjera.

Low: Ter Stegen nuk e sulmoi Neuerin
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

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

Liverpooli pas Brandt

“Rezultatet tregojnë se neve na pëlqen shumë të luajmë këtu. Mua më pëlqen shumë. Për këtë
arsye jam profesionist, për të luajtur në ndeshje të tilla, me atmosferë të tillë. Mund të bëhet e
vështirë ta motivosh veten për ndeshje të tjera”, ka thënë Pique

Pique tregon pse i
pëlqen të luajë

në Bernabeu
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Jose Mourinho pretendon se ai i kish-
te vendosur nevojat e Manchester Uni-
ted në rend të parë gjatë sezonit të tij të
fundit me Manchester Unitedit, duke
thënë se ai nuk fitoi tituj për shkak të
marrëdhënies me lojtarët e tij. Mourinho
u shkarkua nga pozita e trajnerit të Man-
chester Unitedit më 18 dhjetor dhe në
vend të tij u emërua trajneri Ole Gunnar
Solskjaer. Që nga atëherë, “Djajtë e kuq”
janë ringjallur dhe po kalojnë në një ecu-
ri të mrekullueshme. “ Nëse ju më thoni se
në të kaluarën kam pasur disa proble-
me... Nuk dua të flas për këtë gjë për ar-

sye që janë të qarta”, ka thënë Mourinho.
“Nuk do ta mohoj se disa faktorë ndikuan
që pjesa ime e fundit në klub të mos jetë
e mirë. Është e pamundur të fitoj trofe pa
marrëdhënie të mirë me lojtarët”.
“Nganjëherë ke nevojë që ta përshpejto-
sh një proces. Ti duhet të jesh një njeri i
klubit dhe nganjëherë duke e vendosur
klubin përpara, e harron një pjesë tën-
den. Mendoj se unë e kam bërë gjith-
monë këtë gjë, nganjëherë për të mirën e
menjëhershme të grupit dhe klubit”, ka
theksuar Mourinho. Fillimisht, Mourinho
kishte thënë se francezi mund të jetë
zemra e këtij klubit për dekadën e ardh-
shme, kur ai u kthye në Old Trafford në vi-
tin 2016. Por, nuk kaloi shumë kohë dhe
marrëdhëniet e tyre filluan të prishën.
Sapo ndodhi incidenti i parë, problemet
mes tyre nuk kishin të ndalur. Problemet
kishin filluar sezonin e kaluar, kur Pogba
nuk u zgjodh në formacionin e parë për
ndeshjen kundër Tottenhamit, të cilët e
humbën me rezultat 2-0. Mourinho i

mohoi spekulimet se kishte tension mes
atyre të dyve, por Pogba thuhet se ishte
tronditur nga ky vendim dhe ai mbeti në
bankë edhe për ndeshjen kundër Sevillës
në Ligën e Kampionëve, kur "Djajtë e kuq"
u eliminuan. Situata u përkeqësua edhe
më shumë  kur Pep Guardiola bëri të ditur
se në prill agjenti i Pogbës, Mino Raiola, ia
kishte ofruar francezin gjatë afatit kalim-
tar të kaluar. Pogba u kthye nga turneu i
Kupës së Botës me Francës, mirëpo para-
qitjet e tij në Rusi u harruan shpejt pasi që
filluan përsëri zënkat me Mourinhon.
Pogbës iu ndalua ta mbante shiritin e ka-
pitenit nga Mourinho në shtator, pasi ai i
kishte kritikuar taktikat e përdorura nga
Mourinho në ndeshjet në Old Trafford.
Më vonë, përveç shiritit të kapitenit, Pog-
ba e humbi edhe vendin e tij në formacio-
nin e parë, duke startuar në vetëm tri nga
tetë ndeshjet e fundit. Për më tepër, ai
nuk luajti fare në ndeshjen kundër Liver-
poolit, të fundit për Mourinhon me
“Djajtë e kuq”.

Zhang nis
“revolucionin 
zikaltër”
Një tjetër humbje në kampionat dhe një tjetër
javë e mbushur me polemika te skuadra e In-
terit. Një situatë që nuk i pëlqen aspak presi-
dentit zikaltër Steven Zhang, që aktualisht
ndodhet në Kinë me bizneset e tij. Gjithsesi,
numri 1 i Interit është gati të niset urgjent për
në Milano, me një plan të qartë për klubin, në
atë që mediat italiane e konsiderojnë si “revo-
lucioni zikaltër”, i cili pritet të ndodhë këtë
verë.
Ndryshimi - Zhang kërkon një ndryshim të
menjëhershëm të kursit, që ekipi të rikthehet
në zonën Champions. Pikërisht pozicioni që
Interi do të ketë në fund të këtij sezoni do të
diktojë edhe të ardhmen e tij. Merkato e verës
do të kryhet me emra dhe objektiva të qartë,
për të kompletuar një ekip që nuk është në atë
nivel që konsiderohej verën e shkuar.
Revolucioni - Duhen lojtarë me peshë dhe me
kualitete në fushën e lojës. Godin është blerja
e parë, por jo i vetmi. Në mesfushë do të vijë
edhe një lojtar i fortë, ku objektivat janë Mo-
dric, Rakitic, Kroos, Barella dhe Ndombele. Do
të largohet Mauro Icardi dhe zëvendësuesi i tij
pritet të jetë Edin Dzeko, por nuk është kandi-
dati i vetëm. Nëse Cedric do të largohet do të
viojë një mbrojtës ekspert si Darmian.
Trajneri - Thuajse është i pashmangshëm largi-
mi i Luciano Spallettit në fund të sezonit. Ai
mund të qëndrojë vetëm në rast se Interi
shpërthen në kampionat në fund të sezonit
apo triumfon në Europa League. Conte është
zëvendësuesi i përzgjedhur nga Marotta, ndër-
sa Allegri duket një “mision i pamundur”. Pa
harruar edhe Mourinho, i preferuari i tifozëve.

         Në bazë të Rregullores për mënyrën e realizimit të ekskursioneve të nxënësve dhe aktiviteteve tjera të lira për nxënësit e shkollave fillore 
nr.07-9992/2 të datës 05.06.2014 i sjellur nga ana e Ministrit të arsimit dhe shkencës dhe Rregullores për ekskursione dhe aktivitete tjera të lira 
për vitin shkollor 2018/2019, SHFK "Kiril dhe Metodij" Sveti Nikole publikon: 

SHPALLJE PUBLIKE 
Për grumbullim të ofertave për realizim të ekskursioneve të nxënësve  

dhe aktiviteteve tjera të lira 
1. Ekskursion njëditor për nxënësit e klasës së tretë në relacionin Sveti Nikole - Krushevë - Sveti Nikole 

 Nisje nga Sveti Nikole për Krushevë 
 Vizitë të lokalitetit arkeologjik Stobi 
 Vizitë të Meçkin Kamen dhe kompleksit përkujtimor Ilinden "Makedonium" 
 Vizitë të varrit të Toshes dhe Shtëpia përkujtimore e Toshes 
 Vizitë të galerisë së artit të Nikola Martinoski 
 Vizitë të shkritores së fishekëve gjatë kohës së kryengritjes së Ilindenit 
 Arritje në Prilep dhe vizitë të kompleksit memorial Mogila e të pamposhturve 

2. Ekskursion dyditor për nxënësit e klasës së gjashtë në relacionin Sveti Nikole - Dojran - Strumicë - Negotinë - Sveti Nikole 
dita 1:  

 Nisje nga Sveti Nikole 
 Vizitë të Ujëvarës së Koleshinit 
 Vizitë të Strumicës dhe drekë e organizuar 
 Vizitë të Vardarski rid (kodra e Vardarit) 
 Arritje në Dojran, shëtitje pranë Liqenit të Dojranit  

dita 2: 
 Mëngjes 
 Vizitë të lokalitetit "Stobi" 
 Vizitë të Tec Negotinë 
 Arritje në Sveti Nikole 

3. Ekskursion dyditor për nxënësit e klasës së nëntë në relacionin Sveti Nikole - Tetovë - Mavrovë - Ohër - Strugë - Sveti Nikole 
dita 1: 

 Vizitë të Xhamisë së Larme dhe Kalasë së Tetovës 
 Vizitë të burimit të Vardarit - Vrutok 
 Arritje në Mavrovë, pauzë për drekë 
 Shëtitje nëpër parkun nacional Mavrovë 
 Vizitë të manastirit të rinovuar Shën Jovan Bigorski 
 Shëtitje panomarike të Shpiljes  
 Arritje në hotel në Ohër, pushim, darkë 
 Shoqërim në mbrëmje  

dita 2: 
 Mëngjes 
 Vizitë dhe shëtitje nëpër Muzeun natyror-shkencor në Strugë 
 Vizitë të burimeve të Vevçanit 
 Pauzë për drekë 
 Vizitë të Lihnidos, Qytetit të Vjetër, Teatrit antik, Plaoshnik dhe Samoilova tvrdina 
 Kthim për Sveti Nikole  

Ofertuesi duhet t`i plotësojë kushtet sipas Rregullores për mënyrën e realizimit të ekskursioneve të nxënësve dhe aktiviteteve tjera të lira për 
nxënësit e shkollave fillore. 
Shpallja zgjat 5 ditë nga dita e publikimit. 

                                                                                      SHFK "Kiril dhe Metodij" Sveti Nikole 
Rr. Angjel Trajçev nr.40   

      Në bazë të nenit 172 dhe 176 të Ligjit për arsim të lartë ("Gazeta Zyrtare e RM” nr. 82/2018), dhe nenit 26 paragrafi 2 nga Rregullorja për kushtet e 
veçanta dhe procedurës për zgjedhje në titujt mësimor-shkencor, shkencor, mësimor-profesional dhe bashkëpunues dhe demonstratorëve të Universitetit "Shën 
Kirili dhe Meotdij" në Shkup (Fleta universitare numër 411/2018) Dekani i  
 

Universitetit "Shën Kirili dhe Metodij" në Shkup 
FAKULTETI I MAKINERISË - SHKUP  

publikon 
K O N K U R S 

për zgjedhje në titujt mësimor-shkencor 
 

Publikohet konkurs për zgjedhje të: 
1. Një mësimdhënësi në të gjitha titujt mësimor-shkencor në sferën shkencore 10900 Matematikë 
2. Një mësimdhënësi në të gjitha titujt mësimor-shkencor në sferën shkencore 21108 Dinamika industriale.  
 
Zgjedhja e mësimdhënësve është për periudhë prej pesë (5) viteve.  
 
Kushtet dhe kriteret për zgjedhje: 
Kandidatët krahas kushteve të përgjithshme duhet t`i plotësojnë edhe kushtet e veçanta dhe kriteret e parapara 

me Ligjin për arsim të lartë, Rregullores për kushtet e veçanta dhe procedurën për zgjedhje në titujt mësimor-shkencor, 
shkencor, mësimor-profesional dhe bashkëpunues dhe demonstratorëve të Universitetit "Shën Kirili dhe Metodij" në 
Shkup dhe akteve tjera të Universitetit dhe Fakultetit.  

Kandidatët janë të detyruar t`i parashtrojnë dokumentet në vijim: fletëparaqitje për pjesëmarrje në konkursin, 
biografi të shkurtë, dëshmi për përmbushjen e kushteve të përgjithshme dhe të veçanta, listë të punimeve shkencore dhe 
profesionale të botuara dhe nga një kopje të punimeve dhe deklaratë për përmbushjen e kushteve të përgjithshme dhe të 
veçanta për vendin e punës.  
 Dokumentet parashtrohen në origjinal ose kopje të vërtetuara në noter. 

 
Fillimi, përfundimi dhe orari i punës për mësimdhënës janë të ndryshueshëm dhe përcaktohen sipas akteve të 

Fakultetit dhe orarit të orëve.  
Shuma e neto pagesës fillestare është 37.800,00 denarë.  
 
Konkursi zgjat (8) ditë nga dita e publikimit. 
Procedura në lidhje me konkursin dhe zgjedhjen mund të zgjat më së shumti gjashtë muaj llogaritur nga dita e 

publikimit të tij dhe përfundon me themelimin e marrëdhënies së punës në pajtim me Ligjin për arsim të lartë. 
 
Dokumentet parashtrohen përmes postës ose personalisht në arkivin e Fakulteti të makinerisë në Shkup, rr. 

Rugjer Boshkoviq pn, 1000 Shkup, F.Postal 464. 
Dokumentet e pakompletuara dhe të parashtruara me vonesë nuk do të merren në procedurën për mbikëqyrje. 
Informata më të hollësishme mund të kërkohen në telefonin: 02/3099-200. 

