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E PËRDITSHME INFORMATIVE

Koha

Shkup, 6 mars - Maqedonia e Veriut me 638 pikë
gjendet në vendin e 25-të sipas Indeksit konsu-
mator shëndetësor evropian (EHCI), që paraqet
përpjekje për matje dhe radhitje të implemen-
timit të mbrojtjes shëndetësore nga pikëpamja
e konsumatorit ose pranuesit të shërbimit. Në
raportin e fundit të “Juro helt konsjumer in-
deks” citohet se Maqedonia e Veriut në vitin
2014 ka qenë “Raketë e vitit”, kur e ndërmori

vendin e 16-të me 700 pikë, që ishte kërcim për
11 vende, përkatësisht nga vendi 27 dhe 555 pikë
në vitin 2013. Edhe në raportin e fundit poten-
cohet se asnjë vend nuk ka arritur vetëm për një
vit të përmirësohet për 11 pozita.
"Fusha ku Maqedonia e Veriut ende duhet të
përparojë janë rezultatet nga trajtimi i vërtetë
mjekësor. Nuk ka ilaç të shpejtë për këtë, madje
edhe lidership shumë të...

Trajtime të vjetra që nga koha e Jugosllavisë
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Barazia 
gjinore, 
thembër akili 

Paga mesatare në arsim në Ma-
qedoninë veriore është 24.152 de-
narë, që është për 8000 denarë
më pak se shporta sindikale kon-
sumatore me vlerë prej 32 671 de-
narë. Apo me fjalë tjera, një më-
suese apo arsimtare me pagën e
tij nuk mund përballojë as të
mbajë familjen. Kur kemi parasy-
sh se sipas statistikave zyrtare në
vend, në arsimin fillor dhe të me-
sëm dominojnë femrat , kjo tre-
gon për situatën...

30c |200c

Volkswagen
vendos midis
Bullgarisë 
dhe Serbisë

ZGJEDHJET
2019

PSP MBETET
PA BOMBA

� Fq.3

� Fq.10

"Zhvishen"
prokurorët 
special 
�

Emrat e institucioneve ku përmendet fjala “Republika e Maqedonisë” janë zëvendësuar me
“Republika e Maqedonisë së Veriut”, përderisa në raste kur bëhet fjalë për institucion nga
karakteri kombëtar, ndërsa në emër është mbiemri “maqedonase”, atëherë ai ndërrohet me
“kombëtar”, siç është rasti me Radiotelevizionin e Maqedonisë që tashmë do të quhet
Radiotelevizioni Nacional

VAZHDON IMPLEMENTIMI I MARRËVESHJES SË PRESPËS

Fq.12

Fq.7

Fq.4

Fq.14

Fq.2

EDITORIAL

RAJON

TEKNOLOGJI

Mbi 130 institucione
S’janë më "maqedonase"

� Fq.11

Nazim
Rashidi

Shfarosja 
e bardhë

Macron do
shpëtojë
Europën

Fq.5

Reka premtoi
fushatë 

jopopuliste

Viti XIII •  Numri 3602 • e enjte, 7 mars 2019



2 AKTUALE
Koha, e enjte, 7 mars 2019 

2

Paga mesatare në arsim në Maqedoninë veriore është
24.152 denarë, që është për 8000 denarë më pak se sh-
porta sindikale konsumatore me vlerë prej 32 671 de-
narë. Apo me fjalë tjera, një mësuese apo arsimtare
me pagën e tij nuk mund përballojë as të mbajë fa-
miljen. Kur kemi parasysh se sipas statistikave zyrta-
re në vend, në arsimin fillor dhe të mesëm dominojnë
femrat , kjo tregon për situatën aq të palakmueshme
të gjinisë femërore tek ne, por edhe për pagesën
shumë më të dobët të punëtorëve të arsimit që duhet
të arsimojnë, edukojnë dhe nxjerrin në dritë me gje-
nerata të tëra që nesër do të jenë ardhmëria e jonë. 

Gjithashtu edhe punësimi në aspektin e barazisë gji-
nore në vend, karakterizohet me strukturë shumë të
pavolitshme për një kohë të gjatë si rrjedhojë e am-
bientit jostabil ekonomiko-social, mosharmonizimit
të nevojave dhe kërkesave në tregun e punës , por
edhe mungesës së një diskriminimi pozitiv dhe masa-
ve më të fuqishme dhe efektive për punësimin dhe
vetë punëismin e grave.

Në vitin 2016, në Maqedoni kanë qenë të punësuara
73.632 femra përkundër 102.461 meshkuj të moshës 25
deri 34 vjet, 80.708 femra përkundër 113.120 meshkuj
të moshës 35 deri 44 vjeç, 65.530 femra përkundër
105.336 meshkuj të moshës 45 deri 54 vjeç dhe 32.635
femra përkundër 68.125 meshkuj të moshës 55 deri 64
vjeç. Nga ana tjetër , llogaritet se vetëm afër 25 për
qind e grave janë sipërmarrëse. Vetëm 7957 femra
janë punëdhënëse apo pronare të bizneseve të ndry-
shme që punësojnë prej 1 deri 10 të punësuar ,
përkundër 24.946 bizneseve të meshkujve ku 1393 fir-
ma kanë mbi 10 të punësuar dhe 1468 firma kanë mbi
20 të punësuar. 

Gratë afariste në Maqedoni kërkojnë themelimin e
Fondit garantues për të mbështetur hapjen e biznese-
ve të reja nga ana e tyre. Afaristet vlerësojnë se pas
vetëpunësimit, si hap fillestar i sipërmarrjes, tani ka
ardhur koha që shteti në mënyrë konkrete me të hol-
la të ndihmojë gratë që kanë ide për të zhvilluar biz-
nesin e tyre.

Në komunat në tërë Maqedoninë e Veriut nuk ekzi-
ston qasje e mirë deri tek shërbimet dhe kushtet për
gratë si ato të shërbimit shëndetësor, qasjes në
çerdhe,institucionet për përkujdesjen e të moshuar-
ve, ndërsa niveli i investimeve në programet për bara-
zinë gjinore, mbtetet në nivele tejet të ulëta , udhë-
zojnë edhe të dhënat e Indeksit për barazi gjinore në
komunat në Maqedoninë e veriut , të përgatitur nga
“Reaktor”.

“ Jobarazi midis femrave dhe meshkujve ekziston gati
në të gjitha segmentet shoqërore në , ndërsa në nivel
të komunave është tejet i lartë. Jobarazi e madhe ek-
ziston lidhur me të drejtën në pronë, pjesëmarrjen
politike në nivel lokal punësimin, pagën dhe pensio-
nin mesatar. Bile në mesatare tek komunat në çdo
dhjetë meshkujt të punësuar janë të punësuara vetëm
gjashtë femra.Fusha e vetme ku gratë kanë status më

të volitshëm është arsimi”, tregon hulumtimi i Reak-
tor, që në bashkëpunim me USAID ka përgatitur In-
deksin e Barazisë gjinore në komunat e vendit. 

Analiza më tej tregon se në 43 komuna, nuk ka gji-
nekolog amë apo 187 mijë gra nuk kanë gjinekolo-
gun e tyre amë. Më shumë se një të katërtat e komu-
nave nuk kanë çerdhe. 

Në ndërkohë, analizat e fundit të Bankës Botërore
tregojnë se vetëm gjashtë shtete në botë kanë arritur
barazinë e plotë të grave dhe meshkujve. Në rang glo-
bal , më të mira në këtë drejtim janë Belgjika, Dani-
marka, FranCa, Latvia, Luksemburgu dhe Suedia që
ofrojnë të drejta të barabarta për qytetarët e të gjithë
gjinive. Para Maqedonisë që është në vendin e 47-të ,
në këtë renditje të Bankës Botërore janë edhe Serbia
në vendin e 18-të , Kroacia në vendin e 20-të, Bullga-
ria në vendin e 27-të, Kosova në vendin e 32-të , apo Sh-
qipëria në vendin e 35-të. Studimi i Bankës Botërore
me titull “Gratë, biznesi dhe drejtësia 2019”, nuk mat
faktorët social apo kulturologjik, dhe as zbatimin
efektiv të ligjeve. Raporti në fjalë mat shanset ekono-
mike që i krijohen femrave nga legjislacioni dhe rre-
gullat e një vendi të caktuar. Nëpërmjet identifikimit
të pengesave që kanë femrat sa i përket shanseve eko-
nomike, indeksi arrin të pasqyrojë gjendjen e barazi-
së gjinore në legjislacion. Renditja që ka fituar Maqe-
donia e Veriut në këtë raport, me 88.13 pikë bëhet mbi
bazën e 8 nën-indikatorëve. Në 6 prej tyre, lëvizja e lirë,
fillimi i një pune, martesa, menaxhimi i aseteve dhe
nisja e një biznesi, Maqedonia merr pikët maksimale,
pra 100. 

Kjo do të thotë se në këto 6 drejtime, barazia me-
shkuj-femra është e plotë. Janë tre nën-indikatorë të
tjerë ata që rrëzojnë renditjen, me atë të pensioneve
që na jep 75 pikë nga 100, ndërsa tek indikatorin të
kesh fëmijë që analizon ligjet që ndikojnë në të drej-
tat e grave të punojnë pas shtatzanisë, Maqedonia
ka fituar 80 pikë . Gjithashtu, analiza ndan vetëm 50
pikë për ligjet që kanë të bëjnë me masat e paguara që
ndikojnë në ndarjen profesionale apo segregacionin
në vendin e punës dhe në hendekun apo dallimin e
pagave ndrëmjet gjinive . 

Siç shkruan gazeta londineze, ‘Gardian’, rezultatet udhë-
zojnë se përkundër avansimit të barazisë gjinore në
botë, megjithatë rruga deri tek një barazi e plotë ako-
ma është e gjatë. Edhe pse sigurimi i një kornize ligjo-
re është i rëndësishëm, megjithatë ai nuk paraqet edhe
hapin e mjaftueshëm që gjërat të ndryshohen duk-
shëm në jetën reale. Të arrish 100 pikë nuk do të thotë
se edhe me 100 për qind është realizuar barazia midis
meshkujve dhe grave. Një nga shembujt më të mirë për
këtë , është jobarazi në paga për kryerjen e punëve të
ngjashme midis meshkujve dhe femrave. Suedia, bie
fjala, edhe pse është një nga gjashtë shtetet që kanë ar-
ritur pikë maksimale sipas Bankës Botërore, megjithatë
edhe në këtë shtet skandinav femrat fitojnë për pesë për
qind më pak se kolegët e tyre meshkuj.
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Nga Fisnik PASHOLLI 

LE T´UA MËSOJMË TË
VEGJËLVE HISTORINË E
ADEM JASHARIT 
“Këto ditë, prej datës 5 e deri në 7 mars, e
gjithë Kosova, madje e gjithë shqiptaria,
përkujton me respekt e nderim trimërinë dhe
sakrificën, forcën dhe vendosmërinë,
kontributin dhe mësimin e familjes Jashari.
Ata kërkonin të ndalnin zemrën e qëndresës
shqiptare kundër mizorisë serbe. E kjo zemër
e fuqishme e qëndresës së kombit tonë, ishte
e përmasave vërtet heroike. Kjo zemër ishte
vetë Adem Jashari, kryeluftëtari i lirisë.
Në tre ditë e net të qëndresës epike në Prekaz,
58 dëshmorë ranë për lirinë e atdheut, nga të
cilët 18 gra e 10 fëmijë. Shtypjen ne shqiptarët
e kemi përjetuar së bashku, burra e gra, pleq e
të rinj. Edhe dëshmorët i kemi prej të gjitha
gjinive e moshave. Andaj është e pakuptimtë,
dhe e patolerueshme, që diskriminimet të
vazhdojnë edhe pas çlirimit. Nuk e dhanë
jetën dëshmorët që disa të kenë më shumë liri
e disa më pak!
Në përmbyllje të Epopesë së UÇK-së, me
datën 7 mars, kur shqiptarët kudo që
ndodhen festojnë ditën e mësuesve, ata
kujtojnë edhe Shaban Jasharin, babain e
Hamzës e Ademit, që i mësoi vajzat e djemtë
e Drenicës porsi fëmijët e vet, dhe, i mësoi
fëmijët e vet të bëhen porsi shqiptarët e
historisë sonë të lavdishme, kryengritës të
paepur.
Me vrasjen e Adem Jasharit, makineria e
luftës e fitoi një betejë. Por, në të njëjtën kohë,
u shënua fati i atij aparati mizor, që ishte
humbja e luftës. Me rënien e tij heroike,
bashkë me 57 dëshmorët e tjerë të Prekazit,
Adem Jashari u bë mësues i kombit shqiptar, i
mësoi mësimin e vyer të rezistencës me çdo
kusht, kundër robërisë, për lirinë.
Kështu ky njeri i lindur në 28 nëntor e i rënë
në 7 mars, me jetën dhe me vdekjen e vet, i
rigjallëroi këto dy data të shenjta, u dha atyre
më shumë kuptim. Zemra që Serbia u përpoq
ta ndalë, u bë zemra e përjetshme e popullit
tonë, e cila rreh pa u ndalur, për çlirim e
drejtësi, për pavarësi e jetesë me nder.
Le t´ua mësojmë të vegjëlve, le t´ua tregojmë
edhe popujve të tjerë, me krenari, historinë e
Adem Jasharit dhe Prekazit heroik”, ka
shkruar në profilin e tij në Facebook, kryetari i
LVV, Albin Kurti. 

GJYKATËSIT DHE
PROKURORËT E
ARDHSHËM KUSH DUHET
TË JENË?
Meqenëse problemi kryesor në këtë vend
lidhet vetëm me mosfunksionimin e sistemit
të drejtësisë, kishte me qenë e udhës që
çështjen me e pa në nji aspekt thelbësor, pra
me fillu me ua shqyrtue biografinë të gjithë
atyre që aspirojnë me ndjekë nji shkollë
juridike. Nëse kandidati për student në nji
shkollë të tillë, pavarësisht faktit se e ka
mbarue gjimnazin me nota shumë të mira,
por nuk i përket nji familjeje të mirë, një
familjeje me integritet moral, një familje që
nuk ka në përbamjen e vet hajdutë apo
individë që janë pjesë e historisë së gjatë të
korrupsionit në këtë vend, absolutisht që
s’duhet lejue me futë as hundën në nji auditor
ku përgatiten gjykatësit e prokurorët e
ardhshëm”, ka shkruar një status në Facebook,
shkrimtari Shpëtim Kelemndi.

Analizat e fundit të Bankës Botërore tregojnë se vetëm gjashtë shtete
në botë kanë arritur barazinë e plotë të grave dhe meshkujve 

Barazia gjinore, thembër akili 
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Zejnulla VESELI

Shkup, 6 mars - Fushata paraz-
gedhore që zyrtarisht fillon më 1
prill do të dallohet nga dy kadni-
datët tjerë për presdient shetit se-
pse do të ofrojë një koncept për
kthimin e Republikës. 

Kështu deklaroi kandidati i pa-
varuyr për president shteti, Blerim
Reka, në konferencën për shtyp i
cili informoi se për dy ditë ka grum-
bulluar më shumë se 10.000 firma
të qytetarëve duke plotësuar kë-
shtu kushtin bazë për zyrtarizmin
e kandidaturës për president sh-
teti. Reka, i cili ka dhe mbështetjen
e fortë të dy partive opozitare,
Aleanca për Shqiptarët dhe lëvizja
BESA, premtoi një fushatë ndry-
she nga 2 kandidatët e tjerë.

“Koncepti i kandidatit të
LSDM-së Stevo Pendarovski është
për një shoqëri për të gjithë, e jo
për Republikë për gjithë. Plotë 11
vite kishim një Republikë të robë-

ruar nga një parti dhe 10 vite shtet
të robërura nga një individ - presi-
dent shteti. Sa i përket kandidates
së VMRO- DPMNE-së edhe më
parë por edhe tani nuk përkrah
idenë e saj, ajo anulon Marëve-
shjen e Prespës. Pra ndryshe nga
kadnidatët e mëparshëm, unë do
të mësoj nga qytetarët se spe funk-
sioni i presdientit është në shër-
bim të qytetarëve”, tha Reka. Në
fushatën zgjedhore që do të star-
tojë me 1 prill, kandidati i pavarur
për president shteti Blerim Reka u
premtoi votuesve se do të udhëhe-
që një fushatë jopopuliste.

”Edhe një herë u premtoj të
gjithë që dhanë firmën për mua

për kandidatë për president se
koncepti im do të dallojë dukshëm
nga kandidati konsesual dhe në
vend për krijimin e një shoqërie
për të gjithë, unë do të ofrojë një
koncept për kthimin e Republikës.
Maqedonia është shtet por jo edhe
Republikë, duhet të ketë sundim
të se drejtës. Për momentin kemi
nepotizëm në administratë, parla-
menti amniston të akuzuarit për
vepra penale. Na duhet reforma
nëse duam të hymë në BE“, dekla-
roi Blerim Reka në konferencën për
shtyp. 

Lideri i Alencës për Shqiptarët
Ziadin Sela i pranishëm me rastin
e zyrtarizmit të kandidaturës së

nga kandidati i pavarur Blerim
Reka, u shpreh se ka përkrahjen
fortë jo vetëm të simpatizuesve të
partisë së tij por edhe të gjithë sh-
qiptarëve në Maqedoni sepse për
herë të parë në Republikën e Ma-
qedonisë së Veriut kemi një kadi-
daturë të një personi intelektual
që ofron një koncept dhe vision të
qartë për të gjithë qytetarët e Ma-
qedonisë.”Qartë ëshët se gjithnjë
kemi pasur një garë midis poli-
tikanëve që për qëllim kanë të
drejtën dhe lirinë e qyatetarëve
dhe në anën tjetër politikan që
centralizojnë dhe duan të sun-
dojnë. Blerim Reka ëshët simbol i
përkryer për president konsensual
që me muaj po kërkohej”, tha Sela. 

Lideri i Lëvizjes BESA Billall Ka-
sami deklaroi se jo vetëm që fort e
mbështet kandidaturën e Blerim
Rekës, por i fton edhe partitë tjera
dhe intelektualët dhe faktorët e
rëndësishëm ta përkrahin dhe ta
votojnë Rekën si një përson jo par-
tiak. 

“Me përkrahjen e pa rezervë të
Blerim Rekës do të tregojmë se
jëmi të gatshëm të shkojmë përpa-
ra për departizmin e shtetit”, tha
Kasami. Nëse kandidati Reka nuk

shkon në rethin e dytë,opozita sh-
qiptare cilin kandidat do ta mbësh-
tesin, të LSDM-së apo të VMRO-
DPMNE-së? 

“Në rethin e dytë do ta votojmë
Blerim Rekën. Me 21 prill me sigu-
ri Reka kalon në rethin e dytë sepse
do ta ketë përkrahjen e të gjithë
shqiptarëve në Maqedoni. Ne nuk
kemi në dorë komanduesin si par-
titë tjera që i detyrojnë qytetarët të
votojnë për kandidatin e tyre. Qy-
tetarët janë të vetëdijshëm dhe
kanë liri të plotë se për cilin kandi-
datë do të votojnë në rethin e dytë.
Unë si lider nuk do të kërkoja nga
simpatizuesit e partisë time të vo-
tojnë për një kadidat të një partie
që nuk kanë kandidat të tyre në
këto zgjedhje presdienciale”, tha
Sela. 

Ndërkaq Billa Kasami lider i lë-
vijzes BESA u shpreh se është
shumë i sigurt se në rrethin e dytë
do të kaloj Blerim Reka. “Më 5 maj,
jo vetëm simpatizuesit e partive
shqiptare por të gjithë qytetarët
do të votojnë Blerim Rekën. Më 5
maj, Blerim Reka me votën e sh-
qiptarëve do të jetë president shte-
ti”, deklaroi Bilall Kasami, lider i lë-
vijes BESA. 