          Universiteti "Shën Kirili dhe Metodij" në Shkup  
             Fakulteti i makinerisë - Shkup 

Publicitet

Mourinho e komenton
zënkën me Pogban

“Nganjëherë ke nevojë që ta
përshpejtosh një proces. Ti
duhet të jesh një njeri i klubit
dhe nganjëherë duke e
vendosur klubin përpara, e
harron një pjesë tënden.
Mendoj se unë e kam bërë
gjithmonë këtë gjë,
nganjëherë për të mirën e
menjëhershme të grupit dhe
klubit”, ka theksuar Mourinho
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Roger Federer me tre shifra. Në
finalen e Dubait tenisti zviceran
mposhti pa shumë vështirësi në
vetëm dy sete 20-vjeçarin tepër të
talentuar grek, Stefanos Tsitsipas,
duke regjistruar në këtë mënyrë
trofeun e 100 në karrierë në tur-
netë ATP, vetëm 9 turne më pak se
vendi i pare, që mbahet nga i
madhi Jimmy Connors. Të dielën
e 4 shkurtit të vitit 2001 tenisti hel-
vet ishte vetëm 19 vjeç kur mundi
në tre sete tenistin francez Julien
Boutter në finalen e turneut indoor
të Milanos, megjithatë duhet të
kenë qenë fare të paktë ata që
mund të kenë imagjinuar 18 vjet
më pas tenistin nga Bazeli në
kuotën e tre shifrave sa i përket tur-
neve ATP të fituar në karrierë. Tro-

feu i 100 u regjistrua pikërisht në
Emiratet e Bashkuara Arabe, në një
ndër turnetë më të dashur për
sportistin helvet. Në Dubai, në fu-
shën kryesore të Qendrës Tenistike
të Klubit të Aviacionit, përpara
5.000 spektatorëve, Roger siguroi
titullin e 8-të në këtë pjesë të Gjirit
Persik, duke marrë hak në njëfarë
mënyre edhe për eliminimin që
pësoi një muaj e gjysmë më parë,
në Australian Open, pikërisht nga
20-vjeçari nga Athina. Në Mel-
bourne Park Roger Federer shpër-
doroi disavantazhin e setit hapës,

madje dështoi për ta thyer në ser-
vis tenistin ballkanas, ndonëse pati
plot 12 mundësi për break, ndërsa
këtë herë 37-vjeçari zvicëran i
rrëmbeu shërbimet kundërshtarit
të tij që në game-n hapës. Stefanos
Tsitsipas, që numëronte tetë fitore
radhazi, e përmirësoi ndjeshëm
lojën e tij dhe dy tenistët ruajtën
radhën e tyre të shërbimeve. Edhe
pas fitimit të setit të parë Roger Fe-
derer u tregua shumë i qetë dhe
administroi shkëlqyeshëm si-
tuatën, për të sulmuar sërish pikë-
risht në game-n e nëntë të setit pa-

sardhës. Në setin e dytë Tsitsipas
mori vetëm tre pikë gjithsej në
shërbimet e veteranit helvet dhe
Roger mbylli pa vështirësi gjithë
takimin me rezultatin 6-4, 6-4, në
diçka më tepër se një orë lojë. Ish-
te finalja e 10 në Dubai për mje-
shtrin zvicëran, ndërkaq Tsitsipas
ishte kundërshtari i tij i 50-të në
karrierë në ndeshjet finale të tur-
neve ATP, nga 25 vende të ndrysh-
me, dhe interesant është fakti se
tenisti grek, që është 17 vjet më i ri
se sa Federeri, as nuk kishte lindur
kur Roger siguroi trofeun në aktivi-
tetin indoor të Milanos. Pas pesë
javëve pushim, me këtë sukses Fe-
derer do të përmirësohet nga ven-
di i shtatë në pozicionin e pestë në
renditjen botërore, ndërkaq Stefa-
nos Tsitsipas, që javën e kaluar
triumfoi në Marsejë, përfitoi një
çek sa gjysma e Federerit, gjithse-
si të majmë me çerek milioni dol-
larë dhe nga vendi i 11-të tenisti
helen ngjitet në vendin e 10-të,
duke hyrë në histori si i pari tenist
grek që futet mes 10 tenistëve më
të mirë të botës në klasifikimin e
përgjithshëm ATP.

Golden State ruan kreun e ren-
ditjes në Konferencën e Perëndi-
mit pas fitores së vështirë arritur
sot në fushën e Philadelphia me
rezultatin 120-117. Një përballje
mes dy ekipesh pretendente në
Konferencat përkatëse, që dueluan
deri në fund për fitore dhe spek-
takli nuk mungoi. Ben Simmons
realizoi një “triple double” për Phi-
ladelphia, me 25 pikë 15 rebound e
11 asist, por që mbetën për stati-
stikë. Për Warriors u dalluan Du-
rant me 34 pikë, Curry me 28 e Cou-

sins me 25 pikë, një trio që bëri di-
ferencën në parket. Vijon të
zhgënjejë skuadra e Lakers, që u
mund 118-109 në fushën e Phoe-
nix, tjetër ndeshje e dobët e ka-
lifornianëve, që i largohet gjithnjë
e më shumë zonës së play off-it.
Vendasit e dominuan ndeshjen, ku
u dalluan ayton me 2 6pikë e
Booker me 25. Për Lakers u dalluan
James me 27 pikë e 16 asist si dhe
Ingram me 25 pikë, por që s’mjaf-
tuan për të evituar humbje.
Rikthehet te fitorja skuadra e San

Antonio, që mundi 116-102 Ok-
lahomën, një përballje gjigandësh
në Perëndim. Spurs e dominuan
ndeshjen, ku u dallua Aldridge, au-
tor i 27 pikëve e 10 rebound. Hum-
bet edhe skuadra e Milwaukee,
ekipi që kryeosn renditjen në
Lindje, që u mund 115-111 nga Utah
Jazz. Ndeshje ku herë udhëhiqte
njëri ekip e herë tjetri, por në fund
Jazz triumfuan falë 46 pikëve të
Mitchell, një përbindësh në parket.
Zhgënjen skuadra e Denver, që u
mund në fushën e tij 120-112 nga

New Orleans, duke humbur kësh-
tu ritmin e Golden State. Edhe pse
vendasit u shkëputën deri në 20
pikë në pjesën e parë (Jokic e Mur-

ray nga 20 pikë), kjo s’mjaftoi për të
fituar. Për miqtë u dalluan Holiday
me 29 pikë e Randle me 28 pikë e
10 rebound.

Në testet e zhvilluara për dy
javë me radhë në Barcelona,
makina Ferrari ishte më e shpejta
në pistë dhe tregoi se mbetet një-
vendëshja për t’u mundur këtë se-
zon. Megjithatë, sipas shefit të
makinës italiane gjërat nuk janë
kaq të të thjeshta dhe të përkrye-
ra sa duken. “Makina e re SF 90
është e grupuar mirë, është e qën-
drueshme në frenim, por ka një
problem. Besueshmëria nuk është
në atë nivel që prisnim dhe nëse
makina ka problem gjatë garës
nuk shpallemi dot kampionë”, tha
Mattia Binotto. “Për të fituar titul-

lin kampion duhet të jemi më të
fortë dhe të shpejtë dhe ky defekt
që u shfaq gjatë testeve mund të

na prishë punë gjatë sezonit.
Gjithsesi, kanë qenë ditë intensive
këto që kaluam në pistën e Mont-

melo dhe u përqendruam në
punën tonë, pa parë se çfarë bëjnë
apo problemesh kanë të tjerët”, u
shpreh më tej Binotto. Shefi i
“kokëkuqes” pranon se gjërat nuk
shkuan të gjitha mirë. “Patëm një
aksident të fortë me Vettel, ndaj
duhet të shohim me kujdes çdo
detaj. Me Mercedes do të jemi
shumë pranë në çdo garë. Le-
clerc? Është i ri dhe një pilot i ta-
lentuar, që po mëson shumë nga
mekanikët. Pavarësisht kësaj, Se-
bastian Vettel mbetet si pikë re-
ferimi për skuadrën këtë sezon”,
tha Binotto.

Pacquiao
konfirmon
negociatat dhe jep
lajmin e madh për
“duelin e shekullit”
Boksieri filipinas Manny Pac-
quiao ka deklaruar se është duke
negociuar për të zhvilluar një
tjetër duel me amerikanin Floyd
Mayweather. Në maj të vitit 2015,
ata ishin përballë njëri-tjetrit në
ring në të ashtëquajturin “dueli i
shekullit”, për faktin se është sfi-
da që ka gjeneruar më shumë të
ardhura se çdo duel tjetër në
boks. Ajo sfidë e parë u fitua me
vendim unanim të gjyqtarëve
nga Mayweather, që pas disa
muajsh u tërhoq.  “Negociatat
kanë nisur. Brenda 2 javësh, duke
nisur nga sot, do të kemi të reja
të rëndësishme në lidhje me
sfidën ndaj Floyd Mayweather”, u
shpreh Pacuqiao për mediat
amerikane. Pavarësisht kësaj, fili-
pinasi pranon se sfida e tij e
radhës në ring nuk do të jetë
ndaj Mayweather. Ai do të zhvil-
lojë një duel tjetër më parë,
mundësisht ndaj fituesit që do të
dalë nga përballja midis Spence
dhe Garcia, ku do të mbrojë titul-
lin kampion të peshës “welter”
(pesha 71-77kg). Mayweather, i
pamposhtur në karrierën e tij, dy
muaj më parë, ka ndjekur nga
afër sfidën që Pacquiao zhvilloi
ndaj Adrien Broner dhe dy bok-
sierët u takuan si para ashtu dhe
pas duelit. Të gjithë fansat e bok-
sit po e presin me padurim prej 4
vitesh këtë revansh, që me
shumë gjasa mund të zhvillohet
ose në gjysmën e dytë të 2019-ës
ose në maj të 2020-ës, 5 vjet nga
sfida e parë.

Durant magjik për Golden State,
zhgënjejnë sërish Lakers

Ferrari: Jemi të shpejtë, por kemi një problem të madh

Federer  fiton trofeun
numër 100 ATP

Roger Federer ka
triumfuar në turneun
ATP 500 të Dubait, titulli
nr.100 në karrierën e tij.
Në finalen e zhvilluar
pasditen e sotme në
fushën me çement,
tenisti zviceran mundi 2-
0 (6-4, 6-4) rivalin grek
Stefanos Tsitsipas. Ky
sukses ishte edhe një
hakmarrje për
eliminimin që pësoi një
muaj më parë, në
raundin e katërt të grand
slam të Australian Open
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Një grup i eurodeputetëve, i
kryesuar nga kryetari i Komitetit
për Punë të Jashtme në Parlamen-
tin Evropian, David McAllister u
takuan dje me zëvendëskryemini-
strin e Kosovës, Enver Hoxhaj. Pas
takimit, gjatë një konference për
media, McAllister i bëri thirrje Qe-
verisë së Kosovës që të pezullojë
taksën doganore prej 100 për qind
ndaj mallrave të Serbisë dhe Bo-
snjë e Hercegovinës, në mënyrë që
dialogu në Bruksel të vazhdojë.

“Sipas pikëpamjes sonë, pezul-
limi i tarifës do të jetë rruga drejt

suksesit. Ne kemi qenë shumë të
qartë lidhur me këtë dhe kemi
ripëritur mesazhin në këto dy ditë
të qëndrimit në Prishtinë. Mes ar-
syeve tjera kjo është një shkelje e
Marrëveshjes së CEFTA-s dhe po
ashtu është shkelje e Marrëveshjes
së Stabilizim Asocimit. Prandaj, ne
nuk besojmë se ky është vendimi i
duhur, i drejtë”, tha McAllister. I
pyetur se a ta mbështeste një
shkëmbim të mundshëm të terri-
toreve ndërmjet Kosovës dhe Ser-
bisë, e cila do të mund të dilte nga
marrëveshja eventuale mes dy

vendeve, McAllister tha se qëndri-
mi i Bashkimit Evropian dhe i tij
personal është që për ta do të ish-
te e pranueshme një marrëveshje
që bien dakord të dyja palët.

“Lidhur me debatin për
mundësinë e shkëmbimit të terri-
toreve, Parlamenti Evropian vëren
që debati lidhur me korrigjimin e
kufirit, përfshirë dhe shkëmbimin
e territoreve, Parlamenti Evropian
nënvizon natyrën multietnike të
Kosovës dhe Serbisë dhe kjo
gjendje multientike nuk duhet të
hidhet poshtë dhe ajo duhet të

mbrohet. Parlamenti Evropian ko-
sndeiron se kjo marrëveshje do të
jetë e pranueshme vetëm nëse për
këtë ka pajtim të dyanshëm, duke
marrë parasysh stabilitetin në tërë-
si në rajon dhe të drejtën

ndërkombëtare. Ky është pozicio-
ni i Bashkimit Evropian dhe i imi.
Por, e kuptoj se kanclearja gjerma-
ne (Angela Merkel) ka shprehur se
ka opinion paksa më ndryshe”, tha
McAllister.

Korrigjim kufiri, 
por jo shkëmbim e
ndarje të Kosovës
Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi thotë se
është pro korrigjimit të kufirit me Serbinë,
por sipas tij, ai nuk do të lejojë që të disku-
tohet për shkëmbime territoresh e as
ndarje të Kosovës. “Ideja e shkëmbimit të
territoreve është një ide e keqe, është pazar
gjë të cilën nuk do të lejojmë të ndodhë, as
që do të lejojmë që dikush (këtë ide) ta sh-
trojë në tavolinë. As që do të lejomë që
dikush të diskutojë për çështjen e ndarjes
së Kosovës. Pavarësia dhe sovraniteti i Ko-
sovës janë të paprekshëm. Korrigjimi i kufi-
rit po, me një shtet të pavarur dhe sovran të
Kosovës dhe me përfshirjen e Preshevës,
Medvegjës dhe Bujanocit me Kosovën. Kjo
aspiratë e imja tejkalon kornizat kushtetue-
se, por për bashkëngjitjen e Preshevës,
Medvegjës dhe Bujanocit natyrisht se do të
punoj për të ndryshuar Kushtetutën, me të
gjitha partitë politike. Ndryshimi i Kushte-
tutës nuk është fundi i botës”, tha Thaçi,
gjatë një adresimi për media nga qyteti i
Prizrenit.
Më herët gjatë ditës, kryeministri i Kosovës,
Ramush Haradinaj, porositi presidentin
Thaçi, që siç u shpreh ai të mos e “mash-
trojë” Kosovën, me idenë për “korrigjim të
lehtë” të kufirit. Presidenti Thaçi ka pranuar
një letër nga ish-nënpresidenti amerikan,
Joe Biden, e cila sipas tij, lë të kuptohet se
Shtetet e Bashkuara mbështetë “fuqishëm
Kosovën”.
“Nga letra e presidentit (të SHBA-së, Do-
nald) Trump dhe nga letra e sotme e ish-zë-
vendëspresidentit Biden një gjë mund të
kuptojmë, Amerika unike, e bashkuar, qën-
dron përkrah dhe në mbështetje të fuqish-
me të Kosovës. Kosova nuk ka rrugë tjetër,
përpos ruajtjes, kultivimit dhe respektimit
të këshillave të SHBA-së”, tha Thaçi. Shtetet
e Bashkuara të Amerikës po kërkojnë që Ko-
sova të pezullojë taksën doganore prej 100
për qind ndaj produkteve të Serbisë dhe Bo-
snjë e Hercegovinës. Por, kryeministri Hara-
dinaj po insiston se taksa do të hiqet kur
Serbia ta njohë pavarësinë e Kosovës.

Gjiganti metarulgjik “Trepca”, me-
naxhon me të gjitha asete e saj, bazuar në
Statuti e miratuar për këtë ndërmarrje, i
tha Ekonomia Online, Ramiz Krasniqi, drej-
tori i Komisionit të Pavarur për Miniera dhe
Minerale.  Krasniqi thotë se “Trepça” njihet
ndërmarrje në të gjitha asetet në gjithë
vendin. “Njësit e minierave, Trepça është
mirë do më thanë e pandarë si ndërmarrje
dhe normal që janë fut edhe njësit tjera
edhe ato që janë në pjesën veriore Mitro-
vicës, por edhe minierat e Artanës, Kish-
nicës, Badocit sepse Trepça njihet si një
ndërmarrje me të gjitha asetet që i ka”.

Sipas tij, komisioni është i pari institu-
cion në vend që ka bashkëpunim me drej-
tuesit në veri, por edhe mbikëqyrë shfrytë-
zimin e resurseve. “Po, Komisioni i Pavarur
për Miniera dhe Minerale ndoshta është
institucioni i parë në Kosovë që e ka mbikë-
qyr edhe shfrytëzimin e resurseve mine-
rale në Mitrovicën veriore apo Kosovën ve-
riore dhe ata janë të licencuar sepse janë
aset i Trepçës”. Ndërsa sa i përket Ligjit të
miratuar për Trepçën, Krasniqi e ka cilë-
suar si lajm të mirë. “Për regjistrimin e
ndërmarrjes Trepça merret bordi i Trepçës
edhe menaxhmenti i Trepçës dhe në bazë
të takimeve që i kemi pas me ta, ata janë në
fazën finale, domethënë është një lajm i
mirë për Kosovën, sepse Trepça tashmë

është ndërmarrje shoqërore, dhe që me-
naxhohet nga Qeveria dhe nga punëtorët”,
është shprehur Krasniqi. 

“80% e aseteve i menaxhon Qeveria
ndërsa 20% vlerë të shitjes që parashihet
në të ardhmen me u privatizua është e mi-
natorëve apo punëtorët që kanë punuar
edhe më herët e tash janë pensionuar …si-
pas informatave janë në fazën finale të
ndërrimit të statutit të Trepçës sepse ka
kaluar Ligji për Trepçën në Kuvendin e Ko-
sovës dhe tash është në proces”. Ai më tej
ka sqaruar se eksporti nuk është i madh
dhe se eksportohet thëngjill, mbetje të
Trepçës me përqindje metali, etj.

“Eksporti, këto çmime i kanë doganat
po eksporti nuk është i madh kryesisht ek-
sponohet thëngjill, edhe ndonjë shkëmbi
dekorativ që tash vitet e fundit kanë fil-
luar të hyjnë në treg, dhe janë licencuar
disa ndërmarrje që merren me shfrytëzi-
min dhe përpunimin dhe shkëmbinjve
dekorativ si dhe sipas të dhënave që kemi
nga dogana janë të eksportuara edhe disa
mbetje të Trepçës që janë me përqindje të
konsiderueshme të metalit mbetje para

lufte deponi të Trepçës të cilat eksportohen
jashtë sepse ka të interesim në disa shtete”.
Krasniqi thotë se sektori minerar është i
një rëndësi të madhe, por kohët e fundit në
mungesë të një institucioni serioz, nuk
është kontribuar drejtpërdrejtë në zhvilli-
min e ekonomik. “Gjendja e përgjithshme
në sektorin e minierave dhe mineraleve në
Republikën e Kosovës mundemi të themi
që është pjesërisht e kënaqshme, pasi që
ende nuk kemi një institut serioz që kish
me ndikuar drejtpërdrejtë në zhvillimin
ekonomik të Kosovës”.

Si institucion që lëshon licenca, Krasni-
qi ka bërë të ditur se janë mbi 200 ndër-
marrje për shfrytëzim, përpunim dhe hu-
lumtim në resurset minerale. “Vetëm në
vitin e kaluar pasi ne jemi agjenci e pavarur
për licencimin e ndërmarrjeve që merren
me hulumtimin shfrytëzimin dhe përpuni-
min e resurseve minerale po ju njoftoj qe
KPM ka licencuar mbi 200 ndërmarrje
vetëm vitin e kaluar që pretendojnë të sh-
frytëzojnë të përpunojnë edhe të hulum-
tojnë resurse minerale në Republikën e Ko-
sovës”.

Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq,
nuk është president shteti, por është një lider
i krimit të organizuar, ka thënë Ilir Bytyçi, vël-
lai i tre dëshmorëve Ylli, Agron dhe Mehmet
Bytyçi, luftëtarë të UÇK-së që u vranë nga for-
cat serbe. Ai ka thënë për RTK se Serbia ka
përgjegjësi për vrasjen e vëllezërve të tij. “Në
Kosovë nuk ka kriminelë lufte dhe kriminel të

tjerë. Ata janë në Serbi dhe të gjithë janë në
Parlamentin e Serbisë. Ka kriminel lufte, ka
kriminel të krimit të organizuar dhe Vuçiq
është bosi i bosëve. Ai ka dhënë shumë prem-
time për zbardhjen e vrasjes së vëllezërve të
tanë dhe nuk e kam mbajt këtë premtimin. Ai
është bos i krimit dhe bos i kriminelëve”, tha
Iliri. Ai po ashtu tregoi se kongresistë ame-

rikanë i kanë bërë të ditur Serbisë se nuk do të
mund të hynë në BE, nëse nuk e zbardhin ra-
stin e vrasjes së vëllezërve Bytyçi. Iliri ka tre-
guar se SHBA ka vënë sanksione ndaj ish-
oficerit të lartë të policisë serbe Goran
Radosavleviq i njohur “Guri” dhe ndaj familjes
së tij, si përgjegjës për vrasjet e tre vëllezërve
Bytyçi në vitin 1999.

Këmbëngulë McAllister: Hiqeni taksën
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Serbia nuk mund në BE pa zbardhjen e vrasjes së vëllezërve Bytyçi
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Trepça është e pandarë
Krasniqi thotë se sektori
minerar është i një rëndësi të
madhe, por kohët e fundit në
mungesë të një institucioni
serioz, nuk është kontribuar
drejtpërdrejtë në zhvillimin e
ekonomik
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Në liqenin artificial në Gana pu-
nojnë si skllevër rreth 20 mijë fëmijë.
Për 250 dollarë, sa ç’është vlera e një
lope në treg, këta fëmijë janë shitur
nga vetë prindërit e tyre tek tra-
fikantët e qenieve njerëzore. Me këto
para prindërit duan të mbysin varfë-
rinë ekstreme. Një reportazh i CNN
jep alarmin për kushtet tepër të kë-
qija, në të cilat trafikantët e qenieve
njerëzore i shfrytëzojnë për të pe-
shkuar në liqenin artificial të Voltës.

Ky djalë është vetëm 8 vjeç por ka
edhe më të vegjël se ai që punojnë
këto. Çdo ditë zgjohen që sa lind diel-
li dhe hapin rrjetat e peshkimit. Jeta
e tyre është në mëshirë të fatit, pasi
janë të patrajnuar dhe në çdo mo-
ment rrezikojnë mbytjen në thellësi
që arrijnë deri 75 metra, siç rrëfen
edhe njëri prej trafikantëve. “Nëse një
prej tyre humb jetën gjatë punës në

liqen, unë thjesht bisedoj me prindë-
rit.  Të gjithë e marrim parasysh që
puna në liqen është e rrezikshme dhe
gjithçka mund të ndodhë”.

Shumë prej fëmijëve shprehen se

do të donin të vazhdonin shkollën
por e kanë të pamundur pasi janë të
detyruar të punojnë këtu për të
mbijetuar. Shumica prej tyre nuk do
t’i shohin kurrë më prindërit e tyre.

Sanders nis fushatën: Trumpi,
presidenti më i rrezikshëm
Senatori amerikan Bernie Sanders ka filluar fushatën e
tij të dytë për president të SHBA-ve. Duke folur në
Bruklin të Nju Jorkut, ai e quajti Donald Trump, “presi-
dentin më të rrezikshëm” në historinë e SHBA-së. Ai pa-
rashikoi se do të fitonte nominimin me rivalët demok-
ratë dhe më pas do të mundë edhe Trump. “Unë jam
kthyer në Bruklin, vendi ku kam lindur dhe jam rritur,
për të nisur këtë fushatë historike. Ne do t’i fitojmë
këto zgjedhje, sepse ne do të bashkojmë koalicionin
më të fuqishëm në historinë e politikës amerikane”, tha
Sanders. Sanders, një senator i pavarur 77-vjeçar, hum-
bi garën brenda Partisë Demokratike në vitin 2016 për-
ballë Hillary Clinton.

Nis lufta
ndërmjet
Indisë dhe
Pakistanit
Forcat e Indisë dhe Pakistanit
kanë vazhduar luftimet e ashpra
në territorin e kontestuar të Ka-
shimirit, ku të dy palët kanë aku-
zuar njëri-tjetrin se kanë nisur
bombardimet vdekjeprurëse.
Ushtria pakistaneze ka thënë sot
se gjatë shkëmbimit të zjarrit
janë vrarë dy ushtarë të saj, në
afërsi të Linjës së Kontrollit, që
ndanë territorin e kontestuar
mes dy shteteve.
Ndërkaq, policia indiane ka njof-
tuar se një nënë dhe dy fëmijët e
saj janë vrarë në shtëpinë e tyre
nga bombardimet e kthyera nga
Pakistani në rajonin e Kashmirit.
Shkëmbimi i zjarrit mes Indisë
dhe Pakistanit vjen vetëm një
ditë pasi Pakistani liroi një pilot
indian, që kishte kapur, gjë të
cilën, kryeministri pakistanez e
cilësoi si “gjest të paqes”.
Ushtria pakistaneze kishte rrë-
zuar më 27 shkurt dy avionë in-
dianë dhe kishte kapur një pilot,
në territorin e Kashmirit, që kon-
trollohet nga Pakistani. Pakistani
dhe India kanë zhvilluar dy luftë-
ra për terrorin e Kashmirit, që
prej se ky territor i kontestuar fi-
toi pavarësinë më 1947 nga sun-
dimi britanik. Të dy shtetet kanë
pretendime territoriale mbi këtë
rajon.

Si rrallë ndonjëherë 27 nga 28
vendet anëtare të BE nuk pranuan
një propozim të Komisionit të BE
për luftimin e pastrimit të parave
në botë. Komisioni pati prezantuar
katër javë më parë një listë me 23
vende dhe territore "shumë të rre-
zikshme", që refuzojnë luftimin e
larjes së parave. Me këtë "listë të
zezë", Komisioni kërkon që të dety-
rojë bankat në Bashkimin Euro-
pian, të jenë të kujdesshme në biz-
neset që bëjnë me vendet që
ndodhen në listë. Me pastrim para-
sh BE kupton futjen në qarkullim
të fitimeve të pataksuara, duke
blerë pasuri të patundshme ose
duke futur paratë për kursim në
numrat e llogarive bankare. Këto
fitime shpesh vijnë nga tregtia e
drogës, prostitucioni ose krimi i or-
ganizuar, por jo vetëm me këto.

Shtetet anëtare e refuzuan
këtë "listë të zezë", sepse Arabia
Sauditë shfaqet në të po ashtu si
territore që janë pjesë e SHBA. Si
shtetet arabe ashtu edhe SHBA
duhet të kenë bërë presion të
madh diplomatik mbi BE, që t' i
heqin emrat e tyre nga lista. Në
takimin e nivelit të lartë të BE me
Ligën Arabe, të hënën e kaluar në
Sharm el Shaik, kryeministrja bri-
tanike Theresa May dhe kancelarja
gjermane, Angela Merkel u takuan
me mbretin Saudit për bisedime
bilaterale. Mbreti Salman ibn Abd
al-Aziz, duhet të ketë folur për
temën dhe duhet të ketë para-
lajmëruar për pasoja financiare,
njofton "Financial Times".