OPOZITA SHQIPTARE PREZANTOI KANDIDATIN PRESIDENCIAL

Reka premtoi fushatë jopopuliste
“Koncepti im do të dallojë
dukshëm nga kandidati
konsesual dhe në vend për
krijimin e një shoqërie për
të gjithë, unë do të ofroj një
koncept për kthimin e
Republikës. Maqedonia
është shtet por jo edhe
Republikë”, tha Blerim Reka 

Koha
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Zejnulla VESELI

Shkup, 6 mars - Qeveria ka marrë
vendim që t’i obligojë të gjitha in-
stitucionet që të bëjnë ndryshi-
min e tabelave publike në hyrjet e
tyre në raport me emrin e shtetit,
në përputhje me amendamentet
33, 34, 35 dhe 36 të Kushtetutës,
Ligjit kushtetues për zbatimin e
amendamenteve dhe Ligjit për
përdorimin e gjuhëve. Vendimi, siç
lajmëroi pres-shërbimi qeveritar,
është marrë me propozim të Gru-
pit punues ndërdikasterial për zba-
timin e obligimeve nga Marrëve-
shja përfundimtare për zgjidhjen e
dallimeve të përshkruara në rezo-
lutat 817 (1993) dhe 845 (1993) të
Këshillit të Sigurimit të Kombeve
të Bashkuara, për pushimin e vlef-
shmërisë së Marrëveshjes së

përkohshme të vitit 1995 dhe për
vendosjen e partneritetit strategjik
mes palëve.

Qeveria në seancë i obligoi in-
stitucionet që të kontrollojnë
edhe nëse janë ndryshuar të
gjitha shënimet digjitale (logot,
memorandumet, komunikimet
elektronike, ueb-faqet, me-
diat,…), si dhe memorandumet,
materialet e shtypura, dosjet, in-
dikatorët, në përputhje me kon-
statimet numër 4 dhe numër 5
prej seancës 120, dhe në afat prej
shtatë ditëve deri te Grupi pu-
nues ndërdikasterial të dorëzojnë
raport përmbledhës nëse është
kryer ndryshimi i kërkuar dhe
deri në çfarë niveli.

Në listë janë përfshirë gjithsej
136 institucione. Në mesin e insti-
tucioneve emri i të cilave ndryshon
është edhe Agjencia Informative e
Maqedonisë (MIA). Emri i ri do të

jetë Shoqatë aksionare Agjenci
Informative Nacionale - Shkup, në
pronësi shtetërore. Riemërimet e
institucioneve shtetërore dhe pu-
blike të financuara nga Buxheti
janë bërë sipas tre kritereve. Mbe-
tet për t’u parë se si do të bëhet
emri i ri i Akademisë së Shkencave
dhe Arteve të Maqedonisë me të
cilën në rrjedhë janë konsultimet.
“Dje sollëm vendim se Regjistri
Qendror do t’i bëjë këto ndryshi-
me dhe do t’i shënojë emrat e ri,
ndërsa Shërbimi për punë të
përgjithshme dhe të përbashkëta
do t’u dorëzojë  tabela të reja  in-
stitucioneve”, deklaroi sot
zëdhënësi qeveritar Mile Bo-
shnjakovski. Në konferencën e rre-
gullt për shtyp në Qeveri,  Bo-
shnjakovski sqaroi se emrat e
institucioneve ku përmendet  fja-
la “Republika e Maqedonisë” janë
zëvendësuar me “Republika e Ma-

qedonisë së Veriut”, përderisa në
raste  kur bëhet fjalë  për institu-
cion nga karakteri kombëtar, ndër-
sa në emër është mbiemri “maqe-
donase” atëherë ai ndërrohet me
“kombëtar”, siç është rasti me Ra-
diotelevizionin e Maqedonisë i cili
tani u riemërua në Radiotelevizio-
ni kombëtar. Mbiemri “maqedo-
nase”  mbetet vetëm te institucio-
net  të cilat e identifikojnë
identitetin kombëtar maqedonas
siç është rasti me Teatrin popul-
lor maqedonas.

Tani për tani nga Qeveria nuk
zbulojnë se sa do të kushtojë
riemërimi, por paralajmërojnë se
do të dalin me informata prejse të
përfundojë tërë procesi. Bo-
shnjakovski theksoi se  nuk do të
ketë ndryshim të himnit,  ndërsa
mbesin edhe emrat e qyteteve
Makedonski Brod, Makedonska
Kamenica… 

Lubjanë, 6 mars - Zëvendëskryeta-
ri i Qeverisë për Çështje Evropia-
ne, Bujar Osmani, në kuadër të vi-
zitës në Republikën e Sllovenisë
kishte takim me zëvendëskryeta-
rin e Qeverisë së Republikës së Sl-
lovenisë dhe ministër për Punë të
Jashtme, Miro Cerar, ku u hapën
temat lidhur me integrimin evro-
pian të vendit në drejtim të filli-
mit të negociatave aderuese me
Unionin, dinamikën e zbatimit të
reformave të parapara në Planin
18, si dhe pritjet nga samitet e
ardhshme të qershorit, bëri të di-
tur SÇE-ja.

“Vazhdueshmëria e miqësisë
mes dy vendeve, si dhe afërsia e dy
popujve, më japin të drejtë të
kërkoj mbështetje të fuqishme nga
ana e Republikës së Sllovenisë për

integrimet evropiane të Republikës
së Maqedonisë së Veriut, dhe atë
jo vetëm si votë për konfirmim të
vendimit për fillim të negociatave
në samitet e qershorit të Bashki-
mit Evropian, por edhe për mbësh-
tetje në promovimin e tregimit
tonë edhe tek vendet tjera – anëta-

re, promovim të tregimit të sukses-
shëm të Ballkanit, që gjithsesi me-
riton të mbështetet në interes të
promovimit të vlerave evropiane
në rajon”, theksoi zëvendëskryemi-
nistri Osmani në takim, duke thek-
suar integrimin e Ballkanit Perëndi-
mor në BE, dhe transformimin e tij

evropian, si interes i ndërsjellë i të
dy vendeve që kanë dobi të
drejtpërdrejtë nga siguria dhe sta-
biliteti në rajon. Në takim Osmani
shprehu mirënjohje të sinqertë deri
tek kolegu i tij Cerar, si dhe deri tek
Qeveria dhe populli i Republikës së
Sllovenisë, për ratifikimin e shpejtë
të protokollit të NATO-s, të parët
pas Greqisë, me çka, si që theksoi
Osmani, Sllovenia riafirmoi miqë-
sinë mes dy vendeve, si dhe afër-
sinë e dy popujve. Në kuadër të vi-
zitës në Slloveni, Zëvendës-
kryeministri Osmani mbajti taki-
me me Sekretarin Shtetëror në Mi-
nistrinë për Punë të Jashtme të Re-
publikës së Sllovenisë, Dobran
Bozhiç, edhe me Drejtoren Progra-
muese të Qendrës për Perspektiva
Evropiane, Andreja Dolniçar Jeraj.

Bashkëpunim
në luftën
kundër
korrupsionit
Shkup, 6 mars - Ministrat e
Drejtësisë, e Punëve të Brend-
shme dhe për Shoqëri Informa-
tike dhe Administratë, Renata
Deskoska, Oliver Spasovski dhe
Damjan Mançevski dhe krye-
tarja e KSHPK-së Biljana Iva-
novska dje nënshkruan Memo-
randum për bashkëpunim për
shfrytëzimin e sistemit për
grumbullimin dhe përpunimin
e të dhënave statistikore për
parandalimin dhe shtypjen e
korrupsionit dhe prerjes së pa-
rave. Politika që e pranon
përgjegjësinë, pa kompromis
t’i menaxhojë interesat pu-
blike, ndërsa jo ato private,
theksoi në fjalimin ministri i
Punëve të Jashtme Oliver Spa-
sovski, ka mundësi në mënyrë
kualitative ta kundërshtojë
korrupsionin.
“Ne jemi të aftë për një luftë të
tillë kundër korrupsionit deri
aq sa në periudhën e kaluar me
sukses rindërtuam një mori
mekanizmash normative dhe
institucionale, që mungonin,
ndërsa janë kyçe për luftën
efikase kundër korrupsionit”,
tha ai. Ky sistem programor që
praktikisht e vëmë në përdo-
rim, theksoi Spasovski mes të
tjerash, paraqet bazë themelo-
re statistike, analitike e të dhë-
nave të krijuara në drejtim të
rishikimit të përgjithshëm të të
gjitha aspekteve të rëndësish-
me ose larjen e parave. Kjo,
theksoi, nënkupton ndjekjen  e
vazhdueshme dhe në shumë
drejtime si dhe dokumentimin
e të gjitha rasteve të tilla. “Me
nënshkrimin e përbashkët të
Memorandumit hyjmë në
fazën e përdorimit operativ të
konceptit prej të cilit do të fil-
lojë të kemi përfitim të madh:
si në pikëpamjen e luftës më të
suksesshme kundër korrupsio-
nit dhe larjes së parave, ashtu
edhe në vënien e standardeve
të reja, të njëjta për nga kuali-
teti me deputetët tanë euroa-
tlantikë”, tha ministri i Punëve
të Brendshme.
Ministri Mançevski duke thek-
suar se korrupsioni është thellë
i rrënjosur në shoqëri dhe sh-
pesh percpetohet si mënyrë e
vetme për të kryer ndonjë
punë, theksoi se do të tregojnë
dhe vërtetojnë se kjo nuk është
ashtu. Lufta kundër korrupsio-
nit, potencoi, është sfidë e
madhe për shkak se nënkupton
ndryshimin e kulturës politike,
por edhe të kulturës tonë të je-
tesës. Sipas tij, suksesi në atë
luftë është i mundshëm vetëm
nëse ka qasje të koordinuar mi-
dis të gjitha institucioneve, por
edhe aktorët e tjerë të shoqëri-
së dhe vetë qytetarët.

OSMANI TAKON MINISTRIN E JASHTËM SLLOVEN, MIRO CERAR 

Mbështetje sllovene për në BE dhe në NATO

QEVERIA VAZHDON ME IMPLEMENTIMIN E MARRËVESHJES SË PRESPËS

Mbi 130 institucione
nuk janë më "maqedonase"

Emrat e institucioneve ku
përmendet  fjala
“Republika e Maqedonisë”
janë  zëvendësuar me
“Republika e Maqedonisë
së Veriut”, përderisa në
raste  kur bëhet fjalë  për
institucion nga karakteri
kombëtar, ndërsa në emër
është mbiemri
“maqedonase” atëherë ai
ndërrohet me  “kombëtar”,
siç është rasti me
Radiotelevizionin e
Maqedonisë
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Shkup, 6 mars - “Bombat” si dëshmi
nuk do të përdoren në lëndët e
Prokurorisë Speciale Publike, të ci-
lat janë ngritur pas datës 30 qer-
shor të vitit 2017. Kjo dispozitë
është përfshirën në plotësim-ndry-
shimin e ri të Ligjit për prokuro-
rinë publike, pjesë e të cilët do të
jetë edhe vetë PSP. Ministria e
Drejtësisë, Renata Deskoska, duke
folur për kornizën e re ligjore që e
përfshin Prokurorinë Speciale, tha
se në koordinim me ekspertë të
huaj dhe PSP-në, është arritur në
konstatim se aktakuzat e ngritura
pas 18 muajve, nuk është e domo-
sdoshme të shfrytëzoi audio mate-
rialet si dëshmi.

“Ata kanë qenë vetëm indika-
cione që më pas PSP-ja ka ardhur
deri te provat tjera, që mund të
përdoren në procedura gjyqësore.
Për këto arsye, nëse këto audio-
materiale (bombat) nuk përdoren
në procese gjyqësore, nuk do të
ketë shkelje të kualitetit të proce-
durave gjyqësore. Ligji për proku-
rorinë publike që ka hyrë në proce-
durë parlamentare, është një tekst
ligjor që është shqyrtuar shumë,

përfshi edhe prokuroritë e vendit”,
tha ministrja Deskoska.

Sipas dispozitave të Ligjit të ri
për prokurorinë publike, nën om-
brellën e të cilës do të funksionojë
edhe PSP, materialet nga përgji-
met e jashtëligjshme të njohura si
“bomba” nuk do të vlejnë për gati
10 raste të Prokurorisë Speciale.
Ndër më të njohurat është “Peran-
doria”, ku të akuzuar janë afaristi
Orce Kamçev dhe ish-drejtori i po-
licisë sekrete, Sasho Mijallkov.
Vijon rasti “Regjistrimi”, ku të dy-
shuar janë kreu i BDI-së, Ali Ah-
meti dhe ish-kryetari i VMRO-së,
Nikolla Gruevski. Po ashtu, “bom-
bat” para Gjykatës Penale të Shku-
pit nuk do të mund të përdoren

për rastet “Talir”, “Rengeni”, “I fuqi-
shmi”, apo siç është rasti me
lëndën “Pacienti”, ku i dyshuar
është Bujar Osmani. Shefja aktua-
le e PSP-së, Katica Janeva, lidhur
me Ligjin e ri për prokurorinë pu-
blike, e pranoi se dikush mund të
shpëtojë e dikush tjetër të aku-
zohet. “Dikush mund të shpëtohet,
ndërsa dikush mundet plus të aku-
zohet. Por, ne në tërësi jemi të kë-
naqur që na zgjerohet kompeten-
ca. Nuk jemi të kufizuar vetëm në
'bombat', sepse në periudhën që e
analizuam konsiderojmë se ka
edhe shkelje tjera të Kodit penal.
Ashtu ndoshta tani në parahetimo-
re të shtruara do të hapim edhe
shumë lëndë tjera më të mëdha

nga ato që i kemi”, tha Janeva.
Meqë bëhet fjalë për një ligj siste-
mor, për të cilën nevojiten votat e
80 deputetëve, nga Ministria e
Drejtësisë kanë deklaruar se pa-
varësisht se Ligji për prokurorinë
publike është dorëzuar në Parla-
menti, ata ende nuk i kanë votat e
nevojshme për miratim.

Në lidhje me akuzat nga ana e
liderit të VMRO-së, Hristijan
Mickovski se nga ana e saj ka pasur
shantazh për shkrirje të pronës së
partisë për mbështetje të ligjit, Ja-
neva informon se ka pasur takim
me të pas iniciativës së tij, përmes
personit të tretë të pranishëm në
takim, por se nuk ka pasur kurrfarë
kërcënime dhe shantazhe. “Kam
menduar se është mirë të bise-
dohet dhe ta lus Mickovskin ta
mbështesë  përderisa vjen deri te
ligji për PSP-në me të cilin i vazh-
dohet  mandati për  kohë të pacak-
tuar si pjesë e  sistemit gjyqësor,  se
mund ta shqyrtojë  atë çështje në
partinë e tij që të mund të japin
përkrahje”, deklaroi Janeva.

Ndryshe, në propozim Ligjin në
fjalë, është rregulluar edhe statusi
i kuadrit të PSP-së. Kështu që shefja
e PSP-së, Katica Janeva në krye të
kësaj prokurori do të mund të qën-
drojë vetëm edhe një vit pas mira-
timit të Ligjit. 

Ndërkohe, prokurorët tjerë të
kësaj prokurorie parashihet të jenë
pjesë e saj më së shumti deri dy
vite pas hyrjes në fuqi të dispozita-
ve të reja.

Shkup, 6 mars - Sektori për Punë të
Brendshme në Shkup parashtroi
padi penale kundër ish-kryetarit
të Qytetit të Shkupit, Koce Traja-
novski dhe tre personave të tjerë
nga administrata e qytetit për ke-
qpërdorim të pozitës zyrtare dhe
autorizimit gjatë zgjedhjes së drej-
torit të NP "Ujësjellësi dhe Kanali-

zimi" sipas konkursit të vitit 2014.
Siç kumtoi MPB, Njësia për krim
ekonomik dhe kompjuterik para-
shtroi padi penale kundër K.T. (63),
N.I. (65), V.GJ.(53) dhe B.T.(67), të
gjithë nga Shkupi, për shkak të ek-
zistimit të dyshimit të bazuar se
kanë kryer vepër penale “keqpër-
dorim të pozitës zyrtare dhe auto-
rizimit”, e ndëshkueshme sipas ne-
nit 353 nga Kodi zgjedhor.

Trajanovski, si kryetar i Qytetit
të Shkupit, gjatë dhjetorit të vitit
2014 solli Vendim për shpallje të
konkursit publik për zgjedhje të
drejtorit të Ndërmarrjes Publike
“Ujësjellësi dhe Kanalizimi”, në
bazë të çka ishte shpallur Konkurs

publik dhe ishte mbajtur proce-
durë për zgjedhje të drejtorit të
ndërmarrjes. Për zbatimin e pro-
cedurës ishin emëruar N.I. -
udhëheqës i sektorit për punë të
përgjithshme të Qytetit të Shku-
pit, kryetar i Komisionit për zba-
tim të procedurës për zgjedhje të
drejtorit të NP 'Ujësjellësi dhe ka-
nalizimi', ndërsa V.GJ. - udhëheqës
i sektorit për menaxhim me resur-
se njerëzore në Qytetin e Shkupit
dhe B.T. – udhëheqës i sektorit për
punë juridike në Qytetin e Shku-
pit, në cilësinë e anëtarëve të komi-
sionit. “Kryetari dhe anëtarët e ko-
misionit nuk kryen kontrollin e
kompletimit dhe validitetit të

dokumentacionit të parashtruar
nga kandidatët për konkursin e sh-
pallur publik për zgjedhje të drej-
torit të NP 'Ujësjellësi dhe Kanali-
zimi'. Nga 11 kandidatë të paraqitur
për drejtor, ishte zgjedhur A.A., i
cili ka pasur dokumente të pakom-
pletuara, përkatësisht diploma për
fakultet të kryer në shtetin e Nju-
Jorkut në SHBA nuk ishte nostri-
fikuar. Vendimin e këtillë ia para-
shtruan Trajanovskit, i cili
gjithashtu, nuk kreu kontrollin dhe
solli Vendim për zgjedhje të A.A.
për drejtor të NP 'Ujësjellësi dhe
Kanalizimi'”, thuhet në komu-
nikatën e MPB-së. Pas zgjedhjes,
vazhdon më tej komunikata, Sin-

dikata e punëtorëve nga hotelie-
ria, turizmi, ekonomizimi komu-
nal-banesor, zejtaria dhe shoqatat
e mbrojtura parashtruan ankesë
në Ministrinë e Punës dhe Politikës
Sociale, si dhe në Inspektoratin sh-
tetëror të punës. “Pas mbikëqyrjes
së kryer inspektuese në ndër-
marrjen publike, Koce Trajanov-
skit iu tha që ta rishqyrtojë vendi-
min për zgjedhje të drejtorit të
ndërmarrjes dhe të sjellë vendim
në pajtim me kompetencat e veta,
por ai nuk ndërmori kurrfarë ve-
primi, me çka i mundësoi personit
A.A. të vazhdojë ta kryejë funk-
sionin”, thuhet në komunikatën e
MPB-së. (O.Xh)

Miratohet faza e parë
e reformave në
sigurim dhe zbulim
Shkup, 6 mars - Parlamenti e miratoi
në lexim të parë setin e ligjeve për
reformimin e strukturave të siguri-
mit dhe zbulimit, me të cilat mes
tjerash reformohet Drejtoria e Si-
gurimit dhe Kundërzbulimit dhe
parashikohet formimi i Agjencisë
për Siguri Kombëtare. Në lexim të
dytë shkojnë propozim-ligjet për
Agjencinë për Siguri Kombëtare,
për koordinim të strukturës së si-
gurimit dhe zbulimit në Maqedo-
ninë e Veriut, për ndryshimin e
Ligjit për ndjekje të komunikime-
ve, për ndryshimin dhe plotësimin
e Ligjit për punë të brendshme dhe
për ndryshimin dhe plotësimin e
Ligjit për të huaj. Me tre ligjet e
fundit, vetëm harmonizohet teksti
për shkak të formimit të agjencisë
së re. Në përgatitjen e këtyre ligje-
ve, të cilat dalin nga rekomandimet
e Pribesë, morën pjesë edhe depu-
tetë nga opozita, por debati kaloi
në zënkë mes pushtetit dhe opo-
zitës, e cila në të vërtetë qëndron
pas përgjimit masiv, si në aspektin
kadrovik të ekipohet Agjencia e re
pa njollat në të kaluarën, si do të
përcaktohet se kush është adekuat,
e kush jo të punojë në Agjencinë e
re dhe si do të shmanget ndikimi i
partisë dhe interesat e saj në
punën e këtij shërbimi. “Kjo
reformë është e nxitur nga ajo që
ka ndodhur në të kaluarën dhe
është e lidhur me shërbimet e sigu-
rimit dhe zbulimit, në pajtim me
rekomandimet e grupit ekspert të
Pribesë”, tha ministri i Punëve të
Brendshme, Oliver Spasovski, duke
e elaboruar para deputetëve setin e
ligjeve, e para së gjithash duke fo-
lur për Agjencinë e re për siguri
kombëtare. Ai theksoi se kjo
reformë nuk është ekskluzivitet i
MPB-së, për shkak se në përga-
titjen e zgjidhjes ligjore janë përf-
shirë të gjitha subjektet e prekur
në shoqëri, ndërsa procesi u zhvil-
lua në disa faza që të zgjedhet mo-
deli më i mirë, i cili do të jetë në
pajtim me standardet e NATO-s
dhe BE-së.