Disa vende anëtare si Holan-
da, që shihen si oaze taksash bren-

da BE-së, kundërshtuan shumë
përpilimin e "Listës së zezë" të Ko-
misionit të BE. Lista është shumë
më tepër se kaq. "Njësia speciale
për aksione financiare" (FATF) ka
futur në listë vetëm 13 shtete. Mun-
gojnë Arabia Saudite dhe territoret
Guam, Puerto Riko, Virgin Island
dhe Samoa amerikane. Ambasa-
dori amerikan në Bashkimin Euro-
pian, Gordon Sondland, e cilësoi
listën e europianëve si "manovër
të pastër politike". Ai kërcënoi, se
europianët duhet të mendohen
mirë nëse duan të fillojnë një sherr
tjetër me SHBA dhe vende të tjera
aleate. Në grindjen për oazet tak-
sore dhe sallonet e larjes së parave,
e ka radhën tani Komisioni i BE.
Një zëdhënës deklaroi se Komisio-
ni është i detyruar të nxjerrë një li-
stë të zezë, sepse kështu e para-
shikojnë rregullat e BE për të
luftuar pastrimin e parave. “Komi-
sioni do të kërkojë tani të vlerësojë
vendet dhe të nxjerrë një listë, që
duhet aprovuar nga anëtarët e BE.

Sepse propozimi i disa shteteve
anëtare për kriteret, sipas të cilave
duhen kërkuar vendet janë "jo-
transparente", tha Komisioni i BE-
së. "Kriteret janë zhvilluar në ba-
shkëpunim me vendet anëtare",
tha në Bruksel zëdhënësja e Komi-
sionit, Mina Andreeva dhe këshil-
loi ministrat e financave të merret
me listën e diskutueshme.

"Lista është një armë e fortë
kundër pastrimit të parave dhe një
sukses i vërtetë në luftën kundër
parave të pista", tha Sven Giegold,
ekspert financiar i Të gjelbërve në
Parlamentin Europian, në muajin
shkurt kur Komisioni prezantoi li-
stën fillestare. Çfarë ka ndodhur
me këtë listë është ende e paqartë.
Një komision hetimor i Parlamen-
tit Europian i ka dhënë vendeve
anëtare këtë javë një notë të keqe
në çështjet e "oazeve të parave dhe
pastrimit të parave". Megjithë gabi-
met e shumta, që janë zbuluar kur
janë zbuluar skandalet e taksave
në Luksemburg dhe Panama, disa

vende anëtare të BE nuk janë ende
të gatshme për ndryshime, kri-
tikojnë parlamentarët në një ra-
port. "Europa ka këtu një problem
serioz", thotë socialdemokrati da-
nez Jeppe Kofod, i cili ka përpiluar
raportin. Shumë shtete nuk kanë
vullnet politik të veprojnë, sepse
kanë lejuar vetë oaze taksash dhe
kanë bërë që koncernet e mëdha të
paguajnë nivelin më të ulët të tak-
save. Parlamenti përmend në ra-
portin e tij Holandën, Luksembur-
gun, Belgjikën, Qipron, Maltën,
Irlandën dhe Hungarinë. Edhe
Gjermania kritikohet, sepse ka du-
ruar për shumë vjet të ashtuquaj-
turat biznese cum-ex, me të cilat
kemi të bëjmë me kthimin mbra-
psht të taksave mbi vlerën e sh-
tuar, që janë paguar më parë. Par-
lamenti i BE-së, kërkon një
autoritet europian për luftimin e
pastrimit të parave dhe dampin-
gun e taksave. Këtë nuk e pranojnë
pjesa më e madhe e vendeve anë-
tare.

Kur fëmijët shiten për 250 dollarë
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Evropa e mbron pastrimin
e pistë të parave

BE nuk bie dot dakord
për "Listën e zezë" të
shteteve që pastrojnë
paratë. Vendet
anëtare nuk pranojnë.
Cilat interesa luajnë
këtu rol?

LISTA E ZEZË E
KOMISIONIT TË BE
Afghanistani, Samoa
Amerikane, Bahamas,
Botsvana, Korea e Veriut,
Etiopia, Gana, Guam, Irani,
Iraku, Libia, Nigeria,
Pakistani, Panamaja,
Puerto Riko, Samoa,
Arabia Saudite, Sri Lanka,
Siria, Trinidadidhe Tobago,
Tunezia, Virgin Islands,
Jemeni. 
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Karli i Madh,
misteret e
tmerrshme 
që fshihte
“Perandori 
i Romakëve”

Karli i Madh, ishte një nga figurat
më të mëdha të Evropës mesje-
tare, që bashkoi pjesën më të
madhe të Evropës Perëndimore
dhe Qendrore, në atë që u bë e
njohur si Perandoria Karolingia-
ne. Në vitin 800, ai u kurorëzua
nga Papa Leoni III si “Perandori i
Romakëve” - i pari në një linjë pe-
randorësh romakë të shenjtë, që
do të zgjaste deri në vitin 1806.
Karli i Madh, ishte ndërkohë një
njeri i çuditshëm, që përfshihej
shpesh në marrëdhënie incesti
dhe nekrofilie. Ai kishte një
marrëdhënie incestuale me mo-
trën e tij Gillen, dhe pati prej saj
një djalë/nip, të quajtur Roland.
Por shkuarja me motrën e vet,
nuk ishte më e keqja më e
madhe: Karli i Madh, kishte një
mani për të fjetur me kufomat.
Një mori tekstesh nga shekulli
IX, i referohen vazhdimisht gje-
steve të tilla makabre nga Karli i
Madh, por ai vetë refuzoi për një
kohë të gjatë të rrëfente disa
“mëkate të padëmshme”. Ai më
në fund e pranoi, dhe kërkoi
aprovimin për atë që disa stu-
diues modern mendojnë se ishte
një anim i tij nga nekrofilia. Kjo
gjë i dha hov legjendave, ku Karli
i Madh kaloi nga kënaqja e
epsheve të tij seksuale me kufo-
ma të rastësishme, tek fjetja me
kufomën e gruas së tij, pasi ajo
kishte vdekur.

Nga Armand PLAKA

Një skicë me ngjyra nga viti
1864, na sjell të gjallë atmosferën
e atyre kohëve. Shtëpia e Mudirit,
guvernatorit ( Pashait) të Ohrit. Një
moment kur udhëtarja angleze,
Adelaide Mary Walker ishte dhe
vetë prezente. Një zonjë nga dyert
fisnike shqiptare i bën një vizitë
bashkëshortes së komandantit (
guvernatorit) osman, shoqëruar
nga vajza e saj e vogël. Një shërbë-
tore ofron lule të freskëta nga ko-
pshti i sarajeve të guvernatorit për
vizitorët. Por deri këtu nuk ka asgjë
për të shënuar realisht, përveç
ngjyrave të gjalla dhe një mjedisi
interesant që na zhvendos në kohë
të shkuara. Ajo që më duket edhe
më interesante e më ka ngacmuar,
është emri që ka zgjedhur qysh në
titull, udhëtarja angleze Mary Ade-
laide WALKER, ndërsa ka botuar
përmbledhjen e saj në vitin 1864,
ku gjendet pra edhe kjo skicë. Në
original ajo mban emrin “Throu-
gh Macedonia to the Albanian
Lakes”, thënë në shqip: “Nëpër Ma-
qedoni tek liqenet shqiptare”, bo-
tuar në Londër, nga Shtëpia Botue-
se “Chapman and Hall”.

KANALI I KORFUZIT PËR
EUROPIANËT E DJESHËM,

THIRREJ “KANALI SHQIPTAR”
Pra, thënë më shkoqur, ajo

zonë që mbart tre liqene e që sot
njihen si Liqeni i Ohrit dhe "të Pre-
spës", e kur në asnjë rast, as nga
shqiptarët nuk lakohen e nuk për-
menden si “liqenet shqiptare”, jo
shumë larg në kohë për të huajt
njiheshin si “ liqenet shqiptare”. E
njëjta gjë më ka ndodhur vite më
parë, kur fare rastësisht zbulova në
një revistë finlandeze, thuajse së

njëjtës kohë ( më konkretisht bo-
tuar në vitin 1879), se diçitura e një
skice shoqëruese për Kanalin e
Korfuzit, ishte: “Kanali Shqiptar”,
çka më habiti jo pak, pasi konstato-
va se me shumë gjasa isha i pari
që po e sillja në vëmendje si fakt.

Sigurisht se kjo do ketë qenë
një referencë praktike, duke u nisur
nga fakti se në atë kohë ajo zonë
nuk ishte as e Jugosllavisë e as e
Shqipërisë, sepse ato nuk ekzisto-
nin, por si referenca gjeografike,
ekzistonte Maqedonia, por ekzi-
stonte edhe Shqipëria. E nga kjo
pikëpamje, në mënyrë fare neutra-
le, nga të huajt ato liqene njihe-
shin gjerësisht si “liqenet shqipta-
re”, sikurse ato zona njiheshin si
Maqedoni, edhe pse siç merret me
mend, të banuara gjerësisht nga
shqiptarët.

Dy liqenet, Ohri dhe Prespa Li-
qeni i Ohrit llogaritet si një nga li-
qenet më të vjetra në mbarë
botën. Mosha e tij llogaritet të jetë
2 deri më 5 milion vjet. Liqeni u
krijua nga një shembje e tokës.
Këtë e vërtetojnë aktivitetet e
shumta tektonike si dhe ekzisten-
ca e një mali prej 100 metrash nën
nivelin e liqenit. Liqeni i Ohrit është
një nga tërheqjet e shumta për tu-
ristë vendas dhe të huaj. Besohet
se në rastin e Liqenit të Ohrit ky

proces u vonua nga thellësia e saj e
madhe dhe nga kontributi i vogël i
sedimenteve nga hyrjet e filtruara
të pranverës.

Për më tepër, Graben e Ohrit-
Korçës në jug të liqenit është ende
aktive tektonike dhe mund të
kompensojë sedimentimin me
nënndarje. Në dallim nga Liqeni i
Ohrit, Liqeni i Prespës ka të ngjarë
të jetë kthyer disa herë në histo-
rinë e tij, si rezultat i nëntokës kar-
stike. Liqeni i Ohrit furnizohet me
ujë nga burimet e shumta përreth.
Një nga burimet më të mëdha
gjendet pranë kufirit shqiptaro-
maqedon pranë Manastirit të Shën
Naumit në Maqedoni. Aty buron
uji që vjen nga Liqeni i Prespës, ni-
veli i të cilit është 200 metra më i
lartë se ai i liqenit të Ohrit. Në anën

e Shqipërisë gjendet gjithashtu
një burim i madh në parkun e Dri-
lonit pranë fshatit Tushemisht. Uji
largohet nga liqeni në drejtim të
Veriut nëpërmjet lumit Drini I Zi, i
cili rrjedh përmes qytetit të
Strugës.

KUSH ISHTE MARY ADELAIDE
WALKER?

Mary Adelaide Walker ishte një
udhëtare britanike. I vëllai i saj ish-
te kapelan britanik që shërbente
në Stamboll gjatë viteve 1850. Ajo
mendohet të ketë mbërritur atje
vetë pikërisht pas Luftës së Krime-
së, rreth vitit 1856, duke zgjedhur
të qëndronte në Lindje për rreth
40 vjet. Ndërsa jetonte në kryeqy-
tetin osman, ajo u takua me Lady
Hornby, e njohur për kronikat e saj
të ilustruara me titull: “Kostandi-
nopoja gjatë Luftës së Krimesë”.
Në vitin 1860, Walker ndoqi të vël-
lain drejt Selanikut, ndërsa ai mori
një post si famullitar në atë qytet.
Ajo si pasojë pati mundësi të bën-
te një tur të gjerë nëpër Greqinë
Veriore. Nga Stambolli ajo udhëtoi
drejt Kavallës dhe Filipolit
nëpërmjet Dardaneleve. Më pas
ajo udhëtoi rreth Malit Atos e gadi-
shullit aty rrotull Selanikut duke
vijuar nëpër Pela, Edessa, në Ma-
qedoni, Bitola (Manastir), Ohër, e
pjesërisht në Shqipëri për të vijuar
më tej me Kastorian dhe Follo-
rinën.

Ajo shkroi një seri librash rreth
udhëtimeve që kreu në atë që
shihej si Turqia Europiane, duke u
marrë posaçërisht edhe me doket,
traditat e kostumet në ato zona të
ish-Perandorisë Osmane. Gravu-
rat, skicat dhe punimet litografike
në librin me titull “Nëpër Maqe-
doni tek liqenet shqiptare” janë
tërësisht punime origjinale të vetë
zonjës Walker.