KEQPËRDORIM I DETYRËS ZYRTARE

Padi penale për Koce Trajanovskin
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

“BOMBAT” E PSP-së SHKOJNË NË HISTORI

"Zhvishen" prokurorët special 
"Bombat" nuk do të
mund të përdoren më si
dëshmi në lëndën
“Perandoria”, ku i akuzuar
është Orce Kamçev dhe
Sasho Mijallkov. Edhe
lënda “Regjistrimi”, ku i
dyshuar është kreu i BDI-
së, Ali Ahmeti dhe
ish-kryetari i VMRO-së,
Nikolla Gruevski, nuk do
t'i ketë dëshmi bazë
përgjimet

PSP, ZAEVI PARALAJMËRON TAKIM TË RI LIDERËSH 
Kryeministri Zoran Zaev dje nga Kavadari ka
paralajmëruar takim të ri liderësh, duke u përgjigjur
në pyetjen e gazetarëve nëse liderët do të takohen
lidhur me PSP-në, siç ka kërkuar VMRO-DPMNE.
“Kuptohet, është koha të mbajmë takim liderësh.
Një për shkak të reformave dhe ligjeve reformuese
në Parlament, e dyta zgjedhjet presidenciale që

pasojnë. E treta, ia vlen të diskutohet për çfarëdo
çështje të hapur. Unë çdoherë i jap shans dialogut.
Dialogu i ndihmon vendit tonë për të gjitha çështjet
e hapura. Besoj se në kohë të shpejtë do të mbahet
takimi i liderëve, siç përgjigjet edhe për shefin e
opozitës. Bashkë do të adaptohemi, që të mund të
mbajmë atë takim liderësh”, ka thënë Zaevi. 

Koha
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Fisnik PASHOLLI 

Shkup, 6 mars - Hapi i parë dhe më
i rëndësishëm për të luftuar ekono-
minë e zezë janë disiplinimi i obli-
guesve tatimor të bizneseve nga
më të ndryshmet, si dhe kontrollet
më të mëdha ndaj parregullsive
me mosparaqitjen e qarkullimit
real, stornimin dhe mos lëshimin e
rregullt të llogarive fiskale, thonë
nga Drejtoria për të Ardhura Pu-
blike. Në këtë drejtim, me ndryshi-
met ligjore - së shpejti do të mund
që llogaritë fiskale të stornohen
vetëm në 15 minutat e para, ndër-
sa patjetër do të duhet të lëshohet
edhe llogari fiskale me llogarinë
storno. Afati prej 15 minuta do të
vlejë vetëm për bizneset që pu-
nojnë me ushqim dhe pije, si dhe
për bastoret.  

Përgjatë vitit të kaluar dhe në
dy muajt e parë të këtij viti, gjatë
kontrolleve të fiskalizimit - më së

shpeshti është konstatuar mos lë-
shimi i llogarive fiskale përmes sh-
frytëzimit të llogarive kompjute-
rike si zëvendësim të llogarive
fiskale, mosposedimi i sistemit fi-
skal rezervë të pajisjes, mungesë
e evidentimit të të dhënave në Li-
brin për qarkullimin ditor, si dhe
dallimi midis qarkullimit në arkë
dhe qarkullimit të evidentuar për-
mes sistemit fiskal.

Kontrollet janë kryer tek
objektet hotelerike si hotele, re-
storante, piceri, burektore, auto-
mekanikë, gomisteri dhe shitore
të auto-pjesëve, sallonet e bukuri-
së, ondulistë, shitore të luleve dhe

shitore të veshmbathjes, auto-
larje, manifestime që organizojnë
komunat, diskoteka, bare të natës
dhe bastore ilegale. Në periudhën
janar-shkurt të vitit 2018 janë rea-
lizuar 1639 kontrolle prej të cilave
174 kanë rezultuar me parregullsi,
apo kemi 11 për qind me sukses.
Nga ana tjetër, në të njëjtën pe-
riudhë të këtij viti janë shënuar
268 kontrolle me 215 parregullsi
që udhëzon se vetëm në dy muajt
e parë të këtij viti - kemi 80 për
qind në locimin e parregullsive, e
me këtë edhe në uljen e kontrolle-
ve apo orientimin e tyre atje ku
ka nevojë, thotë numri një i DAP,

Sonja Llukarevska. “Ulja e evazio-
nit fiskal në vend apo ekonomisë
gri do të fillojë me disiplinimin e
obliguesve tatimor. Kontrollet që
i përmendën më lartë udhëzojnë
se në këto shifra ekzistojnë obli-
gues tatimor, dhe atë para së
gjithash objekte hotelerike që për
herë të gjashtë po përsërisin të
njëjtat shkelje ligjore nga njëra
anë, ndërsa nga ana tjetër, të njëj-
tit janë ithtarët e parë për uljen e
dënimeve", thotë drejtoresha e
Drejtorisë për të Ardhura Publike,
Sonja Llukarovska. 

Sipas saj, në favor të uljes së
evazionit fiskal apo ikjes së page-
sës së tatimit, do të plotësohet dhe
ndryshohet Ligji për regjistrimin e
pagesave pa kesh, ku do të përcak-
tohet obligimi ligjor i parashtrimit
të llogarisë fiskale së bashku me
llogarinë që stornohet. 

“Një obligim i tillë përkundër
asaj se ishte i rregulluar me akt
nënligjor, nuk respektohej nga më
shumë obligues tatimor, andaj iu
qasëm ndryshimeve të tilla. Me
këto ndryshime ligjore rregullohet
Ligji në aspektin e moslëshimit të
llogarive storno për kryerësit e
qarkullimit me ushqim dhe pije në
objekte dhe për bastoret. Vendoset

përkufizim kohor prej 15 minuta
për stornimin e llogarive të pijeve
dhe ushqimeve nëë restorante , ka-
fiteri dhe diskoteka, ndërsa për-
caktohet edhe përkufizim prej 15
minutash për bastoret për storni-
min e llogarive, si dhe parashtrimi
i llogarive fiskale së bashku me llo-
garinë që stornohet”, sqaroi më tej
Llukarevska. Ajo thotë se këto
ndryshime ligjore janë imponuar
edhe me stornimin e 64.839 lloga-
rive fiskale në vitin 2017 në vlerë
prej 588.585.173 denarë, apo 77.832
llogari storno në vlerë prej
553.214.309 denarë në vitin 2018.
Gjithsej në dy vitet e kaluara janë
ndaluar apo stornuar 142.671 lloga-
ri fiskale me vlerë prej
1.141.799.482 denarë të qarkullimit
të stornuar. 

Ndryshe, kontrollet vitin e ka-
luar janë realizuar në tërë Maqe-
doninë Veriore nga vendbanimet
më të vogla deri tek ato më të
mëdha, dhe atë në tërë qytetin e
Shkupit, Prilep, Manastir, Strumicë,
Shtip, Koçanë, Kumanovë, Make-
donski Brod, Strugë, Dibër, Tetovë,
Gostivar, Veles, Kavadar, Gjevgjeli,
Dojran, Vinicë, Bogdanci, Probish-
tip, Radovish, Makedonska Kame-
nicë, Dellçevë, Berovë...

Ohër, 6 mars - Në shtet në vijim
është rikonstruimi i 15 akseve të
rrugëve transite, intervenime me
vlerë 186 milionë denarë, të sigu-
ruara nga buxheti i Ndërmarrjes
publike për rrugë shtetërore. Tre
pjesë prej tyre në gjatësi prej 18.2
kilometra janë në Ohër dhe atë
në pjesën transite të qytetit, me
rikonstruimin e bulevardit krye-
sor “Turistik”. Ministri i Transpor-

tit dhe Lidhjeve, Goran Sugarev-
ski, i cili dje së bashku me drejto-
rin e Ndërmarrjes publike për
rrugë shtetërore Zoran Kitanov
kanë kryer kontroll në aktivitetet
ndërtimore në terren, tha se in-
tensivisht po punohet në rrugët
në vend, pavarësisht kategorisë.

“Në këtë moment punohet në
dy autostrada dhe atë Kërçovë-
Ohër dhe Milladinovc-Shtip, që

do të lëshohet në përdorim gjatë
kësaj jave. Punohet edhe në katër
rrugë magjistrale dhe në 40 akse
rrugore rajonale”, tha Sugarevski,
duke paralajmëruar se do të
rikonstruohet edhe rruga e vjetër
drejt Strugës, si dhe rruga nga
Struga drejt Radozhdës. Sugarev-
ski paralajmëroi se së shpejti fil-
lon edhe ndërtimi i autostradës
së re nga Shkupi drejt Bllacës. Si-

pas ministrit Sugarevski, investi-
met kapitale në Maqedoni këtë
vit do të jenë jashtëzakonisht të
larta.

“Realizimi i projekteve në tre-
mujorin e parë këtë vit është 300
për qind më i lartë se krahasuar
me tremujorin e parë vitin e ka-
luar, ndërsa ky tremujor ende nuk
ka kaluar. Me fillim të sezonit
ndërtimor, intensivisht do të pu-
nohet edhe në tremujoret e tjera,
me pritje që të realizohen të
gjitha intervenimet që i ka para-
parë Qeveria për vitin vijues, tha
Sugarevski. Drejtori i Ndër-
marrjes publike për rrugë shtetë-
rore Zoran Kitanov nga ana e tij
tha se të gjitha rikonstruimet në
akset në Ohër do të përfundojnë
në maj, që qyteti të përgatitet për
sezonin e ri turistik. Krahas riko-
snstruimit të këtyre akseve, Suga-
revski dhe Kitanov theksuan se në
vijim janë edhe aktivitete ndërti-
more në autostradën Ohër-
Kërçovë, me intensifikimin e tyre
me përmirësimin e kushteve
kohore.

Rritet prodhimi
industrial
Shkup, 6 mars - Prodhimi indu-
strial  në janar është rritur për 12
për qind në krahasim me
muajin e njëjtë të vitit të kaluar,
publikoi Enti Shtetëror i Stati-
stikës. Rritje ka në sektorin Fur-
nizim me energji elektrike, gaz
dhe avull për 50,8 për qind dhe
në sektorin e Industrinë përpu-
nuese për katër për qind. Rritja
në industrinë e përpunimit ka të
bëjë në rritjen e prodhimit të
pijeve, prodhimeve të duhanit,
tekstilit, mobilies, prodhimeve
farmaceutike, metaleve, pajisjes
elektrike, makinave dhe apara-
teve, automjeteve motorike, ri-
morkiove  dhe gjysmë rimorkio-
ve. Rënie prej 2,2 për qind
vërehet në sektorin e Minierës
dhe nxjerrjes së gurëve. Shikuar
sipas grupeve kryesore indu-
striale, rritje ka tek Energjia  për
44,6 për qind, Prodhimet kapita-
le  për 15,7 për qind dhe Prodhi-
meve të qëndrueshme  për kon-
sum të gjerë  për 23,7 për qind,
derisa rënie ka te Prodhimet in-
termediare, përveç energjisë për
1,1, për qind dhe prodhimet e
paqëndrueshme për konsum të
gjerë për 3,1 për qind.

SUGAREVSKI PËR INVESTIMET KAPITALE 

Këtë muaj filloN rikonstruimi I 40 akseve rrugore

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

LUFTA KUNDËR EKONOMISË SË ZEZË 

Ulja fillon me disiplinimin 
e obliguesve tatimor 

Hapi i parë dhe më i
rëndësishëm për të
luftuar ekonominë e
zezë është disiplinimi i
obliguesve tatimor të
bizneseve nga më të
ndryshmet, si dhe
kontrollet më të mëdha
ndaj parregullsive me
mosparaqitjen e
qarkullimit real,
stornimin dhe mos
lëshimin e rregullt të
llogarive fiskale

Koha
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Delvina KËRLUKU

Shkup, 6 mars - Maqedonia e Veriut
me 638 pikë gjendet në vendin e
25-të sipas Indeksit konsumator
shëndetësor evropian (EHCI), që
paraqet përpjekje për matje dhe
radhitje të implementimit të
mbrojtjes shëndetësore nga pikë-
pamja e konsumatorit ose pranue-
sit të shërbimit. Në raportin e fun-
dit të “Juro helt konsjumer indeks”
citohet se Maqedonia e Veriut në
vitin 2014 ka qenë “Raketë e vitit”,
kur e ndërmori vendin e 16-të me
700 pikë, që ishte kërcim për 11 ven-
de, përkatësisht nga vendi 27 dhe
555 pikë në vitin 2013. Edhe në ra-
portin e fundit potencohet se asnjë

vend nuk ka arritur vetëm për një
vit të përmirësohet për 11 pozita.

"Fusha ku Maqedonia e Veriut
ende duhet të përparojë janë re-
zultatet nga trajtimi i vërtetë
mjekësor. Nuk ka ilaç të shpejtë
për këtë, madje edhe lidership
shumë të shkëlqyer, me siguri do
të nevojiten së paku pesë vjet që të
ketë përparim të madh. Supo-
zohet se disa metoda nga trajti-
met e vjetra, të cilat ende janë në
përdorim nga koha e Jugosllavisë,
e vështirësojnë përmirësimin”,
thuhet në raport. Vendi ka bërë

hap të jashtëzakonshëm në cak-
timin elektronik të kontrolleve -
nga korriku i vitit 2013, çdo mjek
amë mund të caktojë kontroll te
specialisti në vend në kohë reale,
derisa pacienti ulet pranë mjekut
dhe e cakton vetëm me disa kliki-
me në kompjuter.

Me këtë në tërësi është elimi-
nuar koha e pritjes, derisa pacienti
është i gatshëm të udhëtojë në një
distancë të shkurtër (nga pika në
pikë në vend duhet të kalohen rreth
20 kilometra me atë që kryeqyteti
Shkup gjendet përafërsisht në

qendër). Në këtë mënyrë, Maqedo-
nia e Veriut mori rezultate të larta
për qasje, veçanërisht në kujdesin
ambulator, por ende duhet të pu-
nohet kur është në pyetje kujdesi
spitalor dhe diagnostika përparue-
se. Radhitja është bërë në tetë fusha
me më shumë kritere. Vlerësimet
janë “mirë”, “keq” dhe “neutral”. Me
vlerësimin "keq" janë shënuar tenti-
met për parandalimin e vdekjeve
të foshnjave, shkalla e mbijetesës
të kancerit, fruthi, tensioni i gjakut,
parandalimi i duhanit si dhe
vdekjet nga aksidentet.

Tetova, Kumanova,
Manastiri dhe Shkupi
në listën e qyteteve
më të ndotura në botë
Shkup, 6 mars - Tetova, Kumano-
va, Manastiri dhe Shkupi u gjen-
den në listën e qyteteve më të
ndotura për vitin 2018, sipas ana-
lizës së përpiluar nga organizatat
joqeveritare ndërkombëtare
ekologjike “Grinpis” dhe “Aj Kju
Ear Vizhuell”, grup me seli në
Zvicër që globalisht e ndjek
ndotjen e ajrit. Në listën e 3000
qyteteve, nga qytetet e Maqedo-
nisë Veriore, Tetova renditet në
vendin më të lartë 169-të, Kuma-
nova në 261-të, Manastiri në 280-
të dhe Shkupi në vendin 315-të.
Nga rajoni qytet më i ndotur
është potencuar Zhivinca në Bo-
snjë e Hercegovinë, e cila gjendet
në pozitën 102-të, ndërsa i bëjnë
shoqërim edhe tri qytete të Bo-
snjës: Graçanica në vendin e 137-
të, Sarajeva në 240-të dhe Tuzlla
në vendin 289-të. Në mesin e 500
qyteteve më të ndotura nga Bal-
lkani Perëndimor në listë sipas
ndotjes së ajrit janë edhe Prishti-
na në vendin e 373-të dhe Sofja e
cila është në vendin e 422-të.
Në nivelin botëror qyteti më i
ndotur është Nju Delhi - krye-
qendra 20-milionëshe e Indisë,
ndërsa e ndjekin pas kryeqytetet
e Bangladeshit, Dakës dhe Kabu-
lit në Afganistan. Pekingu është i
teti në listë. Nga metropolet
botërore Londra gjendet në ven-
din e 48-të, ndërsa Uashingtoni
në vendin e 56-të. Sipas analiza-
ve, prej gjithsej 30 qyteteve më
të ndotura në botë, në Indi gjen-
den 22. Matjet e “Grinpis” dhe “Aj
Kju Ear Vizhell” kanë treguar se
64 për qind prej 3.000 qyteteve
në listë i tejkalojnë limitet e
rekomanduara të Organizatës
Botërore Shëndetësore për ek-
spozim të grimcave PM 2,5 në ni-
vel vjetor, që lidhen me një
numër të madh problemesh
shëndetësore tek njerëzit.
Raporti për ndotjen e ajrit në botë
për vitin 2018 bazohet në të dhë-
nat publike nga realizimi i  moni-
torimit siç janë rrjetet qeveritare
për monitorim të konfirmuara me
matjet e realizuara nga stacionet
matëse të “Ear Vizhell” me të cilat
operojnë persona privatë ose or-
ganizata. OBSH-ja vlerëson se
globalisht shtatë milionë njerëz
në vjet para kohe vdesin si pasojë
e ekspozimit të ndotjes së ajrit,
ndërsa Banka Botërore ka llogari-
tur se çdo vit konsiderohet si
humbje e ekonomisë botërore në
orët e punës për 225 miliardë dol-
larë. (Q.A)

Shkup, 6 mars - Për të katërtën
herë, Këshilli Ndërkombëtar i Ae-
roporteve (Airports Council Inter-
national), Aeroportit Ndërkombë-
tar të Shkupit (ANSH), që
menaxhohet nga kompania ajrore
“TAV Maqedoni”, i ndau çmimin
prestigjioz për kualitet të shërbi-
meve të aeroportit për vitin 2018.
Aeroporti Ndërkombëtar i Shku-
pit përveç që është fitues i çmimit
ndërkombëtar ASQ (Airports Ser-
vice Quality), për vitin 2018 njëhe-
razi është radhitur si aeroporti më
i mirë në Evropë në kategorinë e
aeroporteve me më pak se 2 mi-
lionë udhëtarë në vit. Më herët, Ae-
roporti Ndërkombëtar i Shkupit
kishte fituar këtë çmim në vitin
2012, 2013 dhe 2015. Drejtori i
përgjithshëm i kompanisë ajrore
TAV Maqedoni, Alper Ersoj, u sh-
preh i lumtur për çmimin e fituar,
ndërsa theksoi se përderisa vazh-
dimisht shënohet rritje e numrit
të udhëtarëve, kompania i kush-
ton rëndësi të veçantë kualitetit të
shërbimeve. 