“LIQENET SHQIPTARE” dhe jo Liqeni
i Ohrit e as Liqeni i Prespës
Duke u nisur nga fakti se
në atë kohë ajo zonë nuk
ishte as e Jugosllavisë e as
e Shqipërisë, sepse ato
nuk ekzistonin, por si
referenca gjeografike,
ekzistonte Maqedonia,
por ekzistonte edhe
Shqipëria. E nga kjo
pikëpamje, në mënyrë
fare neutrale, nga të huajt
ato liqene njiheshin
gjerësisht si “liqenet
shqiptare”, sikurse ato
zona njiheshin si
Maqedoni, edhe pse siç
merret me mend, të
banuara gjerësisht nga
shqiptarët
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COMOEDIA (1925)

AHMET ZOGU,
udhëheqësi 
më i ri në botë,
një admirues i
madh i letërsisë
franceze

Aurenc Bebja, Francë 

“Comoedia” ka botuar, të enjten e
6 gushtit 1925, në faqen 3, një
shkrim në lidhje me pasionin e
Ahmet Zogut për letërsinë fran-
ceze, të cilin, Aurenc Bebja,
nëpërmjet Blogut “Dars (Klos),
Mat – Albania”, e ka sjellë për pu-
blikun shqiptar:

LETËRSIA JONË NË SHQIPËRI
Z. Stavro Stavri, shkrimtari sh-
qiptar i përmendur në botimin
tonë të 3 gushtit, na shkruan se
Z. Ahmet Bej Zogu, President i
Republikës së Shqipërisë, gjatë
kohës së lirë, që administrata e
vendin e tij i mundëson, merret
me njohjen e letërsisë franceze;
ai është një admirues dhe një
mik i madh i dramaturgëve dhe
poetëve tanë lirikë.
Ky president, i cili është udhëhe-
qësi më i ri i një shteti në botë (ai
është vetëm tridhjetë vjeç), pël-
qen të flasë në gjuhën tonë me
rrethin e tij dhe ka mbushur bi-
bliotekat me shumë vepra të
shkëlqyera franceze.
Duhet të theksojmë gjithashtu
se dramaturgët shqiptarë kanë
një simpati të veçantë për teatrin
tonë dhe priren të frymëzohen
nga teknikat e tij. Artistët tanë
janë të sigurte të gjejnë në pu-
blikun shqiptar mirëseardhjen
më të ngrohtë.

Nga Sarah JILANI

Njihet si kafe greke nga grekët
dhe qipriotët, kafe boshnjake për
boshnjakët, kafe armene për ar-
menët, kafe arabike për arabët dhe
kafe turke për turqit, kroatët, sh-
qiptarët dhe serbët. Por, në mes të
shekullit të 16-të, ishte thjesht kah-
ve. Në atë kohë, këta popuj ishin
nën sundimin e Perandorisë
Osmane, që i përfshiu kahve-da-
shësit nga Europa Juglindore e deri
në Persi, në përqafimin e saj të
gjerë. Por në vitet e para të shekul-
lit të 19-të, perandoria kishte nisur
të krisej. Kahve-ja luajti një rol - që
pak njihet në  rënien e saj të më-
vonshme. Kafeja mbërriti në Turqi
gjatë sundimit të Sulltan Sulejma-
nit të Madhërishëm. Kur njeriu që
ai vendosi të qeveriste Jemenin
hasi një pije energjike të njohur si
qahwah, e solli në oborrin osman
në Kostandinopojë, ku pati sukses
të menjëhershëm.

Kahve-ja ishte një pije e pa-
rapëlqyer e klasës sunduese në Pe-
randorinë Osmane. Por pak e di-
nin ata se një ditë do të shpejtonte
rënien e perandorisë. Një usta kah-
veci i pallatit, mund të ketë pasur
me dhjetëra ndihmës për të bluar
kokrrat e kafesë arabike në pluhur
tejet të imët. Më pas ziente në
poçet e bakri, të njohura si xhezve
kafeje. Pija që dilte si rezultat - e
hidhur, e zezë dhe me një shtresë
të hollë shkumë në majë, që
krijohej duke e derdhur shpejt -
servirej me filxhanë të vegjël por-
celani. Për të ekuilibruar hidhësinë,
legjenda thotë, se gruaja e Sulej-
manit, Sulltanesha Hürrem, e pin-
te kahve-në e saj me një gotë ujë
dhe një llokum - siç edhe serviret
sot e kësaj dite në Turqi. Jo të
gjithë, megjithatë, e besonin se
Kurani ua lejonte myslimanëve të
pinin këtë pije të re stimuluese.
Megjithëse shkrimet islame nuk e
përmendnin specifikisht kafenë,
një klerik ekstremist në oborrin e

Sulejmanit, nxori një fetva kundër
pijes, me argumentimin se konsu-
mi i gjithçkaje të djegur,  ishte i
ndaluar. Por kjo, nuk e frenoi jo-
shjen e saj. Më  1555-ën, dy treg-
tarë sirianë, themeluan në Stam-
boll kahvehanen e parë. Shumë
shpejt, thuajse një në gjashtë dy-
qane në qytet -nga kafenetë e vo-
gla të lagjeve e deri tek qendrat e
mëdha të komunitetit - servirnin
kafe. Gradualisht, kahve-ja kulloi
deri në anët më të largëta të pe-
randorisë. 

Kafenetë u dhanë burrave një
vend tjetër për t’u mbledhur për-
veç shtëpive, xhamive apo tregje-
ve, duke u siguruar një vend ku të
socializoheshin, të shkëmbenin
informacion, të argëtoheshin dhe

të edukoheshin. Anëtarët e shkol-
luar të shoqërisë lexonin me zë laj-
met e ditës: jeniçerët, anëtarë të
një suaze elitë të trupave osmane,
planifikonin akte protestash
kundër sulltanit, zyrtarët diskuto-
nin intrigat e oborrit, tregtarët
shkëmbenin zëra për luftë. Dhe
shumica e pashkolluar i dëgjonte.
Në kafenetë, ata prezantoheshin
me idetë që do të sillnin telashe
për shtetin osman: rebelim, ven-
dosmëri dhe gabueshmëri të pu-
shtetarit. Nuk vonoi shumë kur au-
toritetet nisën ta shihnin
kahvehanen si kërcënim. Disa sul-
ltanë vendosën spiunë në kafenë
për të matur opinionin publik; të
tjerë si Murati IV, një sulltan i fillim
shekullit të 18-të, u përpoq t’i mbyl-

lte të gjitha. Por sillnin shumë për-
fitime ekonomike. Kur lëvizjet na-
cionaliste nisën të zienin në tokat
osmane, në shekullin e 19-të, po-
pullariteti i kafeneve lulëzoi.

Grupet etnike në rajonet euro-
piane të perandorisë me shumicë
të krishtere ortodokse nisën të sh-
qetësoheshin për pavarësi.
Udhëheqësit nacionalistë plani-
fikonin taktikat dhe vulosnin
aleanca në kafenetë e Selanikut,
Sofjes dhe Beogradit. Përpjekjet e
tyre, të furnizuara me kafeinë, ia
dolën me vendosjen e një Greqie të
pavarur më 1821, Serbisë më 1835-
ën dhe Bullgarisë më 1878-ën. Ki-
shte nisur mbretërimi i kahve-së.
Kombe të ndryshëm i shtonin nga
një element dallues pijes: grekët
e bëjnë me rrëshirë, kroatët me
fara qimnoni, arabët e përziejnë
me kardamom dhe e servirin me
filxhanë të vegjël pa vegjë, të quaj-
tur “finjans”. Edhe kur pihet sade,
ose e plotë, profili i shijes varet nga
pjekja; kokrrat e mesme-  në të
errëta të varietetit turk,  e
prodhojnë kafenë me një shije
toke, nuanca tymi dhe strukturë të
dendur. Kur filxhani thahet, kokrri-
zat e imëta veshin fundin e filxha-
nit. Efekti është i menjëhershëm.
Perandorë të botës, kini kujdes!
(The Economist)

Si e shkatërroi kafeja
turke një perandori të tërë

Kur lëvizjet nacionaliste
nisën të zienin në tokat
osmane, në shekullin e
19-të, popullariteti i
kafeneve lulëzoi. Grupet
etnike në rajonet
europiane të perandorisë
me shumicë të krishtere
ortodokse nisën të
shqetësoheshin për
pavarësi. Udhëheqësit
nacionalistë planifikonin
taktikat dhe vulosnin
aleanca në kafenetë e
Selanikut, Sofjes dhe
Beogradit. Përpjekjet e
tyre, të furnizuara me
kafeinë, ia dolën me
vendosjen e një Greqie të
pavarur më 1821, Serbisë
më 1835-ën dhe
Bullgarisë më 1878-ën.
Kishte nisur mbretërimi i
kahve-së
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DOSSIER

Kullotat, serrat, kanalet. Kuajt e
zjarrtë, dele me fytyrë të zezë, ka-
mionë që vijnë dhe shkojnë. Nëse
raportet e policisë nuk e kanë shk-
ruar atë, do të ishte e vështirë të
imagjinohej në këtë zemër të
gjelbër, të lagësht dhe të pastër të
Europës laboratori botëror i eksta-
zisë dhe i shpejtësisë, ende “ilaçe të
rënda”, pra të paligjshme. Duke
qarkulluar në një diskotekë në Ri-
vierën e Adriatikut, në një party në
Ibiza, në një apartament nën çati
në Nju Jork, është e mundur të
thuhet se pilulat u përmblodhën
këtu: midis Brabantit dhe Limbur-
git, në Holandën e Jugut, në “kufi-
rin e trefishtë” me Belgjikën dhe
Gjermaninë.

Një erë e keqe, thotë Agjenti
Willem-Jan Uijtdehage, i ndry-
shëm nga tymi i plehrave apo era e
fermave industriale: është spiuni i
parë. Aktiviteti frenetik i natës,
alarmi i dytë, kalimi i vazhdue-
shëm i automjeteve; dhe pastaj
dritare të errëta, madje edhe me
dërrasa druri, ku tradita është që të
mbahen transparente. Është ha-
pur një fushatë që mund të çojë
në këtë depo anonime pas një
pompë gazi në rrugën për në fsha-
tin Lage Zwaluwe, kënetat, anijet e
peshkimit, shtëpitë me perde të
qëndisura.

Ose për këtë tregtar makinash
në fshatin Rijen, i cili ende para-
qet modele të vjetra, karnaval
gjithandej me një kuzhinier gro-
tesk dhe një tenxhere në zjarr, një
rimorkio për patate të skuqura. La-
boratori, një nga më të mëdhatë
që u gjet ndonjëherë, ishte në
derdhjen e bardhë që tani ekspo-
zon shenjën: “Mbyllur me urdhër
të kryetarit të komunës për shkelje
të ligjit holandez mbi drogat, nda-
lohet të afroheni”. Ishte nën tokë
dhe ishte një murtajë, thotë polici,
duke treguar një video që e kishin
xhiruar kolegët e tij: “U deshën disa
ditë për ta rimarrë atë”. Fuçitë e
mëdha të kimikateve, tubave, am-
pave, miasms. A është e mundur
që fqinjët kurrë të mos kenë vënë
re ndonjë gjë? Fqinji sapo kishte
besuar një fëmijë në atë që duket
si një dado, buzëqesh me një
buzëkuq të zbehur dhe shtrëngon
kokën: “Nuk kisha dyshime, shiste
vetëm makina”. Shtëpi të vogla me
tarraca, bar i djegur nga të ftohtit,
disa gnomë të kopshtit. Kimistët
nëntokësorë të Brabant janë të

gjithë holandezë ndër breza, të
rrënjosur dhe të mbrojtur nga ter-
ritori. Mishërimi i fundit i legjenda-
ve të lashta.

NË ANËN E PASME TË DHIVE
FLUTURUESE

Ata u quajtën “bokkenrijders”,
tashmë në shekullin e
tetëmbëdhjetë u ndaluan me një
atmosferë djallëzore që bastisnin
fshatrat, në folklorin lokal në sh-
pinë të dhive fluturuese, në një
tokë të kufijve labile dhe në shumë
rrugë shpëtimi. Kur Traktati i Ma-
strihtit i vitit 1843 krijoi kufirin mi-
dis Belgjikës dhe Holandës, ata u
bënë shifra më konkrete, të de-
dikuara për një aktivitet të veçantë:
kontrabandë. Gjalpë, kripë, sende
ushqimore, për fillestarët. Provin-
cat e varfra dhe të margjinalizuara
të Holandës; Katolikët në një vend
protestant; strehimi social në vitet
midis luftërave, pastaj pas Luftës së
Dytë Botërore, një prerje të fuqi-
shme në subvencione: “Në fillim
ishin njerëz që i kishin mbijetuar
aq sa mundeshin”, shpjegon Hessel
de Ree, kronikanët më të respek-
tuar të zi në rajon. Djemtë e varfër,
kryesisht të kampit në karvanët,

por me trafikimin e jenever, një lloj
xhin indigjen, ata bëjnë një kër-
cim në cilësi: ata fillojnë të disti-
lojnë. “Cook” MDMA ose amfeta-
mina nuk është aq e ndryshme, por
është shumë më e dobishme. Jemi
rreth viteve të tetëdhjeta, kur aftë-
sitë janë të rafinuara dhe holan-
dezët bëhen më të mirët nga të
gjithë. Ata i kthejnë tabletat nëpër
botë me ndihmën e mafias izraeli-
te, grumbullojnë pasuri dhe mbu-
lojnë karvanët e kartëmonedhave;
ata u japin personazheve të shtypit
karizmatik si John Heijnen, bujar
bon vivant i York-bende, protago-
nistë të viteve nëntëdhjetë.

PAK ROJE, SHUMË HAJDUTË
Drejtësia ka zhdukur siç mun-

det, në vend që të njëjtët agjentë,
në një sondazh të bashkimit vitin e
kaluar, ta përcaktojnë atë si Nar-
co-Shtetin. Burra të varfër për po-
licinë, ligje që ende nuk kanë
marrë shoqatën kriminale të tipit
mafioz, dënime të lehta dhe një
politikë tradicionale të tolerancës,
gedoogbeleid, i cili në fushën
ndërkombëtare të tregtisë përfun-
don duke lënë hapësirë për të
gjitha aktivitetet, ligjore apo jo.