“Aeroporti Ndërkombëtar i

Shkupit është aeroporti që shënon
rritje më të shpejtë në Ballkan, me
numër dyshifror të normës së
rritjes në vitet e fundit. Ashtu siç e
dini, kemi arritur në shifrën prej
dy milionë udhëtarëve në vitin
2018, vetëm 4 vjet pasi e mirë-
pritëm udhëtarin e një milion në
vitin 2014”, tha Ersoj. Drejtori Ersoj
njëherazi i falënderoi të gjithë
udhëtarët që kanë dhënë vlerësi-
me të larta, si dhe kanë dhënë ko-
mentet e tyre që do ta ndihmojnë
kompaninë që edhe më tutje të
përmirësojë kualitetin e shërbi-
meve që i ofron. “Gjithashtu falën-

deroj edhe stafin e Aeroportit
Ndërkombëtarit të Shkupit për
mundin e tyre, të cilët po ashtu
janë më meritorët për çmimin e
fituar", tha ai. Ndryshe, çmimi pre-
stigjioz ndahet në kuadër të Pro-
gramit për Kualitet të shërbimeve
të aeroporteve, ndërsa fituesi i
çmimit u bë i ditur më 6 mars në
selinë e ACI-së në Montreal, Ka-
nada, ndërsa çmimi ndahet në
bazë të vlerësimeve të udhëtarë-
ve dhe paraqet një mirënjohje për
aeroportet anekënd botës për ek-
speriencën e shkëlqyer të udhë-
tarëve. (Z.V)

Gripi 
i merr jetën
edhe një
fëmije
Shkup, 6 mars - Në Klinikën për
sëmundje të fëmijëve vdiq një
fëmijë dy vjet e gjysmë e gjini-
së femërore,  e cila është pra-
nuar mbrëmë  me infeksion
bakterial serioz. Siç infor-
mojnë nga Klinika, fëmija
është pranuar  të hënën pasdi-
te. Fëmija paraprakisht  ka
qenë relativisht mirë, me in-
feksion respirator dhe një javë
është trajtuar nga ana e
mjekut amë. “Në ditën e
përkeqësimit të gjendjes
është sjellur në Klinikë. Është
pranuar në Repartin për shë-
rim intensiv,  e vendosur  në
aparat respirator, por edhe
krahas të gjitha  procedurave
terapeutike të ndërmarra pas
qëndrimit 12 orësh fëmija
vdiq”, thuhet në kumtesën e
Klinikës për sëmundje të fë-
mijëve.  

Aeroporti Ndërkombëtar i Shkupi,
aeroporti më i mirë në Evropë!

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

MAQEDONIA E VERIUT NË VENDIN E 25-tëTË INDEKSIT SHËNDETËSOR

Trajtime të vjetra që
nga koha e Jugosllavisë

Me vlerësimin "keq"
janë shënuar
tentimet për
parandalimin e
vdekjeve të foshnjave,
shkalla e mbijetesës
të kancerit, fruthi,
tensioni i gjakut,
parandalimi i duhanit
si dhe vdekjet nga
aksidentet. "
Supozohet se disa
metoda nga trajtimet
e vjetra, të cilat ende
janë në përdorim nga
koha e Jugosllavisë, e
vështirësojnë
përmirësimin”, thuhet
në raport

Koha
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Në bazë të nenit 37 të Ligjit për arsim profesional dhe trajnim (Gazeta Zyrtare e RM-së nr.71/06, 117/08, 148/09, 17/11, 24/13, 
137/13, 41/14, 145/15 dhe 55/16) dhe neni 18 dhe 33 nga Rregullorja mbi llojet e veprave të autorit dhe të shërbimeve tjera 
intelektuale dhe kritereve, mënyrën e përzgjedhjes, niveli i kompensimit dhe numri i anëtarëve të ekipeve të ekspertëve të Qendrës 
për Arsim Profesional dhe Trajnim nr.01- 401/10, Qendra për Arsim Profesional dhe Trajnim – Shkup,  shpall: 

KONKURS 
për përzgjedhjen e bashkëpunëtorëve të jashtëm për punë profesionale të Qendrës për Arsim Profesional dhe Trajnim – 

Shkup 
1. Qendra për Arsim Profesional dhe Trajnim – Shkup, shpall 

konkurs për përzgjedhjen e bashkëpunëtorëve të jashtëm, edhe 
atë nga një (1) mësimdhënës nga shkolla e mesme 
profesionale nga drejtimi përkatës dhe një (1) profesor 
universitar nga drejtimi përkatës për korrigjimin dhe 
harmonizimin e programeve mësimore për vitin III në pajtim me 
planet mësimore për arsim të mesëm profesional me 
kohëzgjatje trevjeçare, edhe atë:  

) Drejtimi: Makineri,  profilet arsimore: 
 Automekanik, Përpunues i metalit, Mekanik i karrocerisë, 

Saldator, Instalues për ngrohje dhe klimatizim, Instalues i 
linjave gypor, Mekanik i konstruksionit, Makinist për 
stabilimente energjetike, Mekanik i makinerisë. 

 
B) Drejtimi: Ndërtimtari – Gjeodezi, profili arsimor:  
  Montues për ndërtime të thata. 

 
C) Drejtimi: Grafikë, profile arsimore: 
  Shtypës dhe Përpunues i aplikacioneve vizuale. 

 
Ç) Drejtimi: Hoteleri – Turizëm, profilet arsimore:  
 Kamerier, Kuzhinier, Pastiçier.   

 
D) Drejtimi: Bujqësi – Veterinari, profilet arsimore: 
 Kopshtar – Lulëtar. 

 
Dh) Drejtimi: Pylltari – Përpunimi i drurit, profilet 

arsimore:  
 Pylltar 

 
) Drejtimi: Shërbime personale, profilet arsimore:  
 Parukier, Estet për përkujdesjen e duarve dhe këmbëve. 

 
Ë) Drejtimi: Gjeologji – Miniera, profili arsimor:  
 Drejtues i makinave të minierave  

 
F) Drejtimi: Elektroteknikë, profilet arsimore: 
 Autoelektronik, Elektromekanik për teknikë kompjuterike 

dhe teknologji, Elektricist, Elektromekanik, Autoelektricist.  
 
2. Nga dy mësimdhënës nga shkolla e mesme profesionale 

nga drejtimi përkatës dhe një profesor universitar nga drejtimi 
përkatës, për përpilimin, korrigjimin dhe harmonizimin e 
programit të provimit dhe provimit përfundimtar, edhe atë:   

 
 A. Drejtimi: Makineri,  profilet arsimore: 
 Automekanik( i ri), Përpunues i metalit (i ri), Mekanik i 

karrocerisë(i ri), Saldator (i ri), Instalues për ngrohje dhe 
klimatizim (i ri), Instalues i linjave gypor (i ri), Mekanik i 
konstruksionit (i ri), Makinist për stabilimente energjetike (i ri), 
Mekanik i makinerisë (i ri). 

 
B) Drejtimi: Ndërtimtari – Gjeodezi, profili arsimor:  
  Montues për ndërtime të thata. 

 
C) Drejtimi: Grafikë, profile arsimore: 
 Përpunues i aplikacioneve vizuale. 

 
D) Drejtimi: Bujqësi – Veterinari, profilet arsimore: 
 Kopshtar – Lulëtar. 

Dh) Drejtimi: Pylltari – Përpunimi i drurit, profilet 
arsimore:  

 Pylltar, Tapicier, Zdrukthëtar. 
 

) Drejtimi: Shërbime personale, profilet arsimore:  
 Parukier, Estet për përkujdesjen e duarve dhe këmbëve. 

 
Ë) Drejtimi: Gjeologji – Miniera, profili arsimor:  
 Drejtues i makinave të minierave  

 
F) Drejtimi: Elektroteknikë, profilet arsimore: 
 Autoelektronik, Elektromekanik për teknikë kompjuterike 

dhe teknologji, Elektricist, Elektromekanik, Autoelektricist.  
 
G) Drejtimi: Ekonomi, Juridik dhe Tregtar  
 Asistent afarist administrator: Shitës – referent për 

shërbime shitëse 
 
Gj) Drejtimi: Kimi-Teknologji 
 Përpunues i mishit, Bukëpjekës  

 
H) Drejtimi: Shëndetësi  
 Infermier-Kujdestar 

 
3. Persona që kanë licencë përkatëse për lekturë  
dhe korrekturë për programe mësimore dhe  
të provimit në gjuhën maqedonase. 
 
4.  Të drejtë konkurrimi kanë: 
mësimdhënës nga shkollat e mesme të cilët i plotësojnë këto 

kushte: 
- të kenë së paku tre vjet përvojë pune në arsimin profesional 

nga drejtimi përkatës, dhe  
profesorët universitar të cilët i plotësojnë këto kushte: 
- të kenë mbaruar së paku studimet për master dhe të kenë 

përvojë në veprimtarinë edukativo-arsimore ose shkencore për 
drejtimin përkatës, të kenë publikuar artikuj shkencor, 
respektivisht kontribute shkencore të cilat janë të rëndësishme 
për drejtimin përkatës dhe për përparimin e arsimit dhe 
edukimit. 

Për lekturë në gjuhën maqedonase të drejtë konkurrimi kanë 
personat që kanë licencë përkatëse për lekturë. 

Përparësi kanë kandidatët të cilët kanë marrë pjesë në 
përpilimin e plan-programeve mësimore.  

Me kandidatin i cili i plotëson kushtet dhe do të përzgjidhet si 
bashkëpunëtor i jashtëm do të nënshkruhet kontratë. 

Kandidati duhet të paraqes fletëparaqitje ku qartë duhet të 
shkruajë pozitën për të cilën paraqitet, gjithashtu duhet të 
dorëzojë dokumentacionin për plotësimin e kushteve të cilat 
janë përmendur në këtë konkurs (vërtetim që është në 
marrëdhënie pune) dhe biografi të shkurtë. 

Nuk do të shqyrtohen fletëparaqitjet të cilat nuk janë të 
kompletuara dhe nuk janë të dorëzuara me kohë. 

Plan-programet mësimore mbi të cilët do të bëhet korrigjimi 
dhe harmonizimi i të njëjtave do të publikohen në ueb faqe e 
Qendrës: www.csoo.edu.mk   

Konkursi zgjatë 8 ditë nga dita e shpalljes. 
Fletëparaqitjet me dokumentacionin e duhur dorëzohen në 

arkivin e Qendrës për Arsim Profesional dhe Trajnim, ose 
nëpërmjet postës në adresën Bul. Goce Dellçev nr:18 – Shkup, 
p.fax 290. 

Qendra për Arsim Profesional dhe Trajnim – Shkup 

Në bazë të nenit 114, 176 paragrafi 3 dhe 217 paragrafi 2 nga Ligji për arsim të lartë (Gz. Zyrtare e RM nr.82/2018), dekani i Fakultetit 
pedagogjik "Shën Kliment Ohridski" në Shkup, publikon:  

 
KONKURS 

për zgjedhje në të gjithë titujt mësimor-shkencor 
 

1. Publikohet konkurs për zgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha titujt mësimor-shkencor, nga sfera e Informatikës, për lëndët: 
1.1.  Teknologjia informatike-komunikative në mësim (lëndë e detyrueshme për grupin e studimeve Mësim klasor në gjuhën mësimore 

shqipe) 
1.2.  Teknologji informatike-komunikative në punën edukative-arsimore (lëndë e detyrueshme për grupin e studimeve Edukim 

parashkollor, në gjuhën mësimore shqipe) dhe 
1.3.  Softuer edukativ-arsimor (lëndë zgjedhore për grupet e studimit Mësim klasor dhe Edukim parashkollor, në gjuhën mësimore 

shqipe). 

2. Kandidatët që do të paraqiten në Konkursin duhet t`i plotësojnë kushtet e përgjithshme nga Ligji për arsim të lartë (Gz. Zyrtare e RM 
nr.82/2018), si dhe kriteret ekzistuese të dhëna në Rregulloren për kriteret dhe procedurat e veçanta për zgjedhje në titujt mësimor-shkencor, 
shkencor, mësimor-profesional dhe bashkëpunues dhe administratorë të Universitetit "Shën Kirili dhe Metodij" në Shkup (Fleta universitare 
nr.411/2018 ) 

 
3. Kandidatët që do të konkurrojnë duhet të parashtrojnë: 
- fletëparaqitje; 
- biografi të shkurtë, me kopje të vendimit për zgjedhje në titullin; 
- diplomë për shkallë shkencore të arritur doktor i shkencave nga sfera shkencore për të cilën zgjidhet; 
- formular i plotësuar ndaj Raportit për zgjedhje në titullin përkatës, i cili mund të tërhiqet në arkivin e Fakultetit; 
- deklaratë për përmbushjen e kushteve të përgjithshme dhe të veçanta për vendin e punës, me listë të punimeve shkencore të botuara në 

publikime shkencore referente në 5 vitet e fundit para publikimit të shpalljes për zgjedhje dhe 
- certifikatë të shtetësisë. 
4. Fletëparaqitjet e kandidatëve të parashtrohen me rekomandim përmes postës, në adresën e Fakultetit rr. "Drezdenska" nr.56 - Shkup 

ose në arkivin e Fakultetit, në afat prej 8 ditëve llogaritur nga dita e publikimit të Konkursit në shtypin ditor. 
5. Kandidati i përzgjedhur do të themelojë marrëdhënie të punës për kohën për të cilën është zgjedhur.  

DEKAN 
        Prof. d-r Emil Sulejmani  

 

Në bazë të nenit 16, paragrafi 9, alineja 8, nenit 18, paragrafët 1, 2 dhe 3 nga Ligji për Kornizën kombëtare të 
kualifikimeve ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 137/2013 dhe 30/2016) dhe nenit 34 të Statutit të konferencës 
interuniversitare nr. 19-1010/2 të datës 6.11.2018, Drejtoria interuniversitare rektorale në Republikën e Maqedonisë publikon 

 
THIRRJE PUBLIKE nr. 2/2019 

 
          për zgjedhje të anëtarit nga Konferenca interuniversitare të Republikës së Maqedonisë për nominim të personit profesional 
për anëtar të Komisionit sektorial për shëndetësi dhe mbrojtje sociale pranë Këshillit kombëtar për kornizën kualifikuese të 
Maqedonisë 
Kriteret për zgjedhje: 
kualifikime dhe aftësi:  

- kualifikimi i arsimit të lartë (së paku niveli VIA, shkalla VII/2) nga sfera e sektorit; 
- aftësi kompjuterike (  Office);  
- njohje të gjuhës angleze (së paku niveli B1).  

përvojë e përgjithshme profesionale:  
- së paku 5 vite përvojë pune në sektorin adekuat; 
- njohje të profesioneve në sektorin adekuat; 

përvojë e veçantë profesionale:  
- pjesëmarrje në organe, trupa dhe komisione të ndryshme të sferës së mundit, punësimit dhe arsimit; 
- pjesëmarrje në projekte dhe zhvillime të programeve 

kërkesa specifike:  
- i pavarur dhe i liruar nga konflikti i interesit në kompetencat e përcaktuar me pjesëmarrje në Komisionin sektorial për 

kualifikim. 
             Me fletëparaqitjen kandidatët duhet të parashtrojnë: biografi të shkurtë në të cilat do të jenë kriteret e lartpërmendura për 
zgjedhje-të theksuara veçmas, deklarata për konflikt të interesave. 
 Përzgjedhja e kandidatëve bëhet në seancën e konferencës interuniversitare të Republikës së Maqedonisë, në propozim të 
Drejtorisë interuniversitare rektorale, sipas Ligjit për arsim të lartë dhe Rregullores për kriteret dhe procedurën për zgjedhje në titujt 
mësimor-shkencor, shkencor, mësimor-profesional dhe atyre bashkëpunues dhe asistent-doktorantë të Universitetit "Shën Kirili dhe 
Metodij" në Shkup.  
Konkursi zgjat 5 ditë nga dita e publikimit. 
Dokumentet parashtrohen në Universitetin "Shën Kirili dhe Metodij" në Shkup, bul. "Goce Dellçev" nr. 9, 1000 Shkup. 

Drejtoria interuniversitare rektorale në Republikën e Maqedonisë 
 

            Në bazë të Rregullores për mënyrën e  realizimit të ekskursioneve për nxënësit  dhe 
aktivitete tjera të lira të nxënësve të SHF "Nikolla Vapcarov" - Shkup, drejtori  i shkollës 
publikon. 
 

SH P A LL J E 
                     për realizim të ekskursioneve për vitin shkollor 2018/2019 
           1. Ekskursion njëditor - muaji  prill, maj 
           2. Ekskursion  dyditor – muaji prill, maj 
           3. Ekskursion  treditor – muaji prill, maj 
           3. Mësim në natyrë - muaji prill - maj 3 - 5 ditë 
       Të gjithë ofertuesit e interesuar duhet të dorëzojnë oferta të cilat do ti përmbajnë të gjitha 
elementet dhe kushtet  qe janë të shënuara në Rregulloren për mënyrën e realizimit  të 
ekskursioneve  të nxënësve  të SHF "Nikolla Vapcarov" -Shkup. 
     Konkursi është i hapur 7 ditë, nga dita e publikimit të shpalljes. 
    Dokumentacioni dorëzohet në shkollë rruga "Braqa Rexhepagiq" pn. Çair - Shkup të sekretari  
deri në ora 15:00 
    Tel. për kontakt  2622-675 ose  071-551-896 

                                                                             Shkolla Fillore "Nikolla Vapcarov" 
                                                                                             Shkup 

Institucioni publik Salla universale – Shkup, në bazë të programit vjetor për punë të institucionit për vitin 2019, 
publikon: 
 

THIRRJE PUBLIKE 
për kofinancim dhe promovim të manifestimeve nga kultura alternative 

"Shkupi alternativ" 
 

Qëllimi i kësaj thirrje publike është mbështetje dhe promovim të kulturës alternative në qytet. Arti alternativ 
gjithmonë ka pasur një vend të veçantë në skenën shkupjane kulturore dhe urbane. Teatrot, artistët, grupet 
muzikore dhe artistë të ndryshëm të pavarur, letërsia alternative dhe skena poetike kanë pasur vlerë dhe do të vlejnë 
për një pjesë shumë të rëndësishme të zhvillimit kulturor dhe shoqëror të Shkupit si qendër kryesore kulturore në 
Maqedoni.  
Qasja pozitive ndaj jetës përmes promovimit të kulturës alternative do të jetë pikë kryesore e fillimit në 
organizimin e "Shkupi alternativ 2019". 
E drejta në pjesëmarrje 
Në konkursin mund të marrin pjesë subjekte fizik të regjistruar për kryerjen e veprimtarisë sipas rregullativës 
ligjore ekzistuese në Republikën e Maqedonisë.  
 
Kushtet për financim  
Për marrje të mjeteve financiare për organizim të Festivalit, pjesëmarrësit duhet t`i plotësojnë kushtet në vijim: 
 

 të disponojë me infrastrukturë përkatëse (hapësirë dhe pajisje) e nevojshme për realizim të programit, 
 të ketë përvojë në realizimin e projekteve nga sferat e ndryshme në veprimtari artistike, ndërsa janë me 

karakter alternativ  
Kriteret për pjesëmarrje 
Të drejtën për kofinancim në projektin do ta marrë pjesëmarrësi i cili do të ofrojë program që i përmbush kriteret në 
vijim: 

 origjinalitet dhe inovacion të konceptit programor, me qëllim të anashkalimit të ndarjeve klasike sipas 
sferave në art, 

 ndryshueshmëri dhe aktivitete multidisciplinare të cilat janë të parapara në kuadër të programit, 
 program me karakter jofitimprurës, 
 të siguruar ekzistencë kohore, infrastrukturore dhe tjetër ekzistence 

 plan aksionar për realizim të aktiviteteve në kuadër të programit, të cilat do të jenë në drejtim të zhvillimit 
dhe popullaritetit të arteve alternative 

 kreativitet gjatë përcaktimit të hapësirave alternative në të cilat do të realizohen aktivitetet programore, 
 qasje të konceptit për grupe të ndryshme artistike, shoqërore, të gjeneratave dhe të tjera, 
 ofertë më të volitshme financiare, e cila është realisht e realizueshme. 

Mënyra e aplikimit: 
Fletëparaqitja patjetër duhet të përmbajë: 
 

 të dhëna themelore nga regjistrimi 
 program detajik,  
 plan aksionar për realizim të aktiviteteve programore, 
 konstruktim financiar për realizim të festivalit. 

Konkursi zgjat 8 ditë nga dita e publikimit në mjetet për informim publik 
Fletëparaqitjet duhet të parashtrohen deri te IP Salla universale - Shkup, përmes postës në adresën: bul. "Partizanski 
odredi" nr.45 ose në Arkivin e IP Salla universale - Shkup, më së voni deri në ora 15:00 në ditën e fundit të 
përfundimit të Thirrjes publike. 
Punimet do t`i vlerësojë Komisioni i përbërë nga tre anëtarë nga IP Salla universale - Shkup. 
Për rezultatet e Konkursit parashtruesit e fletëparaqitjeve do të informohen përmes shkrimit në afat prej tre ditëve 
nga sjellja e vendimit për zgjedhje të ofertuesit më të volitshëm. 
Fletëparaqitjet me të dhëna jo të plota, si dhe ato të cilat nuk do të parashtrohen në afatin e caktuar, nuk do të 
shqyrtohen. 
Informacione më të hollësishme mund të merren në telefonin 02/ 3245-615. 

I.P.  SALLA UNIVERSALE - SHKUP 
Shkup, 05.03.2019  

Shesim tokë ndërtimi - 9000m2
Në Komunën kadastrale Zllokuqani, në afërsi të vendit të paraparë

për ndërtimin e Qendrës së re klinike,  shesim tokë ndërtimi me
sipërfaqe prej 9.000 m2.

Tel. 071/372-215 & 078/243-583   



9AKTUALE
Koha, e enjte, 7 mars 2019 

Ofendon policin,
arrestohet 32 vjeçari
Të martën rreth orës 12.00, në rrugën
“Zhivko Brajkovski” në Gostivar, një pjesëtar
i policisë nga stacioni policor në Gostivar,
gjatë kryerjes së detyrës zyrtare, është fyer
dhe ofenduar nga 32 vjeçari L.A. nga fshati
Balindoll i Gostivarit, i cili më pas ka filluar të
sillet edhe me agresivitet. Menjëherë, perso-
ni L.A. është arrestuar.

Aksidentohet 36 vjeçarja
nga çiklisti 
36 vjeçarja I.J. nga fshati Dobrosht i Tetovës,
ka denoncuar se të martën rreth orës 15.00
deri sa ka qenë duke lëvizur nëpër rrugën
“Iliria” në Tetovë, ka qenë e aksidentuar nga
ana e një çiklisti të panjohur, prej ku nga për-
plasja ka rënë për toke dhe ka marrë lëndime
të rënda trupore, kurse çiklisti menjëherë ka
ikur nga vendi i ngjarjes. Merren të gjitha
masat për zbardhjen e plotë të rastit.

Goditet nga makina, 
vdes 72-vjeçarja
Shtatëdhjetë e dyvjeçarja R.K. nga fshati Pe-
trovec dje ndërroi jetë në Qendrën klinike
“Nëna Terezë” si pasojë e plagëve të marra
disa orë më herët nga goditja nga automje-
ti ngarkues “man” me targa të Shkupit, drej-
tuar nga B.GJ. (42) nga fshati Katllanovë,
Shkup. Siç kumtoi MPB, fatkeqësia ndodhi
në orën 9:45 në fshatin Petrovec të Shkupit,
kur automjeti ngarkues goditi këmbësoren
R.K. “Nga goditja, R.K. mori lëndime të rën-
da dhe me automjet të Ndihmës së shpejtë
u dërgua në Kompleksin e klinikave “Nëna
Terezë”. Rreth orës 12:30 ajo iu nënshtrua
lëndimeve. Ekspertizë në vendin e ngjarjes
kryen Prokurori publik dhe ekipi i eksper-
tizës nga SPB Shkup.

Në muajin shkurt një
viktimë nga aksidentet
Shpejtësia dhe pakujdesia në trafik janë
shkaqet kur më së shpeshti kanë ndodhur
aksidentet e trafikut gjatë muajit kaluar në
rajonin më të gjerë të Tetovës. Njëzetenjë,
nga numri i përgjithshëm i 31 aksidenteve të
ndodhura gjatë muajit shkurt, kanë
ndodhur si pasojë e këtyre dy shkeljeve, 5
aksidente kanë ndodhur si pasojë e mosre-
spektimit të përparësisë së kalimit. “Në ak-
sidentet e muajit shkurt, 1 person e ka hum-
bur jetën, 2 persona kanë marrë lëndime të
rënda trupore, 19 kanë kaluar me lëndime
të lehta trupore, kurse në 21 aksidente janë
shkaktuar vetëm dëme materiale, të cilat
llogariten të jenë diku rreth 2 milion de-
narë. Nëntëmbëdhjetë nga aksidentet kanë
ndodhur në vendbanime, kurse 12 aksiden-
te kanë ndodhur në rrugë të hapur. Numri
më i madh i aksidenteve, përsëri janë regji-
struar nëpër rrugët e Tetovës edhe atë 17
aksidente dhe në autostradën Gostivar-Te-
tovë-Shkup 6 aksidente. Në dy aksidente,
pjesëmarrës direkt kanë qenë këmbësorë
dhe po aq aksidente kanë qenë të shkak-
tuar nga qenë endacak. Për shkak të sh-
pejtësi së papërshtatshme është regjistruar
edhe një devijim nga rruga. Numri më i
madh i të lënduarve janë 9 udhëtar dhe 7
vozitës” njofton zëdhënësi i SPB-së në Te-
tovë, Fatmir Rexhepi. (U.H)

KRONIKË

Urim HASIPI

Tetovë, 6 mars - Unioni i nxënësve të shkol-
lave të mesme të Republikës së Maqedoni-
së ka realizuar fushatën kundër bulizmit
në shkollat e mesme. Me këtë rast, Unioni
ka kryer një hulumtim përmes një pyetë-
sori, ku pjesëmarrës kanë qenë rreth 2000
nxënës të shkollave të mesme në Tetovë.
Ky pyetësor ka patur për qëllim të mësojë
rreth qëndrimit të tyre ndaj kësaj dukurie.
Sipas nxënësve, 83% e pjesëmarrësve në
hulumtim vlerësojnë se bulizmi është pro-
blematikë që duhet trajtuar dhe paran-
daluar në shkollat tona. 

“Nga hulumtimet sipërfaqësore që
kemi bërë nëpër shkolla pritshmëritë tona
ishin që bulizmi fizik është më i prani-
shëm midis nxënësve. Por rezultatet e dala
nga ky pyetësor treguan që 79 për qind e të
anketuarve vlerësojnë se më i pranishëm
është bulizmi i ashtuquajtur i padukshëm,
ose bulizmi psiqik, edhe atë më shumë në
relacionin mësimdhënës - nxënës, por
edhe midis vetë nxënësve. Kjo sjell në për-
fundim se 'dhuna psiqike dhe verbale, me
raste, përdoret si mjet edukimi në shkollat
e mesme' në vend, dhe kjo paraqet një rre-
zik për ardhmërinë e nxënësve të cilët më

vonë në jetë mund të përballen me pa-
soja serioze, sidomos në gjendjen emo-
cionale dhe shpirtërore", tha Bledni Ho-
dai, kryetar i Unionit të nxënësve
shqiptarë. Për më tepër, u shpreh ai, 45 për
qind e nxënësve nuk janë të sigurt se më-
simdhënësit tentojnë të pakësojnë buliz-
min nëpër shkolla, 19 për qind nuk paj-
tohen, kurse 39 për qind e nxënësve
pajtohen që mësimdhënësit bëjnë mjaf-
tueshëm për parandalimin e bulizmit. 

"Një e dhënë tepër shqetësuese nga
pyetësori është se 44 për qind e nxënësve
kanë qenë viktima të bulizmit, dhe ky
numër sipas gjitha gjasave shkon në rritje,
derisa bulizmi po shndërrohet në një ru-
tinë ditore në shkollat tona. Nga kjo, shu-
mica e nxënësve, afro 81 për qind pranojnë
që kanë qenë viktimë e bulizmit në am-
bientet shkollore si nga shokët, ashtu edhe
nga profesorët dhe nga organet më të lar-
ta në shkollë”, theksoi Hodai, ndërsa shtoi
se fajtorë për bulizmin janë edhe psiko-
logët. 

“Ne ndjejmë se fajin më të madh për
rritjen e fenomenit të bulizmit e kanë zy-
rat e psikologëve në shkolla. Ata duhet të
mbajnë përgjegjësi për këtë gjendje, pasi
nga ana e tyre nuk është bërë asnjë hu-
lumtim në lidhje me këtë çështje, dhe
fatkeqësisht Unioni deklaron se ata nuk
janë të njohur edhe me termin se çfarë do
të thotë 'bulizëm'. Ne këtë e quajmë si mo-
sfunksionim të zyrës së psikologëve në
shkolla, pasi ironia më e madhe është që
edhe nxënësit nuk i dinë se kush janë
psikologë në shkollat të cilët ata mësojnë.
Këto të dhëna paraqesin statistika shumë
shqetësuese, të cilat do të duhej të nxi-
snin një serë hulumtimesh më konkrete
dhe më profesionale nga institucionet
kompetente për të parandaluar bulizmin
e shkaktuar nga mësimdhënësit tek
nxënësit”, tha Hodai. Ata theksojnë se nuk
do ta tolerojnë bulizmin në ambientet
shkollore në asnjë mënyre dhe bëjnë apel
deri tek institucionet përgjegjëse dhe
kompetente për këtë çështje. 

Tetovë, 6 mars Në atarin e fshatit Bogovinë
të Tetovës, përgjatë rrugës për në fshatin
Novosellë 2, të martën rreth orës 14 e 50
minuta, është përhapur zjarr, ku janë dje-
gur rreth 2 hektarë hapësirë malore me
drunj dushku. Me intervenim të zjarrfikë-
sve të Tetovës, zjarri tërësisht është lokali-
zuar. Të martën rreth orës 14.00, është de-
noncuar zjarr përskaj rrugës rajonale
Tetovë-Jazhincë, në atarin e fshatit Vrat-
nicë. Janë djegur rreth 250 deri 300 metra
katrorë kullosë e thatë. 

Një zjarr i tillë, gjithashtu është de-
noncuar më datë 4 mars në ora 16 e 30 mi-
nuta, në atarin e fshatit Odër, ku zjarri ka
përfshirë hapësirë prej rreth 500 metra
katrorë. Të dyja zjarret pas një kohe të cak-
tuar, janë shuar vetvetiu. Për shkak të sh-
peshtimit të zjarreve, nëpër pyje dhe fusha
në rajonin më të gjerë të Pollogut, Sekto-
ri i punëve të brendshme Tetovë, përsëri
apelon deri tek të gjithë individët të cilët
punojnë ose lëvizin nëpër vende të hapu-
ra që të mos ndezin zjarre. Kjo, veçanërisht
ka të bëjë me bujqit, të cilët në mënyrë in-

tensive janë duke u përgatitur për të
mbjellat pranverore, të cilët i pastrojnë
dhe djegin mbetjet dhe kashtën nëpër fu-
shat e tyre, kurse zjarri në mënyrë të
pakontrolluar zgjerohet në mënyrë të sh-
pejtë, gjegjësisht kur frynë erë. Këshil-
lohen që të kenë kujdes maksimal, gjitha-
shtu edhe ata të cilët punojnë në pyje, dhe
alpinistët, për shkak se nevojitet vetëm
një shkëndijë e vogël, që të ndizet bari i

thatë apo hapësirat me vegjetacion. 
Sektori për Punë të Brendshme në Te-

tovë edhe një herë ju rikujton se shkakti-
mi i zjarreve në mënyrë të qëllimshme apo
prej pakujdesisë së njeriut, paraqet vepër
penale me të cilën janë paraparë dënime
rigoroze ligjore, si dënime me para dhe
me burg deri në 10 vjet, varësisht nga pa-
sojat përfundimtare ekologjike ose pa-
sojave tjera. (U.H)

Shpeshtohen zjarret, policia me apel

HULUMTIM I UNIONIT TË NXËNËSVE TË SHKOLLAVE TË MESME

Bulizmi, fenomen 
shqetësues nëpër shkolla

Sipas nxënësve, 83% e
pjesëmarrësve në
hulumtim vlerësojnë se
bulizmi është
problematikë që duhet
trajtuar dhe parandaluar
në shkollat tona

Koha
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S
ot desha të shkruaj për
zgjedhjet presidenciale në
Maqedoninë e Veriut, të cilat
do t’i përmend më poshtë,

por rrugës duke shkuar në zyrë më
zuri syri një mal me plehra të
hedhura buzë një semafori. Dhe
ndjesia që mu krijua ishte e tmerr-
shme, sepse në makinë kisha vajzën
dhe i thashë vetes si ka mundësi që
realiteti jonë sot është më i tmerr-
shëm dhe më i pisët se ai i fëmijëri-
së time. 

Atëherë ishim më të varfër, por
kishte pastërti. Dhe në një farë
mënyre duke menduar për atë se
ç’do shkruaj, i thashë vetes ç’kup-
tim ka të shkruaj për gjëra politike
e ide, kur ato çështje baziket janë
skandaloze. Skandaloze nga çdo
aspekt. Ato plehra i kanë bërë njerë-
zit, ne, por dhe autoritetet që as me
gishtin e vogël nuk po luajnë për të
vënë rend e pastërti. Gjoba dhe dë-
nime për ata që hedhin plehra. Dë-
nim dhe reagim për autoritetet që si
mbledhin plehrat. Por asgjë nga
këto. Plehra gjithandej është
pamja. E me këtë pamje si mund të
flasësh për integrime, NATO, BE,
strategji, e mund të radhis një varg
me fjalë të mëdha, kur përditshmë-
ria jonë, është e ndyrë, e shëmtuar
dhe e cila shoqërohet bashkë me
diellin edhe me një kundërmim
skandaloz aromash plehrash të
hedhura prej ditësh. 

Çështja është, kë të kapësh e kë
të përplasësh, a njerëzit, a autori-
tetet. Paralelisht me ndjesinë e
keqe të pamjes që shihja dhe me
pështjellësinë e krijuar nga ajo, me
të hapur kompjuterin, një pamje
tjetër po aq e ngjashme e tronditë-
se mu përplas në fytyrë. Edhe pse
nga kompjuteri, edhe asaj i vinte
ere, e keqe, era plehra dhe turp. Ky
ishte teksti që shoqëronte videon e
shpërndarë nga aktori Mirush Ka-
bashi"

“Kjo video na bën me TURP të
gjithëve… Shikoni çfarë bën motori-
sti europian në Parkun Kombëtar të
Lurës! (Na jep edhe një "shuplakë"
të mirë në fund...)”.

Motoristi thoshte se parku i
Lurës është një nga më interesantët
që ka parë, por kishte parë edhe
“çmenduri”. Ç’ishte çmenduria do
thoni ju? Plehra. Mbeturina të
hedhura në mes të parkut. Dhe
çfarë bëri motoristi? Nxori një qese,
vuri dorezat dhe pastaj mblodhi
plehrat e hedhura. Po. Këtë e bëri.
Mblodhi plehrat se nuk i duronte
dot. Dhe gjithë këtë e ka filmuar

dhe në fund e jep atë“shuplakën” që
thotë aktori Kabashi duke thënë:
“Nëse unë e bëj, edhe ju mund ta
bëni!”. 

Po ja që nuk e bëjmë. Jo që nuk
pastrojmë ato që janë hedhur, por
edhe hedhim të tjera plehra. Pleh-
ra gjithandej. Dhe si ka mundësi,
kur në esencën e kulturës të përba-
shkët është pastërtia? Por si duket
nuk duhet të jetë. Gjithçka është fa-
sadë. Dhe e gjitha pastaj lidhet
edhe me pastërtinë tjetër, kolektive,
por që ka të bëjë me mendësinë. Sa
të pastër jemi në përpjekjet tona të
jemi profesionist? Sa të pastër jemi
në sinqeritetin tonë për të kryer
detyrat tona? Sa të pastër jemi në
kritikat që bëjmë? Po veten e përf-
shimë? 

Të rëndësishme janë këto
pyetje, sepse ne jemi vetë shoqëria,
që e shëmtojmë realitetin tonë. Dhe
vetë jemi ata që nuk pastrojmë
plehrat tona, në të gjitha kuptimet
e mundshme. Dhe çfarë ndodh?
Ikja. Ikje masive e rinisë por dhe të
tjerëve. Nuk e durojnë veten, as të
tjerët dhe as plehrat. Një nga laj-
met më të qarkulluara dje, po në
rrjetet sociale, ishte një sondazh që
thoshe se thuajse krejt njerëzit
duan të ikin nga vendi. Tmerr. Prak-

tikisht të gjithë. Anketa thoshte
83.7%. Nëse ikin krejt atëherë mba-
se vendi mund të mbesë edhe i pa-
stër, sepse s’do ketë askush kush të
bëjë plehra.

Sa do ironike të tingëllojë kjo,
duket e vërtetë dhe e dhimbshme.
Njerëzit, rinia duan të ikin. Teksti i
përhapur ishte nga portali fakulte-
ti.mk, me thënë të drejtën nuk e di
se sa relevant është sondazhi, por
ndjesia e ikjes është gjithë andej
ama. Në çdo qytet që shkoj, ka më
pak gjallëri e më pak rini. Plus dhe
plehra. Plehra gjithandej, në rrugë,
buzë rrugës, pranë shtëpive, pranë
pallateve... Kush do rrinte këtu me
këto pamje? Lind pyetja natyrshëm.
Dhe kur lexoje tekstin me shifrat e
trishta, për këtë shfarosje të bardhë
që po ndodh, ata që duan të ikin
thonë: “Skam asnjë shkak që të rri.
Jeta im është e shkatërruar, punoj
nga 13 orë dhe mezi mbijetoj”. 

Ose tjetra: “Dua të ik sepse ne
shtet nuk funksionon asgjë, asnjë
sistem (as politik, as arsimor, as
shëndetësor, etj.) ndërkohë edhe
njerëzit janë katastrofë”. 

Po si do ja bëjmë? Në fillim të
tekstit desha të shkruaj për
zgjedhjet presidenciale. Dhe kur
shoh majtas e djathtas, kur futem

brenda në kompjuter, gjithë çka
duket është zhgënjim, pesimizëm
e papastërti.Realisht, çdo ofrojnë
këto zgjedhje?

Në këtë gjendje aq defetiste, se
di a ka rëndësi më se kush do jetë
kandidati, apo edhe vetë presiden-
ti, kur s’do ketë njeri këtu më. Pran-
daj, alarmi im është, që politika tek
e cila të gjithë kërkojnë shpëtim,
me këto zgjedhje të fillojë të japë
shpresë. S’e di a do mundet. Por e ka
për detyrë. Urgjente madje. Këta
presidentët e mundshëm, duhet të
garantojnë drejtësi, përgjegjësi,
prosperitet dhe në proces duhet të
ketë, dhënie llogaria, largime nga
puna për shkak të nepotizmit,
përgjegjësi për shkak të gabimeve,
arrestime për shkak të keqpërdori-
meve dhe po... pastërti. Rrugë e
lagje të pastërta pa plehra. Gjithë ky
reflektim më erdhi duke i dhënë ve-
turës, duke menduar se cilat teza
do i shtjelloj në shkrim, me vajzën
time prapa, e cila me kokën e kthyer
jashtë, me tha: “S'të kuptoj pse u
ktheve këtu. Ku jetohet këtu!”

Dhe si ta bind të rrijë? Ajo është
vetëm 12 vjeç, dhe mendon ikjen. 