Porti më i madh europian, Roter-
dam, në pak kilometra, i dyti,
Antëerp, në distancë të barabartë
mbi kufirin belg. Rrugët, kanalet,
aeroporti Schiphol, infrastruktura
më e mirë e mundshme; lehtësi-
min e taksave dhe lehtësinë e riin-
vestimit, për çdo lloj biznesi. Përf-
shirë italianët.

“Këtu ka shumë piceri që nuk
bëjnë pica”, thotë De Ree. Kjo është
konfirmuar nga operacioni i për-
bashkët “Pollino”, i cili në dhjetorin
e kaluar çoi në 84 arrestime midis
Kalabrisë dhe Europës Veriore, dy-
qaneve të mbyllura, 4 mijë kile
kokainë dhe 140 në tableta të ka-
pura ekstazi. Biznesi kryesor, më i
madh nga Amerika e Jugut në Ho-
landë, ende sillet rreth kokosit, por
“Pollino” tregon se rruga e vjetër
artizanale e ndjekur nga drogat
sintetike është e ndërthurur me
rrjedhat më të mëdha, shpesh në
shkëmbimin e substancave si një
formë pagese, në rrjetet e shpërn-
darjes, në kontrollin e kontejnerë-
ve: prekursorët e nevojshëm për
laboratorët arrijnë në sasi të
mëdha, nga deti, kryesisht nga
Kina.

Kriminelët e vjetër holandezë

filluan të bashkohen pastaj me
turqit mafiozë, bandat marokene,
grupet shqiptare apo ruse, si dhe
eksponentët e ‘ndrangheta dhe ‘ca-
morra’. Sepse produkti është i me-
sëm, por ka një diferencë shumë
të lartë fitimi: 16 cent për të
mbledhur një pilulë që bëhet 20
dollarë në Shtetet e Bashkuara, 30
në Australi. Është e qartë se vlen
të eksportohet. Tregu i brendshëm
është shumë më i lirë: një tabletë
mund të kushtojë deri në vetëm 2
euro. Megjithatë, vazhdon të jetë i
pajisur mirë dhe lehtësisht i arrit-
shëm.

NJË PILULE MUND TË KUSHTOJË
VETËM 2 EURO

Në Amsterdam mënyra më e
sigurt është ta thërrasim furnizue-
sin sikur të ishte një taksi, të presim
që ai të vijë me “katalogun” dhe të
zgjedhë. Artisti Jozef v. d. H. konsu-
mon ekstazi rregullisht nga festi-
vali muzikor elektronik të viteve
tetëdhjetë: “Unë nuk kam asnjë ar-
sye për të mos”, buzëqesh ai. Por,
në të vërtetë ajo ka vëmendjen e
vet: një shtytës i besueshëm dhe
një çantë në shtëpi për të kontrol-
luar cilësinë e tabletave në rast dy-
shimi. “Ka gjithashtu mundësinë
e marrjes së tyre në laboratorë të
specializuar për t’i analizuar ato”.
Sepse pika është se në heshtje nën-
tokësore askush nuk mund të dijë
me siguri se cilat substanca janë
përzier, dhe nga njerëzit e djegur
apo edhe të vrarë të gjithë në Ho-
landë mund të tregojnë të paktën
një anekdotë. Është e pamundur,
për shembull, që të ketë garanci
për shitjen në Telegram nga ajo
Jordani: 5 tableta që imitojnë lo-
gon e modës Philipp Plein në 20
euro, 10 në 35, deri në 50 për 100
euro.

Një ofertë në mesin e shumë
tabletave të çdo ngjyre dhe forme,
në mesin e grumbullimeve të fun-
dit është portokalli me trungun e

LABORATORËT SEKRET TË HOLANDËS

Aty ku “gatuhet” 
gjithë ekstaza në botë

Të fshehur në mesin e
kullotave dhe serrave,
gjeneratat e
kriminelëve prodhojnë
sasi të mëdha të
barnave sintetike. Dhe i
kthejnë ato nga riviera
e Adriatikut në Australi.
Një luftë e pabarabartë
për policinë.
Parlamenti po debaton
rregullimin e këtyre
substancave
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Trump. “Është sistemi i ri i shitjeve të drogës - shpjegon Koen Vo-
skuil, autor i Maffia Paradijs - pas një operacioni të madh policor
në rrjetin e errët, trafiku ka lëvizur në Telegram, i cili megjithatë
është i koduar”. Nëpërmjet kontakteve të tij, Voskuil arriti të fu-
tet në një treg të paligjshëm me një emër të rremë, shmangu mal-
lrat në ekran në telefonin e tij celular: “Përveç drogës, ka armë,
uniforma të vjedhura të policisë, marka të falsifikuara dhe viagra”.

RREGULLAT E LARTA
Një rend aq i pafund që jep idenë se sa e vështirë është të

ndërhysh. Deri në pikën që edhe në ekstazë në Holandë është ha-
pur një debat: a është koha për të ndryshuar strategjinë? Udhëhe-
qësi i propozimit është një deputet i Gjelbër, Kathaljne Buitenëeg.
Dhe ekziston një qëndrueshmëri: çështja është gjithashtu eko-
logjike për derdhjen e mbetjeve kimike të përpunimit në tokë dhe
në ujëra nëntokësore. E takojmë atë në Parlamentin e Hagës.
“Politikat për të luftuar krimin e zbatuar deri më tani kanë dësh-
tuar, - vëren ai. - Konsumi i ekstazisë është rritur dhe kështu ka
prodhim, qarkullim, ndotje”. Pra, linja e tij: “Le të shqyrtojmë po-
litikat mbi drogat dhe të konsiderojmë rregullimin e ekstazës”.
Kryeministri Mark Rutte ka thënë se është e keqe për shëndetin,
ministri i Drejtësisë, Ferdinand Grapperhaus (CDU) ju lejon të dini
me një mesazh në Courier se propozimi “nuk është në rendin e
ditës”. Buitenëeg thotë: “Një hipokrizi kur substanca të rreziksh-
me si fentanyl janë në treg. Dhe sigurisht është në axhendë, pasi
ne po diskutojmë…”

Shumë debate publike në Amsterdam, vetëm pak ditë më
parë lëvizja rinore e D66 (liberale në qeveri) ka organizuar edhe
një veprim demonstrativ me pilula. Dhe gjithashtu në komunat
Brabant tema është dëgjuar. Kryebashkiaku i Bredës, laboranti
Paul Depla, na pranon në studion e tij të mbuluar me mbulesa
rekorde. Nuk e marrin atë lehtë, të saktë, ai beson në luftën e
ashpër ndaj kriminelëve dhe ishte kërcënuar gjithashtu. “Por
nëse unë jam afër bashkëqytetarëve të mi: shkoni në disko, por
mos përdorni ekstazi, ata janë si Papa kur thotë se nuk keni
marrëdhënie seksuale para martesës. Askush nuk më dëgjon”. Ai
gjithashtu ka idenë e rregullimit: “Në fund, nuk dëmtojnë më
shumë se alkooli dhe cigaret”.

ANA E ERRËT
Karl Kasper, një edukator në periferi të Amsterdamit, është më

pak i bindur: “Unë kam parë shumë djem të dëmtuar nga acidet,
të bëhen psikotikë ose me probleme të tjera mendore”. Nga të
gjitha substancat sintetike në qarkullim, thotë ai, më e keqja
dhe më e përhapur në periferi është GHB, e quajtur edhe “droga
e përdhunimit”, sepse ajo çaktivizon dhe i frenon “viktimat”. Është
bërë edhe në shtëpi, më shpesh në laboratorët klandestinë, me
materiale të papërshtatshme, detergjentë dhe tretës, shpërn-
dahet në shishe të lira, bën zombies dhe prodhon varësi. “Është
shumë e rrezikshme”. Kasper sheh nga rruga një peizazh gjithnjë
e më të zymtë, njolla edhe me gjak. Ai gjithashtu i tha reporterit
De Ree: nuk janë të gjitha tulips dhe dyqane kafeje, kjo trafikimi
gjigant i drogës që në Holandë sjell dhunë. Vendi është bërë i
vetëdijshëm vetëm kohët e fundit, me ngjarjet mbledhur nga
Wouter Laumans në mocro Maffia, tani edhe dramë popullore te-
levizive. Duke filluar nga viti 2012, lojëra të mëdha të koka, SUV
të fuqishëm, festa, të shtëna, ndjekje, fëmijë të emigrantëve nga
Maroku ose Antilles.

“Deri në atë moment, në nëntokën tonë, ne kishim për të
regjistruar të dhëna kundër kriminelëve 40-vjeçarë, - thotë Lau-
mans në një bar në jug të Amsterdamit - papritmas hetuesit e
kuptuan se skenari ka ndryshuar” dhe është shumë më i ngja-
shëm me Gomorra e asaj që ata imagjinonin. “Nuk janë vetëm
kontrabandistët e vjetër holandezë, në të cilët policia është për-
qendruar gjithmonë: ekonomia e zezë është e re dhe shfaroset”.
Në një seria televiziv do të ishte material i bollshëm për shumë
episode të tjera. 

Edhe pse ikona historike e shkatërrimit të shkak-
tuar nga bombat atomike mbetet në imagjinatën
kolektive, Nagasaki është sot një qytet i këndshëm
dhe interesant, një perlë që ia vlen të zbulohet,
gjithashtu për rolin e saj historik si portë e Diellit që
lind kundrejt botës së jashtme. Qendra e Nagasaki
zbulon një të kaluar tregtare piktoreske, kisha, fal-
tore dhe tempuj plot hijeshi, një gastronomi cilëso-
re që përzien Lindjen dhe Perëndimin: dhe e gjithë
kjo rreth një porti simpatik.

NAGASAKI, I BUKUR GJATË NATËS. Ndër tipa-
ret kryesore të qytetit është peizazhi, ndërthurja
midis tokës dhe detit dhe kurorës së majave që e
rrethojnë. Nagasaki është shpallur në vitin 2012 si
një nga tri vizionet më të bukura metropolitane të
natës në botë. Skilina e saj mund të gëzohet nga tri
pika ideale: malin Inasa, malin Nabekanmuri, Shtë-
pinë dhe Kopshtin e Glover, vendet e trashëgimisë
së UNESCO-s të famshme për arkitekturën e tyre të
rafinuar europiane dhe kopshte të mrekulluesh-
me.

NDIKIMET KINEZE. Në pjesën veriore të qyte-
tit, tempulli kinez i Suwa Jinja, me panoramën e saj
të mrekullueshme, është një pikë interesante; gjith-
monë në stilin kinez Kofuku-ji daton në 1620 dhe ka
një vlerë të shquar arkitektonike dhe historike. Ky
tempull është në qendër të Festivalit të Lanternit që
përfundon në një tjetër kompleks fetar, Sofuku-ji në
stilin e dinastisë Ming.

NË QENDËR TË “BOMBËS”. Natyrisht, vizitat
në teatrot e shkatërrimit atomik janë një domo-
sdoshmëri: Urakami, epiqendra e shpërthimit,
është sot një fshat i qetë. Për të treguar pikat e
ndikimit të bombës në Parkun e Epicentrumit të
Bombës Atomike, një gur të zi të butë dhe disa
gjurmë të shpërbërjes së afërt. Sot, Nagasaki, i cili
në të kaluarën u rrënua nga përndjekja e ashpër an-
tikrishtere, ofron dy vende unike bashkimi të lidhu-
ra me Parkun e Paqes: një është Muzeu Atomik,
një ri-miratim i ngjarjes tragjike dhe frymëzimi
për një botë pa kërcënim bërthamor, tjetri është
Katedralja e Urakamit, fillimisht një vend takimi
për katolikët e persekutuar.

NJË PJESË E HOLANDËS NË JAPONI. Rrethinat
e Nagasakit janë shumë interesante nga pikëpamja
natyrore dhe peizazhi, me një kuriozitet: Huis Ten
Bosch, parku më i madh në Japoni, i vendosur në qy-
tetin Sasebo. Qyteti i frymëzuar nga Holanda mund
të arrihet me tren nga stacioni i Nagasaki (rreth 1.5
orë udhëtim). Përveç kopshteve dhe kanaleve të
mrekullueshme, ‘qyteti’ është i famshëm për ndriçi-
met artistike - “Mbretëria e dritave”.

PARQET NATYRORE. Dy parqe kombëtare, Un-
zen-Amakusa dhe Saikai, si dhe dy parqe rajonale
dhe gjashtë parqe parashkollore, e bëjnë pjesën
më të madhe të territorit rreth qytetit të Nagasaki
zonë të mbrojtur. Zona vullkanike e Unzen është një
cep i largët i parajsës: këtu ka dhjetëra parqe ter-
mike të zhytura në peizazhe vullkanike. Për t’i
dhënë fund relaksimit, ju mund të lundroni në bor-
din e “Mbretëresha Pearl” dhe të magjepseni nga
pamja e 99 ishujve Kujukushima brenda Parkut
Kombëtar Saikai.

REPORTAZH

NAGASAKI, 
perla midis Lindjes
dhe Perëndimit 
në Japoni
Një qytet i këndshëm, i pasur dhe
dinamik, i rrethuar nga parqe
natyrore madhështore
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STUDIME

Infeksionet urinare janë nder
infeksionet bakteriale me të shpe-
shta dhe prekin më së shumti fem-
rat. Këto infeksione mund të bëhen
kronike, me një shfaqje rreth 3
herë në vit. E. Coli është bakteri më
i zakonshëm përgjegjës për infek-
sionet urinare, të cilat, sipas mjekë-
ve nëse nuk trajtohen në kohë dhe
siç duhet, mund të rezultojnë fata-
le. 