(Autori është kolumnist 
i rregullt i gazetës KOHA)

Këta presidentët e
mundshëm duhet
të garantojnë
drejtësi,
përgjegjësi,
prosperitet dhe në
proces duhet të
ketë llogaridhënie,
largime nga puna
për shkak të
nepotizmit,
përgjegjësi për
shkak të gabimeve,
arrestime për
shkak të
keqpërdorimeve
dhe po... pastërti.
Rrugë e lagje të
pastërta pa plehra.
Në të kundërt do
ikin të gjithë. Një
anketë thotë 83.7%

KOHA PËR KARIKATURËN E DITËS

Shfarosja e bardhë Nga
Nazim RASHIDI
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BE është një aleancë, 
dhe jo një bashkim vlerash Nga

Gideon RACHMAN

Gj
atë gjithë procesit të
Brexit, Britania është
përpjekur të përçajë 27
shtetet e tjera anëtare

të BE-së. Por ka dështuar. Për ha-
binë e autoriteteve në Londër (dhe
ndoshta edhe vetë Brukselit), Ba-
shkimi Evropian e ka nderuar emrin
që mban - duke qëndruar i ba-
shkuar. Ky shfaqje e unitetit mbi
Brexit, nuk është një aksident apo
një rastësi. Përkundrazi, ajo thotë
diçka të rëndësishme, përse projek-
ti evropian është shumë më elastik,
sesa e mendojnë kritikët e tij. 27
vendet e vogla dhe të mesme që
përbëjnë BE-në, kanë një interes të
fuqishëm të përbashkët për të
mbrojtur tregun e përbashkët evro-
pian. Ky imperativ strategjik, vetëm
sa do të bëhet më i theksuar në një
botë të formësuar nga dy superfu-
qitë - SHBA-ja dhe Kina. Si Uashing-
toni dhe Pekini, po përdorin gjithnjë
e më shumë tregtinë dhe investi-
met si armë politike. Si vende indi-
viduale, BE27 e dinë se ato mund të
joshen nga superfuqitë. Por, si tregu
më i madh ndërkufitar në botë, BE-
ja e di se ka një peshë të krahasue-
shme me Kinën dhe Amerikën, dhe
mund të ketë sërish ndikimin e vet.
Nëse Amerika vendos tarifa shtesë
mbi makinat për prodhuesit evro-
pianë gjatë muajve që do të vijnë,
BE-ja mund të kundërpërgjigjet me
masa që imponojnë kosto gati të

njëjta edhe për SHBA-në. Bashki-
mi Evropian po ndërmerr gjithash-
tu një veprim të unifikuar, kundër
transferimit teknologjik të impo-
nuar nga Kina. Dhe ajo i është
përgjigjur aneksimit të Krimesë nga
Rusia, duke imponuar sanksione që
përfshijnë të gjithë tregun e BE-së.
S’ka dyshim se ekzistojnë ndarje të
thella brenda BE-së. Polonia është
paditur nga Komisioni Evropian për
largimin nga parimet demokratike.
Italianët dhe francezët, po luftojnë
kundër buxheteve dhe kufijve. Hun-
garezët dhe gjermanët, janë të sh-
qetësuar për refugjatët. Greqia gati
u dëbua nga eurozona. Por ndarjet
e brendshme që përçajnë BE27,
janë më pak të fuqishme nga pre-
sionet e jashtme, që i bëjnë bashkë
vendet e unionit. Kjo argument
nganjëherë harrohet, madje edhe
në Bruksel, sepse BE-së i pëlqen të
quhet një bashkim “vlerash”.
Megjithatë, ideja që udhëheqësit e
BE-së janë të bashkuar nga vlerat e
përbashkëta, është gjithnjë e më e
vështirë për t’u mbrojtur. Kryemi-
nistri i Hungarisë, Viktor Orban, dhe
zv/kryeministri i Italisë, Mateo Sal-
vini, kanë shumë më tepër të përba-
shkëta me Donald Trumpin në
SHBA (ose edhe Vladimir Putinin
në Rusi) sesa me Emanuel Makro-
nin ose Angela Merkelin, udhëqësit
francezë dhe gjermanë. Qeveritë
italiane, hungareze dhe polake, e

dashurojnë retorikën anti-Bruksel,
të favorizuar nga euroskeptikët në
Britani. Por kjo nuk do të thotë se
ata do të shkëputen nga linja e
Brukselit në negociatat e Brexit. Ata
e kuptojnë se interesat e tyre ekono-
mike dhe strategjike, shërbehen
shumë më mirë duke u mbështe-
tur tek BE27.

Në këtë kuptim, Bashkimi Evro-
pian duket gjithnjë e më shumë si
një aleancë e ndërtuar mbi intere-
sat e përbashkëta, sesa një bashkim
vlerash. Biseda mbi aleancat, ka
tendencë të shkaktojë shqetësime
në Bruksel, pasi evokon kohërat e
luftërave në Evropë. Por në shekul-
lin XXI-të, vendet evropiane kanë
një interes të qartë për t’u bashkuar
me njëri-tjetrin, më shumë sesa
kundër njëri-tjetrit, si në të ka-
luarën. Mendimi për BE-në si një
aleancë, sqaron gjithashtu një tjetër
çështje të ngatërruar - diskutimet
e lirshme mbi një “ushtri evropia-
ne”. Formimi i një ushtrie të tillë nuk
ka të ngjarë të ndodhë, pasi BE-ja
nuk është një shtet unitar. Por një
aleancë e ngushtë ushtarake, ndo-
shta me një klauzolë të mbrojtjes së
ndërsjellë, duket diçka e realizue-
shme. Deri në ardhjen e admini-
stratës Trump, të folurit mbi një
aleancë ushtarake të BE-së, do të
dukej si e tepërt ose e rrezikshme -
pasi ajo mund të nënvleftësonte
NATO-n. Por vënia në pikëpyetje

nga zoti Trump i anëtarësimit të
SHBA-së në NATO, e bën të kujdes-
shme vetëm për evropianët të men-
dojnë më shumë për të garantuar
vetë sigurinë e tyre.

BE ka ende një rrugë të gjatë për
t’u bërë një superfuqi ushtarake, dhe
ndoshta mund të mos bëhet kurrë
një e tillë. Por ajo është tashmë një
lojtare globale në tregtinë botërore,
dhe rregullimin e biznesit. Dhe kjo
është diçka e rëndësishme, pasi në
epokën bërthamore, superfuqitë
kanë më shumë gjasa të luftojnë
kundër njëra-tjetrës me mjete eko-
nomike dhe jo ushtarake. Komisio-
ni Evropian, është vënë tashmë në
ballë të sfidimit të fuqisë monopol
të kompanive të mëdha Silicon Val-
ley si Apple, Amazon, Facebook dhe
Google. Dhe tani po shqyrton mëny-
ra të reja për policimin e ndër-

marrjeve kineze që veprojnë në
Evropë. Megjithatë, Kina, në veçan-
ti, është eksperte në prishjen e uni-
tetit të një aleance, duke ofruar
nxitje për hallkat më të dobëta të
unionit. Kjo strategji është shfaqur
në Nismën e Brezit dhe Rrugës së
Pekinit, e cila duket se do të ofrojë
projekte veçanërisht joshëse për sh-
tetet e vogla të BE-së në Evropën Lin-
dore. Ato pastaj mund të binden të
votojnë kundër politikës së BE-së,
që është duke u bërë gjithnjë më e
ashpër ndaj Kinës. Por BE-ja do t’i
mbijetojë ndarjes rastësore mbi po-
litikën ndaj Kinës apo SHBA-së. Fakt
është se paketa e përfitimeve që
ofron BE, nuk mund të përsëritet
kurrë nga SHBA apo Kina. Tregu i
përbashkët evropian ofron afërsinë,
madhësinë, sigurinë ligjore, lirinë e
lëvizjes së njerëzve, dhe një votim
mbi ligjet dhe rregulloret e reja. Kjo
është arsyeja se përse vendet si Po-
lonia dhe Hungaria - që kanë qejf të
ankohen për Brukselin - nuk kanë
shumë gjasa të rrezikojnë të lar-
gohen nga Bashkimi Evropian. Ka
disa njerëz në Varshavë, që para-
shikojnë se Polonia do të dalë nga
BE-ja, në momentin kur do të ndër-
priten pagesat bujare të BE-së ndaj
vendit. Por realiteti është se edhe
kontribuuesit neto të buxhetit të BE-
së, humbasin shumë nëse largohen.
Mjafton të pyesni Britaninë. 

(Financial Times)

P
residenti francez Emma-
nuel Macron ndjek një stra-
tegji të rafinuar komuniki-
mi: Me publikimin

njëkohësisht të thirrjes së tij për
ripërtëritjen e Europës në 28 gazeta
të përditshme, ai përcakton për dy
tri ditë debatin mbi politikën euro-
piane. Vizionet e Macronit komen-
tohen anë e mbanë - të paktën në
radhët e europianëve, që lexojnë
gazetat. Megjithatë është me
pikëpyetje, nëse ai me këtë arrin të
tërheqë edhe qytetarët "e revoltuar",
të cilët në Francë mbajnë jelekët e
verdhë dhe në Britaninë e Madhe
valëvisin flamurin e Brexitit. Por, të
paktën ai bën një ofertë dhe shpalos
objektiva ambicioze, ndërkohë që
të tjerë politikanë në Europë prefe-
rojnë më mirë të mos dalin në
skenë, si kancelarja gjermane, apo
të tjerë që predikojnë nacionaliz-
min, si kryeministri hungarez e mi-
nistri i Brendshëm italian. Në sfon-
din e përpjekjes kaotike të

britanikëve, për t'u larguar nga
unioni, presidenti francez ofron një
projekt të kundërt, një "Renaissan-
ce" - Rilindje për Europën, që sipas tij
është e kërcënuar.Propozimet janë
pjesërisht të njohura, si p.sh.
mbrojtja e përbashkët e kufijve të
jashtëm, pjesërisht ato janë radika-
le, sikurse është edhe sugjerimi për
orientimin e të gjithë politikës së
BE-së në luftën kundër ndryshimit
të klimës. Macron kërkon njëkohë-
sisht një sërë institucionesh të reja:
duke filluar që nga një agjenci jo
realiste për mbrojtjen e demokraci-
së e deri tek një bankë investimi për
klimën, e cila ndoshta mund të ketë
shanse për t'u vënë në jetë. Para 18
muajsh francezi mbajti një fjalim
parimor me një katalog kërkesash,
prej të cilave vetëm një pjesë e
vogël, si p.sh. buxheti për mo-
nedhën e përbashkët Euro, mund
të realizohet me kujdes për një afat
të parashikueshëm. Emmanuel Ma-
cron e sheh veten në rolin e një

mendimtari të stuhishëm. Pjesa
tjetër e duos franko-gjermane, kan-
celarja gjermane Angela Merkel, ka
rolin e një realisteje të matur, e cila
i bazon vizionet tek e bëshmja. Ma-
cron, i ndodhur në vështirësi në po-
litikën e brendshme, nuk ka më zell
të presë ndaj Merkelit. Ai impo-
nohet në vijën e parë, ndërsa ajo
me rezerva do ta pasojë. Ndonëse të
dy politikanët më të rëndësishëm
europianë në janar nënshkruan
"Marrëveshjen e re të Aachenit", një
nismë e përbashkët në nivel euro-
pian, politika në praktikë në fakt
gjithmonë duket disi më ndryshe.
Me thirrjen e tij, që të mbrohen fir-
mat europiane prej konkurrencës
amerikane dhe kineze, Macron rea-
gon ndaj proteksionizmit dhe luftë-
rave tregtare që po ravijëzohen. Me
kërkesën e tij për mbylljen e kufijve
në hapësirën Shengen ndaj mi-
grantëve dhe për një politikë më re-
striktive azilimi brenda BE-së, ai rea-
gon ndaj ndjenjës së shumë

europianëve për mbrojtje, gjë që në
fakt u jep krah populistëve të
djathtë dhe nacionalistëve. Megj-
tihatë, ai kërkon edhe shpërndarjen
e migrantëve nëpër të gjitha shtetet
e BE-së, gjë që mund të acarojë "ar-
miqtë e tij të dashur" në Hungari e
Itali. Letra ndaj europianeve dhe eu-
ropianëve tri javë përpara Brexitit
të mundshëm dhe dymbëdhjetë
javë përpara zgjedhjeve për Parla-
mentin Europian është natyrisht
edhe hapje e një fushate elektorale,
që Macron në mënyrë retorike po e

stilizon si një çështje të fatit. Me lë-
vizjen e tij ai do që luftëtarët dina-
mikë elektoralë të karakterizojnë
edhe Parlamentin në Strasburg e
për këtë ai do të mobilizojë edhe
forcat pro-europiane. Eshtë pikëri-
sht koha, që dikush të nisë të drej-
tojë një luftë serioze elektrorale.
Deri tani kishim vetëm ecejaket e
lodhura të përballjes mes populi-
stëve dhe liberalëve. Ndërsa tani
debati mund të marrë hov.

Në fund të vitit propozimet e
Macronit për reforma mund të ku-
rorëzohen në një "Konferencë për Eu-
ropën". Presidenti francez nuk e
përjashton një ndryshim të Marrëve-
shjeve të BE-së. Ky është një hap
mjaft i guximshëm, sepse pikërisht
në Francë duhet që të vendosë po-
pulli për ndryshime rrënjësore. I nxi-
tur prej "jelek verdhëve" protestues
dhe kuotave të ulëta në elektorat,
Emmanuel Macron reagon duke sy-
nuar zgjidhjen me idetë e tij. Kjo
mund t'i bëj mirë Europës. (DW)

Ka disa njerëz në Varshavë, që
parashikojnë se Polonia do të
dalë nga BE-ja, në momentin kur
do të ndërpriten pagesat bujare
të BE-së ndaj vendit. Por realiteti
është se edhe kontribuuesit neto
të buxhetit të BE-së, humbasin
shumë nëse largohen. Mjafton të
pyesni Britaninë 

Macron do ta shpëtojë Europën Nga
Bernd RIEGERT

Në një fushatë elektorale të
zbehtë për Parlamentin
Europian presidenti i Francës
ndërmerr iniciativën dhe
kërkon reforma. Përpjekjet
dinamike për ringjalljen e
Europës, janë të mirëseardhura 
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Një makinë unike është pre-
zantuar në panairin e makinave
në Gjenevë nga gjigandi francez
“Bugatti”, në nder të tipit legjendar
Bugatti Type 57 SC Atlantic të para
luftës. “Bugatti La Voiture Noire”
kategorizohet si “makina e fundit
GT” dhe bazohet në versionin
standard të Bugatti Chiron. Në
përputhje me emrin, makina
është e zezë dhe është punuar me

fibra karboni. “Bugatti” sqaron se i
është kushtuar vëmendje më e
madhe aerodinamikës së au-
tomjetit, në mënyrë që të ketë sa
më shumë linjë fluide. Duke pa-
sur parasysh se bazohet në Chi-
ron, fuqia e motorit është 8.0 W16
me 4 turbo, që sigurojnë 1.500
kuaj fuqi, specifika këto të njëjta si
te Bugatti Chiron dhe Divo.
Prodhuesi ende nuk ka bërë të di-

tur detajet mbi performancën e
mjetit, por përveçse është maki-
na më e shtrenjtë e ekspozuar në
panairin e Gjenevës, Bugatti La
Voiture Noire është bërë makina
më e shtrenjtë e të gjitha kohëra-
ve. Kjo pasi, ai është shitur para-
prakisht për 16.7 milionë euro.
Blerësi është 81-vjeçari Ferdinand
Pieh, ish-drejtor i Volkswagen
Group, nipi i Ferdinand Porsche.

Ky është tërmet ekonomik! Me këtë
titull dhe të tjera të ngjashme janë mbu-
shur mediat serbe dhe bullgare prej ditë-
sh. Bëhet fjalë për një investim një mi-
liardësh të koncernit gjerman
Volkswagen (VW). Investimi 1,4 miliardë
euro do të ofrojë 5 mijë vende pune dhe
do të forcojë eksportin vendas me 4.5
miliardë euro në vit. Që prej nëntorit të
kaluar kur VW bëri të ditur se do të hapë
një uzinë të re në "Europën Lindore", sh-
presa kanë krah Bullgarisë dhe Serbisë
edhe Rumania, Turqia dhe Maqedonia.
Pyetur nga Deutsche Welle deri tani
është thënë nga Volfsburgu: "Nuk është
marrë ende vendim në cilin vend ku do
të ngrihet uzina". Mediat spekulojnë se
VW do të marrë vendim në muajin prill,
kurse makinat e para nga uzina e re do të
dalin nga prodhimi më 2023.

HAPJE VENDI PËR MAKINA
ELEKTRIKE NGA GJERMANIA

Ka kohë që prodhuesi gjerman i au-
tomjeteve është duke flirtuar me Eu-
ropën Juglindore. Kjo i përshtatet njofti-
meve se uzinat bazë në Zvikau, Emden
dhe Hanovër do të specializohen për
prodhimin e automjeteve elektrike.
Prodhimi i "VW Passat” është vendosur
në Çeki, ku do të prodhohen së afërmi dy
modele, "Škoda Karoq" dhe "SEAT Ateca".
Por mendohet që do të ketë edhe një fa-
brikë shtesë në Ballkan.

"Arsyeja kryesore për ndërtimin e saj

janë kostot e personelit. Ato janë atje
shumë më të ulëta se në Europën Perën-
dimore", thotë Stefan Bratzel nga Center
of Automotive Management (CAM).
Edhe vetë vende si Polonia dhe Hunga-
ria nuk mund të jenë më të përfytyrue-
shme për një gjë të tillë. "Pika e dytë e
rëndësishme janë kostot e energjisë. E
treta është që rrjeti i furnizuesve
ndodhet në vend", thekson Bratzel në
bisedë me DW. Në Serbi shtohen shpre-
sat se në shumë pika ka përfitime. Rroga
mesatare në vend është 500 euro në
muaj. Investitorët potencialë joshen me
subvencione, lehtësime taksash dhe in-
vestime shtetërore në infrastrukturë.
Përveç kësaj në Serbi janë vendosur disa
furnizues gjermanë automjetesh: si spe-
cialisti për kabllot Leoni ose ZF Fridri-
shafen.

"Personeli i kualifikuar është gjithnjë
vendimtar. Sallat e fabrikave mund t‘ i
ndërtosh kudo", mendon eksperti serb i
automjeteve, Mladen Alviroviq në një
intervistë për televizionin. Me fuqi punë-
tore të kualifikuar, edhe Serbia mund të
jetë kandidate, sepse koncerni italian
FIAT ka vite që ka një fabrikë moderne në
Serbinë Qendrore. "Këto punë janë një
bazë e mirë për secilin prodhues maki-
nash", thotë Alviroviq.

VENDOS NDIHMA SHTETËRORE?
Por edhe qeveria bullgare është e si-

gurt se do fitojë në garë. Para disa javë-

sh një përfaqësues i VW shkoi në Sofje
dhe bisedimet kanë përparuar mjaft,
thotë një përfaqësues i rangut të lartë i
partisë në pushtet, që dëshiron të mbe-
tet anonim. Politikanë dhe ekspertë nga
Sofja mendojnë se Bullgaria, si vend
anëtar i BE ka më shumë përparësi në
garë se sa Serbia. "Kjo është shumë e
rëndësishme", mendon eksperti gjer-
man i automjeteve, Bratzel. Megjithëse
Serbia si vend kandidat ushtron tregtinë
e lirë me BE, anëtarësia në BE e Bullgari-
së ofron rregulla më të thjeshta dhe më
pak të komplikuara për këmbimin e
mallrave dhe pjesëve të këmbimit. "Kjo
nuk do të thotë se doemos VW vendos
për Bullgarinë meqenëse është vend
anëtar i BE", thotë Bratzel.

Mitko Vasilev, shef i Dhomës bullga-
re të Industrisë dhe Tregtisë beson se
politikanët në Sofje dhe në Beograd janë
të gatshëm të japin subvencione nga
arkat shtetërore për të joshur VW. "Pala
bullgare do të bëj çdo gjë, për të arritur
kushte të mira për investimet. Por, duhen
marrë parasysh rregullat e BE-së", thotë
Vasilev për DW. 