Nëse funksioni renal është op-
timal, marrja e mjaftueshme e
proteinave cilësore është e domo-
sdoshme. 

Ushqime si veza, mishi, pe-
shku, mishi i pulës, dhe djathi
duhet të jenë prezente në çdo vakt.
Mjekët sugjerojnë që të shman-
gen këto ushqime si: thanat, kum-
bullat e kuqe dhe vishnje,

prodhojnë acid hipurik, i cili rrit
aciditetin e urinës. Misri, thjerrë-
zat, buka, brumrat, kikirikët dhe
arrat gjithashtu. 

Marrja e mjaftueshme e ushqi-
meve me vitaminën C është e ne-
vojshme për të parandaluar rishfa-
qjen e infeksionit. Ushqime të tilla

janë agrumet, kivi, luleshtrydhet,
specat e kuq. 1 lëng karote me por-
tokall çdo mëngjes është një
zgjedhje shumë e mirë për të for-
cuar mbrojtjen kundër infeksionit.
Ekspertët sugjerojnë evitimin e ka-
feinës dhe alkoolit, të konsumohet
ujë mjaftueshëm

Lëngu i domateve është shumë
i dobishëm për organizmin. Ai
përmban acide që duhen për pro-
cese të nevojshme metabolike.
Fatkeqësisht, ne zakonisht e kon-
sumojmë atë nga shishe të gatsh-
me të blera në supermarket. Shu-

mica prej nesh nuk dinë se kur do-
matet konservohen dhe zihen më
tepër acidet organike, ato bëhen
inorganike dhe të dëmshme për
trupin tonë. Lëngu i freskët i do-
mates përmban shumë sodium,
kalium, kalcium, magnez, vitami-
na A dhe të tjerë elementë të ne-
vojshëm. Ekspertët thonë se do-
matet përmbajnë veti ushqyesve
thelbësore që ndihmojnë në rigje-
nerimin e muskujve dhe uljen e
presionit të gjakut. Domatet
gjithashtu përmbajnë likopene, e
cila ndihmon për të luftuar së-
mundjet e zemrës dhe kancerin,
duke zvogëluar mundësinë e sul-
mit në zemër dhe kancerit të pro-
statës.

Vitaminat që
ndihmojnë për një
lëkurë të shëndetshme
Problemet e lëkurës prekin shumë njerëz
duke filluar nga lëkurat e thata, me akne
apo pore. Kushtet e ndryshme të lëkurës
kërkojnë trajtime specifike, por nëse
përfshini në dietën tuaj këto lloj vitami-
nash do të kini një lëkurë të hidratuar
dhe me shkëlqim. Këto janë pesë vitami-
nat esenciale për ta mbajtur lëkurën e
shëndetshme.
VITAMINA A. Vitamina A mban lëkurën të
shëndetshme. Disa nga burimet ushqimo-
re që janë të pasura më këtë vitaminë janë
djathi, veza, qumështi, kosi. Këshillohet se
duhet të merret 0.7 mg nga kjo vitaminë.
VITAMINA B2. Kjo vitaminë ndihmon në
mbrojtjen e lëkurës, syve si dhe një si-
stem nervor të shëndetshëm. Ajo mund
të gjendet në qumësht, vezë, oriz dhe
drithërat që përdoren gjatë mëngjesit.
Meshkujt këshillohet të marrin 1.3 mg vi-
taminë B2 në ditë, ndërsa femrat 1.1 mg.
VITAMINA B3. Vitamina B3 mban të
shëndetshëm lëkurën po ashtu dhe siste-
min neror dhe gjendet në mish, peshk,
miellin e grurit, vezë dhe qumësht. Me-
shkujt kanë nevojë për 16.5mg vitaminë
B3 në ditë, ndërsa femrat kanë nevojë për
13.2mg në ditë.
VITAMINA C. Vitamina C ndihmon në
mbrojtjen e qelizave, enëve të gjakut dhe
kockave. Ajo gjendet tek portokalli, spe-
cat e kuq dhe të gjelbër, luleshtrydhet,
brokoli, lakra dhe patatet. Rekoman-
dohet për të dyja gjinitë të marrin 40mg
vitaminë C në ditë.
VITAMINA E. Vitamina E ndihmon në
ruajtjen e lëkurës dhe forcon sistemin
imunitar. Ajo mund të gjendet në vajra
bimore, të tilla si sojë dhe vaji i ullirit, ar-
rat, farërat dhe gruri. Meshkujt këshil-
lohen të marrin 4 mg vitaminë E në ditë,
ndërsa femrat kanë nevojë për 3 mg në
ditë.

Migrena është një formë
kronike që ka një impakt mbi
cilësinë e jetës së pacientëve.
Këta njerëz kanë dyfish mundë-
sinë për të vuajtur depresionin,
ankthin dhe dhimbjen kronike,
si dhe çrregullimet respiratore
dhe faktorë risku kardiovasku-
larë dhe kjo është arsyeja që
kanë më shumë nevojë për vë-
mendje dhëndetsore. Ja disa të
dhëna interesante mbi këtë së-
mundje: 

- Sipas OBSh-së migrena
është një nga 20 sëmundjet më
invalide që ekzistojnë. Rreth
42.5% e pacientëve vuajnë in-
validitetin nga e moderuar në
grave. 20-25% e pacientëve  që
vuajnë nga migrena kurrë nuk
janë konsultuar për këtë së-
mundje me mjekun dhe 50% e
braktis trajtimin gjatë konsul-

tave të para. Migrenat ndahen
në episodike (të paktën 15 ditë
pa dhimbje në muaj) dhe kro-
nike (duke nisur nga 15 ditë në
muaj përgjatë të paktën tre
muajve).

- Pacientët kanë zakonisht
mes 1 dhe 4 krizave mujore me
një kohëzgjatje prej 4-72 orë.
4% e pacientëve që bëjnë një
konsultë tek neurologu e bëjnë
për shkak të një migrene kro-
nike.  Është një sëmundje
shumë e shpeshtë e megjithatë
koha mesatare e identifikimit
që nga fillimi deri tek diagnoza
është 28.7 muaj.  

- 80% e pacientëve prezan-

tojnë krizat e para moshës 30
vjeçare.  Mungesa e punës dhe
humbja e produktivitetit nga
kjo sëmundje ka një kosto vje-
tore prej 2 milionë eurosh. Mi-
grena, mbi të gjitha forma kro-
nike prek shumë cilësinë e jetës
së pacientëve, çka rrit mundë-
sinë e prekjes nga depresioni,
ankthi, çrregullimet respirato-
re, risku kardiovaskular. Shkaku
i migrenës nuk është i qartë, por
shkencëtarët besojnë se i dety-
rohet një ndryshimi në ekuili-
brin e serotoninës. Shkencë-
tarët e kanë eliminuar idenë se
sëmundja vjen nga pamjaftue-
shmëria e furnizimit të trurit.

Pjesa më e madhe e migrenave
nuk ka simptoma të tjera neu-
rologjike, por 10 -15% e tyre
kanë simptoma neurologjike.

- A mund të parandalohet
migrena? Ka faktorë që e thek-
sojnë migrenën dhe në një farë
mënyrë mund të parandalohet
duke i kushtuar vëmendje disa
zakoneve të mira të jetës. Ndih-
mon ruajtja e një ritmi gjumi
konstant, praktikimi i teknikave
të shpeshta të relaksimit, eviti-
mi i zhurmave të mëdha,
ruajtja ndaj ndryshimeve kli-
matike, evitimi i stresit si dhe
praktikimi i ushtrimeve fizike
me një ritëm të rregullt.

Njerëzit që vuajnë nga diabeti janë
subjekt i rrezikut të përjetimit të ngjarje-
ve të tilla si iktus apo infarkte në një masë
dyfish, në krahasim me subjekte të shën-
detshme, siç zbulohet nga një kërkim
shkencor i kryer nga epidemiologët dhe
nutricionistët e “Harvard T.H. Chan School
of Public Health” në Boston. Ata sugje-
rojnë pesë racione nga 28 gramë arra çdo

javë duke u munduar të luftojnë të paktën
pjesërisht, një rrezik të lartë kardiovasku-
lar, për të cilin diabetikët janë të predispo-
zuar, shkruan gazeta italiane “Il Giornale”.
Në arritjen e këtij konkluzioni, shkencë-
tarët, të udhëhequr nga Liu Gang, kanë
kryer një studim të gjerë duke parë të dhë-
nat e të ushqyerit të 16 217 personave të të
dy gjinive, para dhe pas diagnozës së dia-

betit, në veçanti të dhënat në lidhje me
konsumimin e frutave të thata gjatë disa
viteve.Zbulimi gjeti se konsumi i pesë ose
më shumë ngrënieve të frutave të thata në
javë zvogëlon rrezikun kardiovaskular të
një pacienti diabetik me 17% (në veçanti
redukton me 20% rrezikun e infarktit dhe
34% rrezikun e vdekjes për shkaqe nga së-
mundjet kardiovaskulare.

Pse duhet të konsumoni
lëng domateje?

Arrat dhe bajamet ilaçi për diabetikët

Si të ushqeheni kur keni infeksion urinar

Të dhëna interesante
mbi migrenën 

Kush vuan nga
dhimbjet e kokës e
di mirë se çfarë
dhimbjesh janë. Po
ju tregojmë disa të
dhëna kurioze mbi
cefalenë, një
problem që shumë
njerëz
minimizojnë, por
që prek thellësisht
aftësinë e atyre që e
vuajnë
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Mensur
Mamuti

VIRTUOZI
ITALIAN

NË FOTO

INSTRUMENTI
MUZIKOR

I PERSONIT 
NË FOTO

ANKESË KRYEQYTETI I 
ARABISË SAUDITE

NGADALË, 
JO SHPEJT

(BISED.)

PETRO
LUARASI

DHEU, BOTA
-----------------------------

VETURË
FORMULA 1

B

MINDER

GRUP 
KONCERTESH 

KATËRVJEÇARE 
TË KOMPOZITORIT 

NË FOTO

INDIUMI
------------------------------

PROFESIONI 
I PERSONIT 

NË FOTO

KALIUMI
-----------------------------

E SJELL
NË BOTË

KOHA
DIZAJNERI FRËNG, 

KRISTIAN
-----------------------------

VENDOSA
SËRISH

D METRI SHIGJETËZ
E ORËS

ARUSHË 
AUSTRALIANE

-----------------------------
RADIUMI

QYTET
NË ÇEKI

ITRIUMI
------------------------------

OZONI

DY ZANORE

AUTOMJET 
MBARTËS

(SH. PASHQ.)
-----------------------------
AKTORI AMERIKAN, 

FLIN

LËNG I HIDHUR 
QË DEL NGA 

MËLÇIA E ZEZË

PASHKO VASA
------------------------------

NORVEGJIA

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

RUMANIA

ENERGJIA

PIKTORI FRËNG, 
OGIST

------------------------------
KËNGËTARI 

MIFTARI
(SHQ.)

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

PARAFJALË
GJERMANE

NGIJ
ZONA
E LIRË

------------------------------
JOSH

ASTATI
------------------------------

SËMUNDJE E 
MENJËHERSHME

SHKOJ  NGA 
BRENDA JASHTË

PËLLUMBI 
MASHKULL

-----------------------------
JODI

ORGANIZATA
NDËRKOMBËTARE

JETËSOR
------------------------------

TEFTA
TASHKO

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

R. Ë.

SHOSHIT
SISTEMI 

OPERATIV
-----------------------------

ZERO

NDËRTIM 
MBI LUMË

------------------------------
SHKRONJA

E PARË

SUNDIMTAR 
ABSOLUT

ZGJIDHJET: AVAR, NINI, TOKA, BOLID, NIM, IN, K, D, KOALA, RIMAROV, IT, IO, KAMIONË, VRER, 
PV, DR, E, RENOAR, S, NGOP, ZL, AT, DAL, VIDANI, ON, JETIK, N, SIT, SO, URË, AUTOKRATËT.

Shumë i lehtë: 549236178, 267148359, 831975462, 926314587, 753829641, 418567923, 
375681294, 194752836, 682493715. Mesatar: 893417256, 751962834, 426385917, 
547291368, 682573491, 139846725, 964138572, 315724689, 278659143.
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Mensur TUOZI INS

NGADALË,

Mamuti
VIRRT

ALIANITTA
ONË FOT
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DASHI 21. mars - 20. prill
Sot do keni diskutime te gjata me partnerin tuaj për disa

çështje mjaft delikate. Mund te ngrini edhe zërin dhe mund te deba-
toni, por ne fund do merrni vendimet e duhura. Beqaret duhet te
bëjnë durim dhe nuk duhet te nxitohen për asnjë lloj arsyeja. Gjerat
me te bukura ndodhin ne kohen e duhur. Buxheti do ketë përmirë-
sime te vogla, por qe do ju hyjnë ne pune.

DEMI 21. prill - 21. maj
Sot do kaloni momente shume te bukura me partnerin

dhe do kujtoni edhe kohet e vjetra qe keni kaluar se bashku. Buzë-
qeshja do mbizotërojë ne çdo moment. Beqaret nuk duhet te tre-
gohen shume naive sepse do lëndohen tej mase. Buxheti ka për te
qene mjaft delikat. Pranojeni ndihmën e ndonjë familjare sepse me
te vërtetë qe do ju duhen para.