"Nga ana tjetër Serbia nuk është
vend anëtar i BE dhe rregullat për të ku-
fizuar ndihmat shtetërore, nuk janë
shumë të forta". Biznesi mund të ndry-
shojë fuqinë e ekonomisë tonë, thotë
kryeministri serb, Aleksandar Vuçiq. Ai
ka hedhur hapat e para të gjithë stra-
tegjisë. Njësoj si në vendet fqinje edhe
politikanët e Serbisë e prezantojnë veten
sikur investimi është bërë vetëm falë
tyre. Për propagandën politike uzina e
VW do të ishte vërtet një gjë shumë e
madhe. (DW)

Këmbësorët kanë një
problem me makinat
elektrike, prodhuesit 
nuk e kishin menduar

Makinat elektrike thuajse nuk kanë asnjë zhurmë
kur ecin në rrugë. Por kjo mund të jetë e dëmshme, pasi
këmbësorët e kanë të pamundur që të shmangin çdo
rrezik. Duket se ky element u ka shpëtuar prodhuesve të
këtyre makinave, të cilët tashmë janë në kërkim për të
konceptuar zhurma për makinat e elektrike në mënyrë
që prania e tyre të ndihet nga këmbësorët. Ky shqetësim
u ngrit gjatë panairit të automjeteve të zhvilluar në Gje-
nevë të Zvicrës. Prodhues të njohur automjetesh përga-
titen të hedhin në treg makina elektrike që nuk ndotin
ambientin, ndërkohë që u duhet t’i bëjnë produktet e
tyre sa më tërheqëse.

Nis gara e telefonave 
që palosen si gazetë

Kohët e fundit është folur shumë se Apple ka plani-
fikuar që të mos nxjerrë më rregullisht çdo shtator mo-
dele të reja të iphone, duke vlerësuar se teknologjia ka
arritur pikun e zbulimit dhe për rrjedhojë nuk mund të
prodhohen kaq shpesh telefona të rinj, pasi risitë sa
vijnë e po pakësohen. Por për kompani kineze dhe të tje-
ra në Azi, duket se vrulli teknologjik nuk ka të ndalur. Së
fundi, po nis gara e ethshme e telefonave smart që jo
vetëm kanë më të mirat e teknologjisë së fundit, por
edhe risinë e palosjes si të jesh duke mbajtur në dorë një
gazetë. Huawei ka prezantuar në Mobile World Con-
gress, telefonin e tij të ri që shikoni në galerinë e fotove
dhe videon më poshtë. Ai është Mate X dhe konside-
rohet si telefoni i palosshëm më premtues deri më tani.
Ai cilësohet dhe si telefoni i palosshëm më i shpejtë
ndonjëherë, pasi suporton rrjetin 5G. Ekrani i Mate X
është 6.6 inç apo 2.480 x 1.148. Kur hapet ekrani shkon
në 8 inç 2.480 x 2.220, gjë që mundëson shfaqjen e ma-
terialeve, sikur të ishin dy telefona në të njëjtën kohë.
Mate X del në treg me çmim prej 2299 eurosh.

Makina më e shtrenjtë prezantohet në Gjenevë 

Volkswagen vendos midis
Bullgarisë dhe Serbisë

Në të dyja vendet kostot e personelit janë të ulëta
dhe secili vend ofron avantazhet e veta
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Një mënyrë e shpejtë dhe e
shëndetshme për duhanpirësit
për të pastruar trupin nga nikoti-
na është të hani sa më shumë
ushqim të shëndetshëm të jetë e
mundur. Nëse konsumoni rregul-
lisht karota, çaj jeshil, spinaqi,
kivi, limon dhe portokall, brokoli,
piper dhe lakra, ato mund të
ndihmojnë për të hequr produk-
tet e dëmshme të cigareve nga
trupi.

ÇAJI I GJELBËR. Nga pirja e
duhanit trupi humbet lëngun e
nevojshëm dhe dehidrohet
shumë më shpejt. Pirja e një sasie
të madhe uji me vitamina: dy li-
tra ujë me kek me xhenxhefil, një

trangull, limon, 12 gjethe nana,
dhe çaji jeshil i pasur me antiok-
sidues nxjerrin nikotinën nga tru-
pi. Spinaqi Acidi folik është
shumë i rëndësishëm për punën
dhe zhvillimin e trupit, por
njëkohësish kjo i ndihmon orga-
nizmit të zgjidhë problemin e
nikotinës. Sasi të mëdha të acidit
folik ndodhen në spinaq.

KAROTA. Nikotina shkatërron
lëkurën dhe e bën të pajetë dhe
të thatë. Nëse dëshironi të
zgjidhni këto efekte anësore të
shëmtuara të pirjes së duhanit,
hani sa më shumë karota që të
jetë e mundur. Ajo përmban sasi
të mëdha të vitaminave A, K, C

dhe B, të cilat janë pastruesit
kryesorë të trupit.

BROKOLI DHE LAKRA. Përveç
faktit se përmbajnë polifenole, të
cilat kanë provuar të jenë të dobi-
shme në reduktimin e inflama-
cionit në sistemin e tretjes,
gjithashtu përmbajnë antioksi-
dues që pastrojnë trupin nga tok-
sina të shumta. Gatuani brokolin
dhe lakrën sa më të shkurt të jetë
e mundur për të ruajtur të gjitha
cilësitë e tyre.

KIVI, LIMONI DHE POR-
TOKALLI. Përveç ujit, nikotina nga
trupi gjithashtu liron vitaminat
A, C dhe E, të cilat forcojnë imuni-
tetin dhe ndihmojnë trupin të

luftojë kundër infeksioneve dhe
baktereve të ndryshme. Për të
kompensuar vitaminat e humbu-
ra, konsumoni kivi ose limonadë.

Lëngu i portokallit hidraton tru-
pin dhe e furnizon me vitaminat
e nevojshme, dhe gjithashtu pa-
stron trupin nga nikotina.

Pediatri sheh
foton dhe i dërgon
mesazh babait,
shpëton jetën 
e fëmijës

Kjo është një histori e pabesuesh-
me, por e suksesshme. Një baba pu-
blikoi foton e parë të vajzës së tij të sapo-
lindur në rrjetet sociale, pas banjës. Një
pediatër, i cili e pa fotografinë në inter-
net rastësisht, vuri re se kishte diçka të
çuditshme në  vogëlushen dhe për fat të
mirë ndërhyri në kohë. 

Ai vendosi të shkruajë menjëherë
një mesazh te babai i saj: "A nuk janë
sytë e saj pak të verdhë? Kam pasur këtë
përshtypje, por pamja nuk është shumë
e qartë. Kjo ndoshta nuk është asgjë,
por mund të jetë simptomë e verdhëzës
të porsalindjes, një gjë shumë e zakon-
shme në ditët e para ose në javët e para
të jetës. Nëse sytë dhe lëkura kanë një
ton të verdhë, duhet të konsultoheni me
mjekun. Unë jam një pediatër më
shumë paranojak ". Një mesazh që fat-
mirësisht nuk u fshi nga babai, i cili
menjëherë e mori fëmijën dhe e dërgoi
tek mjeku. Nga testet e kryera u zbulua
se kishte verdhëz. Kjo sëmundje dia-
gnostikohet me ngjyrën e verdhë të
lëkurës, mukozave ose syve. Ngjyra e
verdhë vjen nga bilirubina, një nënpro-
dukt i qelizave të kuqe të gjakut të vjetër.
Zakonisht, nuk është një problem se-
rioz, dhe trajtohet me një dietë të shën-
detshme, veçanërisht falë qumështit të
gjirit. Megjithatë, nëse nuk trajtohet siç
duhet, mund të shkaktojë dëme në tru.
Për fat të mirë, kjo histori ka qenë e suk-
sesshme dhe është mirë që të gjithë e
dinë se çka sjell kjo sëmundje.

Të vuash nga depresioni nënkupton më
shumë sesa të jesh i trishtuar. Bëhet fjalë për
një sëmundje të rëndë që ndërhyn në jetën
normale të njeriut, që në disa raste mund të
përfundojë me vetëvrasje. Depresioni mund
të trajtohet me terapi që përfshijnë komu-
nikimin me pacientin, ilaçet ose kombinimin
e të dyjave. Por ekziston edhe një trajtim që
përçon impulse magnetike direkt në tru.
Sonya Kibbeet i pëlqen të luajë ping-pong.
Kibbee punon si fizioterapiste në qytetin Ko-
lumbia të Misurit. Zakonisht ajo është aktive,
por vitin e kaluar, për shkak të një depresio-
ni të rëndë, ajo u përball me vështirësi për të
marrë vendime, qoftë edhe për gjërat më të
thjeshta. “Mendoja edhe për budallalliqet
më të vogla, për të cilat zakonisht ne nuk
mendojmë fare. Kjo gjë të streson edhe më
shumë, pasi çdo vendim sado i vogël, bëhet i
vështirë”, thotë Sonya Kibbee, paciente.

Njerëzit që vuajnë nga depresioni shpesh
janë apatikë. Depresioni ndikon tek zakonet
e tyre të të ushqyerit dhe tek gjumi, edhe pse
marrin ilaçe, apo i nënshtrohen terapisë.
Sonya Kibbee ka menduar edhe vetëvrasjen
dhe është shtruar disa herë në spital. Pastaj
ajo dëgjoi rreth një trajtimi të quajtur “Stimu-
limi Magnetik Transkranial”, ose TMS, i cili
nuk përfshin ndërhyrje kirurgjikale, apo ane-
stezi. Për këtë trajtim përdoret një spirale për
të përçuar impulse të fuqishme magnetike në
tru. “Këto impulse stimulojnë neurotransme-
tuesit që janë sinjalet kimike, të cilat për-
mirësojnë komunikimin mes zonave të ndry-
shme të trurit që janë përgjegjës për
humorin. Me kalimin e kohës, simptomat e
depresionit përmirësohen”, thotë Muaid Ith-
man, universiteti për Kujdesin Shëndetësor,
Misuri. Duket sikur dikush të prek lehtë në
kokë, gjë që mund të shkaktojë dhimbje

koke. Përpara se të niste trajtimin, Kibbee
mori një ilaç për dhimbje koke, nga ato që je-
pen pa recetë. Vetëm një javë më pas, ajo vuri
re një ndryshim domethënës. “Thjesht u
ndjeva shumë më mirë”, thotë pacientja
Sonya Kibbee.

Pas më shumë se 30 trajtimesh, simpto-
mat e depresionit tek ajo pothuajse u zh-
dukën. “Në thelb tek 50 apo 60 për qind e
njerëzve që vuajnë nga depresioni që nuk i
bëjnë efekt trajtimet, do të kenë rezultat po-
zitiv pas TMS-së. Ndërsa tek një të treta e pa-
ciantëve, simptomat largohen tërësisht”,
thotë mjekja psikiatre. Instituti Kombëtar
amerikan i Shëndetit Mendor thotë se ba-
zuar në dy studime mbi sigurinë e trajtimit
“Stimulimi Magnetik Transkranial”, me përf-
shirjen e shumë pjesëmarrësve, shumica e
efekteve anësore, të tilla si dhimbja e kokës,
janë të lehta, ose të moderuara. Por për shkak
se trajtimi është relativisht i ri, efektet anëso-
re afatgjata janë ende të panjohura dhe është
e nevojshme kryerja e studimeve të tjera.

Mjekët përdorën metodën e transplan-
tit të palcës kurrizore për të shpëtuar një
pacient me HIV. Rezultati ishte mahnitës:
personi i cili nuk ka dashur të identifikohet
dhe njihet vetëm si “pacienti nga Londra”
jep shenja të remisionit të virusit në orga-
nizëm, duke u bërë i dyti person në botë të
cilit i ndodh një gjë e tillë. Në mbarë globin
janë 37 milionë persona të infektuar aktua-
lisht nga virusi fatal. Trajtimi dhe rezultati

i tij u publikuan në revistën ndërkombëta-
re shkencore “Nature” dhe pritet të njof-
tohen zyrtarisht në konferencën mjekësore
në Seattle që mbahet tani shpejt. Speciali-
stët përdorën të njëjtën metodë që u
aplikua me sukses mbi një pacient të prekur
nga HIV-i në vitin 2007; me arritjen e fundit
ata treguan se rasti i Berlinit nuk ishte thje-
sht një anomali, por se trajtimi funksionon.
Në të dy rastet, pacientët kanë marrë qeliza

staminale nga palca kurrizore e donatorëve
që kanë një mutacion gjenetik, i njohur si
CCR5, i cili i bën rezistent ndaj HIV-it. Zë-
vendësimi i qelizave të pacientit të infek-
tuar me ato që kanë pësuar mutacion e
mban larg virusin pas trajtimit. Por, pavarë-
sisht optimizmit, mjekët u treguan sido-
qoftë të kujdesshëm, duke thënë se është
ende herët për të pretenduar se personi
është shëruar përfundimisht.

STUDIME

Ushqimet që pastrojnë trupin nga nikotina

Shtohen shpresat për kurën e virusit HIV

Trajtimi i depresionit përmes
terapisë magnetike Njerëzit që vuajnë nga

depresioni shpesh janë
apatikë. Depresioni ndikon
tek zakonet e tyre të të
ushqyerit dhe tek gjumi,
edhe pse marrin ilaçe, apo i
nënshtrohen terapisë. Sonya
Kibbee ka menduar edhe
vetëvrasjen dhe është
shtruar disa herë në spital
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Shtetet e Bashkuara të Ame-
rikës dalin të jenë vendimmarrëse
në secilën ngjarje që ndodhë në
botë, duke e bërë edhe më të qartë
rolin e Washingtonit zyrtar në se-
cilën çështje të ndodhur ndërkohë.

Kështu po vlerësojnë gazetarë
dhe analistë serbë, për mediat e
huaja, ndërsa theksohet se Ame-
rika po merr rolin kryesor në
zgjidhjen e çështjeve në Ballkan
ndonëse të njëjtat janë në duart e
Bashkimit Europian, njofton Klan
Kosova.

Kjo analizë po konfirmohet të
jetë e tillë edhe pas rastit të
zgjidhjes së suksesshme të mo-
smarrëveshjes Greqi – Maqedoni.

E kështu pritet të ndodhë edhe
me rastin e konfliktit disavjeçar

mes Kosovës e Serbisë.
Presidenti amerikan Donald

Trump në dhjetor të vitit të shkuar
u dërgoi letëra të dy presidentëve,
Hashim Thaçit e Aleksandar Vuçi-
qit duke kërkuar që të dyja palët të
përshpejtojnë hapat dhe të arrijnë
një marrëveshje përfundimtare.

”Vetëm pas zbulimit të ndiki-
mit në rritje të Rusisë, i cili shfrytë-
zonte çdo krizë në rajon për të
përhapur influencën e vet përmes
fuqisë së butë, Shtetet e Bashkua-
ra u bënë përsëri aktive. Çështja si-
pas vlerësimeve të Washingtonit,
shumë e rrezikshme u la euro-
pianëve, të cilët gjithashtu ndahen
mbi nivelin e sanksioneve ndaj
Moskës”, thotë Boshko Jakshiq, ga-
zetar serb i specializuar në çështjet
e jashtme.

Sipas tij, Bashkimi Europian
është goditur me kriza të shumta
gjatë dekadës së fundit, duke fil-
luar nga kriza financiare në 2008,
kriza greke e borxheve që
shpërtheu në 2009 e kriza në Uk-

rainë në 2014.
E gjithë kjo, së bashku me ven-

dimin e Mbretërisë së Bashkuar
për t’u larguar nga Europa dhe ne-
gociatat e mëvonshme, ai thotë
për Europeanwesternbalkans, se
ka ndikuar në BE në një mënyrë që
e ka penguar atë që të përballojë
mjaft problemet aktuale të rajo-
nit, thekson Jakshiq.

“Së shpejti do të bëhet e qartë
se SHBA është më efikase se Ba-
shkimi Europian. Në 2017, Wa-
shingtoni njoftoi vendosmërinë
për të zgjidhur mosmarrëveshjen
Athinë-Shkup brenda një viti. Ata
ia dolën, e arritën. Mosmarrëve-
shja e Greqi-Maqedoni për çë-
shtjen e emrit, u hoq nga rendi i
ditës në 2018, pas 27 vjetësh të
pritjes”, potencon ai.

Por ndikimi gjithnjë në rritje i
Rusisë në Ballkan nuk duhet të
shihet si arsyeja e vetme për an-
gazhimin në rritje të SHBA-së.

Disa prej tyre duhet t’i atri-
buohen dëshirës së Shteteve të Ba-

shkuara për të mos e lënë procesin
të papërcaktuar dhe të vazhdojë
me trendin pozitiv të zgjerimit të
NATO-s në vendet e Ballkanit
Perëndimor, thekson Marko Savko-
viq, Drejtor Programi i Fondit të
Beogradit për Politikë, njofton
Klan Kosova.

“SHBA dëshiron që Kosova të
njihet nga Serbia dhe ta vendosë
atë në rrugën e shpejtë drejt anë-
tarësimit në NATO, ngjashëm me
Maqedoninë e Veriut”.

”Kjo do të krijonte presion mbi
udhëheqjen e Serbisë/Republika
Srpska për të rishikuar neutralite-
tin dhe përfundimisht do të çonte
të gjithë rajonin nën sundimin e
NATO-s”, potencon tutje Savkoviq.

Megjithatë pavarësisht kërke-
save të SHBA-ve, procesi i dialo-
gut aktualisht është ndërprerë
për një datë ende të pacaktuar
për shkak të politikave të cilat
zyrtarët serbë i ndërlidhin me
vendimin e qeverisë kosovare për
çështjen e taksës.

Situata e sigurisë në Ballkan
është shumë e brishtë dhe vendet
e Ballkanit janë shënjestra kryeso-
re të ndikimit malinj të Rusisë, ka
thënë komandanti i forcave të
SHBA-së në Evropë, Curtis M. Sca-
parrotti, gjatë një dëshmie para
komitetit për Forca të Armatosura
të Senatit amerikan.

Situata e sigurisë në Ballkan
është shumë e brishtë dhe vendet
e Ballkanit janë shënjestra kryeso-
re të ndikimit malinj të Rusisë, ka

thënë komandanti i forcave të
SHBA-së në Evropë, Curtis M. Sca-
parrotti, gjatë një dëshmie para
komitetit për Forca të Armatosura
të Senatit amerikan.

Scaparrotti, i cili gjithashtu
është komandant Suprem i
Aleancës i NATO-s në Evropë, e ka
quajtur Ballkanin një rajon me
rëndësi strategjike përderisa ka fo-
lur para senatorëve edhe për bise-
dimet ndërmjet Kosovës dhe Ser-
bisë. “Negociatat ndërmjet
Kosovës dhe Serbisë për normalizi-
min e raporteve dhe arritjen e një
zgjidhje afatgjate që është e zba-
tueshme për dyja vendet janë ak-
tualisht në pritje. Rusia e ushqen
paqëndrueshmërinë rajonale në

përpjekje për të parandaluar ven-
det e Ballkanit në përparimin e
tyre drejt integrimit euroatlantik”
ka thënë gjeneral Scaparrotti, duke
nënvizuar faktin se Rusia e kundër-
shton njohjen e Kosovës si shtet
sovran ndërkaq përmes ndihmës
politike, ushtarake dhe ekonomike
mundohet të ruaj ndikimin e saj
në Serbi. “Forca e NATO-s në Ko-
sovë (KFOR), e cila përfshin mbi
3,500 trupa nga vendet anëtare të
NATO-s dhe vendet tjera, luan një
rol të rëndësishëm në ruajtjen e si-
gurisë dhe stabilitetit në këtë
rajon” ka thënë Scaparrotti.

Ai ka folur edhe për gjendjen
në Bosnje dhe Hercegovinë, duke
theksuar se vendi po vazhdon të

punojë drejt paqës dhe stabilitetit
afatgjatë, pavarësisht sfidave nga
Republika Serbe e cila është e
ndikuar nga Rusia.

Në dëshminë e tij para komite-
tit për Forca të Armatosura, gjene-
rali amerikan, ka thënë po ashtu
se Rusia është konkurrent
afatgjatë strategjik që i sheh Sh-
tetet e Bashkuara dhe Aleancën e
NATO-s si kërcënim kryesor për
ambicjet e saj gjeopolitike.