BINJAKET 22. maj - 21. qershor
Nuk do keni aspak probleme me partnerin sot, përkun-

drazi do merreni vesh me mire me te dhe do kaloni me tepër kohe
se bashku. Edhe beqaret do kenë një dite plot ngjyra dhe emocio-
ne. Mund te marrin edhe propozime nga turistet. Ne planin finan-
ciar ka ardhur koha te ecni me plane dhe me llogari pasi po vazhduat
te shpenzoni me sy mbyllur keni për t'u penduar.

GAFORRJA 22. qershor - 22. korrik
Ka rrezik te jeni shume impulsive sot ju te dashuruarit dhe

kjo mund te sjelle probleme goxha te mëdha mes jush dhe atij qe
keni ne krah. Beqaret nuk do mundin dot ta gjejnë princin e tyre te
kaltër, por gjithsesi nuk do mërziten dhe nuk do e ndiejnë vetminë
për shkak te argëtimit me miqtë. Ne planin financiar do jeni me
shume fat. Do i shlyeni borxhet, do investoni dhe do jeni te qete.

LUANI 23. korrik - 22. gusht
Nëse keni dëshirë për ballafaqim dhe diskutime, bëni

mirë që ti bëni gjatë kësaj të shtune. Kjo pasi e diela parashikon pro-
bleme dhe do ju prishë ditënPas shume zënkash ne çift sot do jeni
disi me te qete. Do e kuptoni qe edhe ju keni pasur gabimet tuaja,
nuk ka qene vetëm faji i partnerit. Për beqaret do ketë ndryshime
drastike kështu qe duhet te përgatiteni shpirtërisht. 

VIRGJERESHA                  23. gusht - 23. shtator
Do keni ndryshime te shpeshta humori sot dhe nuk do ar-

rini dot ta ruani harmoninë gjate gjithë kohës. Kujdes me çdo fjale
qe do thoni. Beqaret do jene me shume fat ne dashuri dhe jeta do ju
ndryshoje brenda disa orëve. Ja qe ndonjëherë gjerat me te bukura
ndodhin atëherë kur nuk e pret. Financat do i riorganizoni dhe do
gjen i zgjidhje për te gjitha problemet.

PESHORJA 24. shtator - 23. tetor
Venusi do jete planeti mbizotërues ne jetën tuaj ne çift sot

dhe do ua beje ambientin shume me relaksues. Shfrytëzojeni çdo
sekonde deri ne maksimum. Beqaret do fiksohen pas dikujt dhe nuk
do arrijnë dot ta heqin mendjen. Do jete paksa e vështirë për ta tërhe-
qur pas vetes, por jo e pamundur. Ne planin financiar fati do ju buzë-
qeshë dhe gjerat do ecin për mrekulli. Mund te bëni edhe investime.

AKREPI 24. tetor - 22. nëntor
Jeta juaj ne çift do jete e bukur dhe e mbushur me çaste

te lumtura sot. Përfitoni sa te mundni nga çdo moment kur te jeni
pranë te dashurit te zemrës suaj. Beqaret do përjetojnë emocione dhe
kënaqësi edhe pse nuk mund ta gjejnë dashurinë. Miqtë nuk do i lënë
vetëm asnjë çast. Me financat tregohuni sa me vigjilente qe te mun-
deni sepse po filluan problemet nuk do zgjidhen lehtësisht.

SHIGJETARI 23. nëntor - 21. dhjetor
Dite e zakonshme do jete kjo e sotmja për te dashurua-

rit. Beni atë qe do ndieni ne çdo moment dhe mos mendoni aspak
për te ardhmen. Beqaret nuk do i ndale dot askush për te bere atë
qe mendojnë. Disa do lëndohen e disa do arrijnë te krijojnë lidhjen
e ëndërruar. Buxheti do jete e stabilizuar dhe nuk do ju dalin
aspak probleme ne këtë sektor. 

BRICJAPI 22. dhjetor - 20. janar
Dite e ngrohte dhe pozitive do jete kjo e sotmja për ata

qe janë ne një lidhje. Gjerat do ecin mire mes jush dhe atij qe keni
ne krah. Beqaret nuk do ndihen ende gati te bëjnë ndryshime te sta-
tusit dhe do i refuzojnë te gjitha ftesat qe do ju bëhen. Ne planin fi-
nanciar mund te bëni edhe investime, por pasi t'i keni menduar gje-
rat me shume kujdes dhe maturi.

UJORI 21. janar - 19. shkurt
Dite e mbushur me peripeci do jete kjo e sotmja për ata

qe janë ne një lidhje. Mundohuni te tregoheni sa me tolerante dhe
te kuptueshëm me partnerin tuaj. Beqaret nuk do jene me fat dhe
do vazhdojnë te mbeten vetëm. Nuk ka ardhur ende koha e tyre.
Për fat te mire financat do lulëzojnë. Nuk do keni me frike dhe
druajtje për te bere shpenzimet e nevojshme.

PESHQIT 20. shkurt - 20. mars
Tensioni do shteroje tërësisht sot për juve qe jeni ne një

lidhje dhe dielli do filloje te rilinde. Priten momente interesante sa ba-
shku me partnerin. Beqaret nuk do jene ende gati për te bere ndryshi-
me te statusit dhe do pranojnë thjesht te dalin e te njihen me disa per-
sona pa hedhur hapa me tutje. Ne planin financiar do dini si te
përkujdeseni për to ne çdo moment dhe gjendja do mbetet e mire.



24 MOZAIK
Koha, e hënë, 4 mars 2019 

1152 - Frederik I Barbarossa
zgjidhet Mbret gjerman.

1386 - Władysław II Jagiełło (Jogai-
la) kurorëzohet si mbret i Polonisë.

1492 - Mbreti Xhejms IV i Skocisë
bën aleancë me Francën kundër An-
glisë.

1665 - Mbreti anglez Çarls II i shpall
luftë Holandës.

1894 - Zjarri i madh kaplon Shan-
gain. Mbi 1000 ndërtesa të shkatër-
ruara.

1913 - Woodrow Wilson inaugu-
rohet si kryetari i 28 i SHBA.

1941 - Princi Serb Pavle viziton Hi-
tlerin.

1944 - Amerikanët bombardojnë
Berlinin.

1945 - Në Britani të Madhe, Prince-
sha Elizabeta, më vonë Mbretëresha
Elizabeta II, i bashkëngjitet Ushtrisë
britanike si vozitëse.

1968 - Martin Luther King Jr shpall
planet e Kampanjës për njerëzit e
varfër.

1972 - Libia dhe BRSS nënshk-
ruajnë Traktat bashkëpunimi.

Shpresa e vetme për ta ruajtur më
të mirën fshihet në zemërgjerë-

sinë e pafund, tolerancën e gjerë,
respektin e sinqertë për mendi-

met që nuk janë tonat. 
(Philip Gilbert Hamerton)

INTERNETI SI
KËRCËNIM PËR
FËMIJËT
Kjo është “Sfida Momo”. Dhe është
kthyer tashmë në makthin e çdo
prindi. Kjo video shfaqet në “YouTu-
be” dhe “Instagram”, dhe u sugjeron
fëmijëve metoda se si të vetëvriten,
nga përdorimi i ilaçeve të prindërve
deri tek përdorimi i mjeteve të
mprehta apo linjës
së energjisë
elektrike.
Edhe ata
prindër që
në smartfo-
nin e tyre
apo tableta
kanë shkarkuar
“YouTube Kids”, nuk duhet të ndihen
të sigurt pasi “Sfida Momo” shfaqet
edhe aty, kur fëmijët janë duke parë
një video të zakonshme. Ekspertët
ngrenë alarmin se fëmijët janë në
një rrezik të madh kur qëndrojnë në
internet pa kontrollin e prindërve.
Por nuk janë vetëm mesazhet me kë-
shilla vrastare. Edhe nxënësit e gjim-
nazeve, të cilët qëndrojnë disa orë në
internet dhe tregojnë se janë kontak-
tuar apo kërcënuar edhe nga të
panjohur. 
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Dëshira e madhe për të ngrënë mund
të vijë nga mungesa e gjumit. Një studim
i publikuar në revistën Journal of Neuro-

science tregon se ekziston një lidhje midis
mungesës së gjumit dhe dëshirës për të
konsumuar gjithnjë e më tepër ushqim

të shpejtë. Studimi u krye mbi 32 pjesë-
marrës të cilët konsumuan të njëjtat ush-
qime dhe u ndanë në dy grupe të ndrysh-
me, ata që flinin mirë dhe ata që rrinin pa
gjumë. Rutina e tyre u monitorua
nëpërmjet testeve të sheqerit në gjak, te-
stet e hormoneve dhe intervistat për të
përcaktuar se si ndiheshin në lidhje me
ushqimin.

Rezultatet treguan se pjesëmarrësit
e privuar nga gjumi ishin të gatshëm të
paguanin më shumë për një ushqim të
shijshëm, por jo të shëndetshëm, sesa ata
që ishin të çlodhur. Studimi tregoi se dë-
shira për të konsumuar gjithnjë e më
tepër ushqim të pa shëndetshëm sjell pro-
bleme nga më të ndryshmet në organiz-
min e njeriut.

Mjekët kanë dokumentuar rastin e dytë
të njohur në botë të binjakëve gjysmëiden-
tikë. Djali dhe vajza, që tani janë 4 vjeç, nga
Brisbane në Australi, janë identikë nga ana
e së ëmës. Por, ata ndajnë vetëm një pjesë të
ADN-së së të atit, gjë që i vendos ata gjene-
tikisht diku mes binjakëve identikë dhe aty-
re jo identikë. Ekspertët thonë se fenomeni
është jashtëzakonisht i rrallë, pasi embrio-
ne të tilla nuk mbijetojnë. Nëna ishte 28
vjeç në kohën kur kishte mbetur shtatzënë.
Ekoja me ultratinguj në javën e 6 të shtatzë-
nisë kishte treguar një placentë të vetme
dhe pozicionim të hapësirave amniotike, që
tregonin se ajo priste binjakë identikë. Por,
një tjetër eko në javën e 14 tregoi se binjakët
ishin mashkull dhe femër, gjë që nuk është
e mundur për binjakët identikë, që lindin
kur një vezë e vetme, e fertilizuar nga një
spermatozoid, ndahet dhe krijon dy bebe që
janë të të njëjtit seks dhe ndajnë të njëjtat
gjene. Binjakë joidentikë kemi atëherë kur
dy vezë të ndara fertilizohen, secila nga një
spermatozoid i ndryshëm dhe zhvillohen
në të njëjtën kohë. Këta të fundit mund të

kenë sekse të ndryshme dhe nuk kanë
shumë ngjashmëri, pavarësisht se kanë lin-
dur bashkë. Në rastin e binjakëve gjysmëi-
dentikë, veza mendohet të jetë fertilizuar në
të njëjtën kohë nga dy spermatozoidë, para
se të ndahej. Nëse një vezë fertilizohet nga
dy spermatozoidë, atëherë kemi 3 kromozo-
me dhe jo dy, siç ndodh normalisht, një nga
nëna dhe dy nga babai. E sipas kërkuesve, 3
kromozomet zakonisht nuk përputhen me
jetën dhe embrionet nuk mbijetojnë.

Vapë si të këtij viti, australianët nuk
kishin përjetuar ndonjëherë, të paktën që
prej 109 vitesh, qëkur nisën të regjistrohe-
shin temperaturat. 

Meteorologët thonë se mesatarja e
temperaturave të Janarit, që shënon
pikun e vapës, arriti në 30.8 gradë Cel-
sius, 2.9 gradë më shumë se në vitet e
kaluara. Temperatura mesatare e përllo-

garitur për periudhën mes viteve 1961-
1990 arrin në 27.9 gradë Celsius. Vapa e
këtij viti theu rekordin e mëparshëm të
regjistruar verën e viteve 2012-2013, kur
temperaturat arritën 1.28 gradë mbi nor-
malen. 

Këtë verë, australianët përjetuan për
ditë të tëra temperatura përvëluese që ar-
rinin në gati 50 gradë Celsius. Sipas ek-

spertëve, gjithçka është pasojë e ngrohjes
globale dhe temperatura të tilla ishin të
paralajmëruara.

Këtë vit, Australia u përball me rreth 90
zjarre masive gjatë verës, por edhe me
thatësirë që u shkaktoi dëme të konside-
rueshme, kryesisht fermerëve. Edhe sezo-
ni i shirave parashikohet të sjellë
përmbytje të mëdha në gjithë vendin.

Rikthehet Rambo!
Stallone protagonist
në moshën 73 vjeçare
Pas publikimit të fundit në vitin
2008, Rambo kthehet sërish në ki-
nematë botërore. Aktori i njohur
Silvester Stallone do të jetë sërish
protagonist në rolin e John Ram-
bo. “Rambo: Last Blood” është fil-
mi që pritet të publikohet më 20
shtator të këtij viti. “Rambo: Last
Blood” vjen i pesti në serinë e rea-
lizimeve të para “First Blood”,
“Rambo: First Blood Part Il” (1985),
“Rambo III” (1988) and “Rambo”
(2008). Të katër filmat kanë arkë-
tuar 728 milionë dollarë. Stallone
sjell këtë rol në moshën 73 vjeçare.

30.8 gradë Celsius, Australia po piqet

Zbulohet nga vjen uria e tepruar
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