“Moska synon të shtrijë ndiki-
min në vendet periferike të saj, për
të minuar solidaritetin e NATO-s
dhe për të shkelur rregullat në të
cilat bazohet rendi ndërkombëtar”
ka thënë gjeneral amerikan Sca-
parrotti. /REL

Edhe
kryebashkiakët
drejt djegies së
mandateve
Voltana Ademi në një intervistë
ekskulzive për Ora News është
shprehur se po diskutohet
mundësia e djegies së manda-
teve edhe nga kryebashkiakët e
opozitës.
Kryebashkiakja e Shkodrës tha
se do mbështesë çdo vendim të
Partisë Demokratike.
“Është një proces në diskutim
por si anëtare e PD do mbështes
çdo vendim. Opozita mori ven-
dimin ekstrem të djegies së
mandateve pasi nuk kishte
zgjidhje tjetër. Vendimi u mor
në një situatë të rëndë ekono-
mike dhe politike, ndaj njerëzit
kanë dalë në shesh.
Kryeministri e njeh Shkodrën
mirë ndaj edhe i trembet. Shko-
dranët janë njerëz  të lirë, nuk
marrin urdhra nga ne”, është sh-
prehur Voltana Ademi.

Vuçiç: Diaspora
e Kosovës,
miliona dollarë
për të arritur
qëllimet
Presidenti i Serbisë Aleksandër
Vuçiç akuzon politikanët në Ko-
sovë se po lobojnë fuqishëm në
shumë vende të botës për
njohjen e Kosovës madje dhe
për shkëmbimin e terriroreve.
Sipas tij Kosova paguan shuma
të mëdha parash për qëllimet e
vete kombëtare.
Shqiptarët e Kosovës po shpen-
zojnë shumë para. Vetëm në
Uashington kanë 3-4 agjenci.
Kanë harxhuar miliona dollarë.
Ky nuk është një sekret. Ne
Serbët nuk kemi agjenci të tilla.
Kosova ka një diasporë shumë
të fuqishme në Shtetet e Ba-
shkuara të Amerikës. Në Nju
Jork lobojnë shumë fort, edhe
në Detroid kanë ndikim të
madh.  Edhe ne do të inve-
stojmë kur të kemi më shumë
para.
Këto deklarata kreu i shtetit
serb i bëri gjatë takimit në Beo-
grad me kryeministrin italian
Giuseppe Conte.

KOMANDANTI AMERIKAN JEP ALARMIN

“ Vendet e Ballkanit shënjestër e Rusisë”

SHBA më efikase se BE në
zgjidhjen e çështjes së Kosovës

“Së shpejti do të bëhet e
qartë se SHBA është më
efikase se Bashkimi
Europian. Në 2017,
Washingtoni njoftoi
vendosmërinë për të
zgjidhur
mosmarrëveshjen
Athinë-Shkup brenda
një viti. Ata ia dolën, e
arritën. Mosmarrëveshja
e Greqi-Maqedoni për
çështjen e emrit, u hoq
nga rendi i ditës në 2018,
pas 27 vjetësh të pritjes”,
potencon Boshko
Jakshiq, gazetar serb i
specializuar në çështjet e
jashtme

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Projekti i Europës mund të jetë-
sohet sërish nëse shtetet e Bashki-
mit Europian bashkohen rreth tre
ambicieve kryesore, që janë liria e
të shprehurit dhe zgjedhjeve de-
mokratike, mbrojtja kombëtare
dhe progresi. Këto ide, presidenti i
Francës, Emanuel Makron, i ndau
në një letër të publikuar në mediet
botërore, në kohën kur BE përballet
me sfida të ngutshme siç janë
zgjedhjet në Parlamentin Europian
apo edhe Brexit.

Presidenti francez, Emanuel
Makron, u ka propozuar liderëve
europianë një seri reformash dhe
organizmash të rinj për të garan-
tuar të ardhmen e kontinentit eu-
ropian.Në një letër të hapur drej-
tuar qytetarëve të Europës, kreu i
Elizesë kërkoi krijimin e një këshil-
li që do të trajtojë përfundimisht
çështjen kyç të emigracionit, dhe
dy agjenci të reja për të paranda-
luar manipulimin e fushatave
zgjedhore dhe shpërndarjen e laj-
meve të rreme nga fuqitë e huaja.

Këto propozime i paraprijnë
zgjedhjeve për Parlamentin Euro-
pian në muajin maj dhe daljes së
planifikuar të Britanisë së Madhe
nga BE-ja në më pak se tre javë.
Duke u ndalur te kjo e fundit, Mak-
ron tha se projekti europian nuk ka
qenë kurrë më i domosdoshëm
sesa tani, për shkak të frymës na-
cionaliste që po rrezikon stabilite-
tin e disa shteteve anëtare.

‘’Brexit simbolizon krizën e Eu-
ropës, pasi nuk arriti t'i mbrojë qy-
tetarët e saj nga yshtësit nacionali-

stë që u ngritën një kurth popullit
britanik duke u premtuar gjithçka,
por pa sqaruar se çdo të ndodhë
pas largimit nga BE. Një kurth
tjetër mbetet ruajtja e statukuosë,
prandaj edhe në këtë moment ven-
dimtar, na duhet ta riformësojmë
politikisht dhe kulturalisht qytetë-
rimin tonë europian për t'i bërë bal-
lë ndryshimeve të kohës. Është mo-
menti për një rilindje europiane,
për t'i rezistuar tundimit të izoli-
mit dhe ndasive", tha Makron.

Për Makron, rilindja e projektit
europian mund të ndodhë nëse të
gjitha shtetet anëtare mbështetin
tre ambicie kryesore, që janë liria e
qytetarëve, siguria e kontinentit
dhe progresi. Kreu i Elizesë ofroi që
këto dhe tema të tjera, si vendosja
e një pagese minimale për të gjithë
unionin apo krijimi i një banke eu-
ropiane për financimin e projekte-
ve klimatike, t'i diskutojnë dhe
aprovojnë bashkërisht në një Kon-
ferencë për Europën e cila pritet të
mbahet në fund të vitit.

Scaparrotti:
SHBA-ja të mos i
shesë Turqisë
aeroplanët
ushtarakë
Kreu forcave ushtarake amerika-
ne në Evropë, gjenerali, Curtis
Scaparrotti, tha se do të reko-
mandojë që Shtetet e Bashkuara
të mos i shesin aeroplanët lufta-
rakë Turqisë nëse paraprakisht
Ankaraja nuk zbrapset nga pla-
net për blerë sistemin mbrojtës
raketor të Rusisë.
“Këshilla ime më e mirë ushta-
rake do të ishte që ne nuk do të
punojmë me një aleat që është
duke punuar me sistemet ruse”
tha gjenerali i ushtrisë amerika-
ne, Curtis Scaparrotti, kreu i for-
cave amerikane në Evropë, gjatë
një seance dëgjimore të Komite-
tit të Shërbimeve të Armatosura
të Senatit.
Scaparrotti është gjithashtu Ko-
mandanti Suprem i Aleancës i
NATO-s në Evropë.
Presidenti i Turqisë, Reccep
Tayyip Erdogan, ka thënë se pla-
nifikon të blejë sistemin rus
përkundër vërejtjes së Aleancës
Veriatlantike, se ai nuk mund të
integrohet në sistemin mbrojtës
të NATO-s, informon Reuters.
Zyrtarët e SHBA-së kanë thënë se
nëse Turqia vazhdon me blerjen
e sistemit rus, Uashingtoni do të
tërheqë ofertën e vet për të shi-
tur një paketë raketash
“Raytheon Co Patriot” në vlerë
prej 3.5 miliardë dollarësh.
Muajin e kaluar, ministri i Ja-
shtëm turk, Mevlut Cavusoglu,
tha se marrëveshja për blerjen e
sistemit mbrojtës raketor të Ru-
sisë, tashmë është çështje e
kryer.

Koreja e Veriut duket se nuk po
tërhiqet nga programi I saj bërtha-
mor pavarësisht paralajmërimeve
të SHBA për vendosjen e sanksio-
neve ndaj saj.

Agjencitë e Intelegjencës së
Koresë Jugore kanë njoftuar se ko-
reano veriorët kanë nisur restauri-
min e një baze, e cila në samitin e
parë të zhvilluar mes presidentit

Donald Trump dhe liderit korean
Kim Jong Un u ra dakord që të
mbyllej. Agjencia Kombëtare për
Intelegjencë e Koresë së Jugut ka
bërë me dije gjithashtu se të njëj-
tat informacione i posedojnë edhe
Shtetet e Bashkuara.

Imazhet e bazës u zbuluan nga
satelitët dy ditë pas dështimit të
takimit të dytë mes presidentit Do-

nald Trump dhe Kim Jong Un.
Në samitin e dytë të zhvilluar

SHBA refuzoi kërkesat e koreano
veriorëve për heqjen e sanksione-
ve ndaj shtetit të tyre.

Megjithatë ministri i Jashtëm I
Koresë së Veriut, Ri Yong Ho tha
se delegacioni i tyre ka kërkuar që
vetëm një pjesë e sanksioneve të
hiqen dhe jo të gjitha.

Hapja e arkivave është
kërkuar nga hebrenjtë për dekada
të tëra. Disa përfaqësues të tyre e
kanë akuzuar Papa Piun, i cili ka
qenë në krye të Kishës Katolike
nga viti 1939 deri në 1958, se nuk e
ka kundërshtuar me forcë Ho-
lokaustin. Mbrojtësit e tij, nga ana
tjetër, pretendojnë se ai punoi në
prapaskenë për të shpëtuar të
persekutuarit nga nazistët e
këmbëngulin të tregojnë se çeli
dyert e Kishës për strehimin e he-
brenjve. Por, Françesku thotë se

“Kisha nuk ka frikë nga historia”,
duke shtuar se trashëgimia e Piut
ishte trajtuar me “disa paragjyki-
me dhe ekzagjerime”. Lajmi u
mirëprit nga Komiteti amerikan-
hebraik (AJC), një nga grupet
kryesore të hebrenjve në botë, i
cili e ka kërkuar hapjen e këtyre
arkivave për më shumë se 30 vjet.
Në vitet 1930, antisemitizmi i
sponsorizuar nga shteti në Gjer-
maninë naziste hapi rrugën për
Holokaustin, në të cilin u zhdukën
6 milionë hebrenj.

Putin kritikon
tërheqjen e SHBA-ve
nga marrëveshja INF
Presidenti i Rusisë, Vladimir Pu-
tin, duke kritikuar tërheqjen e
SHBA-ve nga Marrëveshja e For-
cave Bërthamore me Rreze të
Mesme (INF), tha se ky vendim
është një hap për tronditjen e të
gjithë sistemit të formuar me
marrëveshjet ndërkombëtare të
sigurisë, transmeton Anadolu
Agency (AA).
Putin foli në takimin e Bordit
Drejtues të Shërbimit të Siguri-
së Federale të Rusisë (FSB) i cili
u mbajt në kryeqytetin e Rusisë,
Moskë. “Shërbimet e huaja të
inteligjencës po bëjnë çmos për
të siguruar qasje në informacio-
nin politik, ekonomik, shkencor
dhe teknologjik në Rusi. Kundër
këtyre përpjekjeve ne duhet të
luftojmë në mënyrë efektive me
metoda moderne”, tha Putin,
duke mbrojtur idenë e tij se
shërbimet e huaja të inte-
ligjencës po përpiqen të rritin
aktivitetet e tyre në Rusi.
Ndërsa në lidhje me vendimin e
SHBA-ve për tërheqjen nga INF-
ja, presidenti Putin është sh-
prehur se “SHBA-ja duke u
tërhequr nga INF-ja ka hedhur
një hap të drejtpërdrejtë për
tronditjen e të gjithë sistemit të
formuar me marrëveshjet
ndërkombëtare të sigurisë. Hapi
në fjalë po ndryshon në drejtim
negativ situatën kundrejt aktivi-
teteve aktuale të vendeve. Pran-
daj, pres që të gjitha njësitë,
duke përfshirë punonjësit e
FSB-së, t’i zgjidhin detyrat në
mënyrë të shpejtë dhe efektive”.

Makron ofron "rilindjen europiane"
Për Makron, rilindja e
projektit europian
mund të ndodhë nëse
të gjitha shtetet
anëtare mbështetin tre
ambicie kryesore, që
janë liria e qytetarëve,
siguria e kontinentit
dhe progresi 

Vatikani do të tregojë gjithçka për Luftën e Dytë Botërore
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Koreja e Veriut rifillon programin bërthamor
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Nga Rachel ROSS

Modifikimi gjenetik, është pro-
cesi i ndryshimit të përbërjes gje-
netike të një organizmi. Kjo ka
ndodhur në mënyrë indirekte për
mijëra vjet, nga mbarështimi i kon-
trolluar ose selektiv i bimëve dhe
kafshëve. Bioteknologjia moder-
ne, e ka bërë më të lehtë dhe më të
shpejtë modifikimin e një gjeni të
veçantë, përmes inxhinierisë gje-
netike. Termat ”modifikim” dhe
“inxhinierim”, përdoren shpesh në
mënyrë të ndërsjellë në kontekstin
e etiketimit të prodhimeve të mo-
difikuara gjenetikisht, ose siç
njihen shkurt “OMG”. Në fushën e
bioteknologjisë, OMG nënkupton
organizmin e modifikuar gjene-
tikisht, ndërsa në industrinë ushqi-
more, termi i referohet ekskluzivi-
sht ushqimeve që janë projektuar
qëllimisht të modifikohen, dhe jo
organizmave të seleksionuara.

Modifikimi gjenetik daton që
në kohët e lashta, kur njerëzit
ndikuan tek gjenetika, përmes or-
ganizmave të mbarështuar në
mënyrë selektive. Kur përsëritet në
disa breza, ky proces çon në ndry-
shime dramatike të species. Qeni
ka të ngjarë të jetë një ndër kaf-
shët e para, të modifikuar enkas
gjenetikisht diku rreth 32.000 vjet
më parë. Sipas studiuesve, ujqërit

e egër u bashkuan me paraardhë-
sit tanë gjahtar-mbledhës në
Azinë Lindore, ku qentë u shtuan
dhe u bënë më të aftë. Gjatë mijë-
ra vjetëve, njerëzit i ushqyen qentë
me personalitetin dhe tiparet fi-
zike të dëshiruara, duke çuar për-
fundimisht në shumëllojshmërinë
e qenve që shohim sot. Ndërkohë
bima më e hershme, e njohur si e
modifikuar gjenetikisht është gru-
ri. Kjo kulturë jetike për njeriun,
mendohet ta ketë origjinën në
Lindjen e Mesme dhe Afrikën Ve-
riore në zonën e njohur si Pllaja
Pjellore. Fermerët e lashtë, e selek-
tuan këtë bimë rreth 9000 vite
Para Krishtit, për të krijuar variete-
te më të zbutura, me kokrra më të
mëdha.

Duke nisur nga viti 8000 Para
Krishtit, kultivimi i grurit të butë
ishte përhapur në Evropë dhe Azi.
Mbarështimi i vazhdueshëm se-
lektiv i grurit, rezultoi në mijëra va-
rietete që kultivohen sot në mbarë
botën. Edhe misri, ka përjetuar
disa nga ndryshimet gjenetike më
dramatike gjatë mijëra viteve të

fundit. Variateti kryesor, rrjedh nga
një bimë e njohur si teosinte, një
barishte e egër me fletë të vogla,
që prodhonte vetëm disa kokrra.
Me kalimin e kohës, fermerët i
përzgjodhën farat me kujdes, për
të krijuar një bimë misri me fletë të
mëdha, dhe me më shumë kokrra.
Përtej këtyre kulturave, shumica e
produkteve që hamë sot – përf-
shirë bananet, mollët dhe domatet
– i janë nënshtruar mbarështimit
selektiv në disa breza. Ndërkohë
teknologjia, që veçon dhe transfe-
ron një pjesë të ADN-së nga një or-
ganizëm në tjetrin, u zhvillua në
vitin 1973 nga Herbert Bojer dhe
Stenli Kohen, studiues në Universi-
tetin e Kalifornisë dhe Universite-
tin Stenford. Të dy shkencëtarët,
arritën të transferonin një pjesë të
ADN-së nga një lloj bakterie në një
tjetër, duke mundësuar një rezi-
stencë antibiotike tek bakteret e
modifikuara. Një vit më pas, dy
biologë molekularë amerikanë,
Beatriçe Minc dhe Rudolf Jenish,
futën materiale të huaja në em-
brionet e miut në eksperimentin e

parë të modifikimit gjenetikisht
tek kafshët, duke përdorur teknikat
e inxhinierisë gjenetike.

Studiuesit modifikuan gjitha-
shtu bakteret që do të përdoreshin
si medikamente. Në vitin 1982, in-
sulina humane u sintetizua nga
bakteret e bakterit E.coli e modi-
fikuar gjenetikisht, duke u bërë kës
ilaçi i parë gjenetik i prodhuar nga
gjenetikisht në botë. Sipas Univer-
sitetit Shtetëror të Ohajos në
SHBA, ekzistojnë 4 metoda kryeso-
re të kulturave gjenetikisht modi-
fikuar:

MBARËSHTIMI SELEKTIV: Dy
llojet e bimëve kryqëzohen dhe
mbarështohen mes tyre, për të
prodhuar pasardhës me karakte-
ristika specifike. Në këtë rast mund
të preken 10.000-300.000 gjene.
Kjo është metoda më e vjetër e
modifikimit gjenetik, dhe që zako-
nisht nuk është përfshirë në kate-
gorinë e ushqimit OMGJ.

MUTAGJENEZA:Farat e bimë-
ve, ekspozohen qëllimisht ndaj ki-
mikateve ose rrezatimit, për të
shndërruar organizmat brenda saj.

Pasardhësit me tiparet e dëshirua-
ra, ruhen dhe kultivohen më tej.
Edhe mutagjeneza, nuk përfshihet
zakonisht në kategorinë e ushqi-
mit OMG.

NDËRHYRJA TEK ARN: Gjenet
individuale të padëshiruara tek një
bimë ç’aktivizohen, në mënyrë që
të zhduket çdo tipar i padëshiruar.

TRANSGJENETIKA: Një gjen
merret nga një specie, dhe vendo-
set në një specie tjetër, për të futur
një tipar të dëshirueshëm. 

Dy metodat e fundit, cilësohen
si lloje të inxhinierisë gjenetike.
Sot, kultura të caktuara, i janë nën-
shtruar inxhinierisë gjenetike për
të përmirësuar prodhimin e kultu-
re, rezistencën ndaj dëmtimeve
nga insektet dhe imunitetin ndaj
sëmundjeve të bimëve, si dhe për
të rritur vlerën ushqyese. Në treg,
ato quhen organizma të modi-
fikuar gjenetikisht, ose kultura
OMG. Kultura e parë gjenetikisht e
modifikuar, që u miratua të kulti-
vohej në SHBA ishte domatja ‘Fla-
vr Savr’ në vitin 1994. Ajo kishte një
afat më të gjatë të ruajtjes, fale
ç’aktivizimit të gjenit që shkakton
zakonisht squlljen e domates me
kalimin e kohës. Sot, pambuku, mi-
sri dhe soja janë kulturat më të
zakonshme që kultivohen në
SHBA si organizma të modifikuar
gjenetikisht. Shumë kultura OMG,
janë modifikuar në mënyrë të tillë
që të jenë rezistente ndaj insekte-
ve, duke reduktuar ndjeshëm ne-
vojën për pesticide, e cila mund të
ndotë ujërat nëntokësore dhe mje-
disin rrethues.

Por vitet e fundit, kultivimi i
përhapur i kulturave të OMG, është
bërë gjithnjë e më i diskutueshëm.
Për shembull, polenat nga kulturat
e OMG-ve mund të zhvendosen në
fushat e kulturave jo-OMG, si dhe
në popullatat e barërat e këqija, të
cilat mund të çojnë në denatyri-
min e OMG-ve, për shkak të kryqë-
zimeve aksidentale. Ata që janë në
favor të OMG-ve, besojnë se konsu-
matorët duhet të jenë në gjendje
të vendosin, nëse dëshirojnë të
blejnë apo jo ushqime të modi-
fikuara gjenetikisht. Por të tjerët,
kanë dyshimet e tyre. “Eksperi-
mentimi mbi njerëzit pa pëlqimin
e tyre është një problem thelbë-
sor. Nuk janë vetëm rreziqet që
njohim, por edhe rreziqe të tjera
që nuk janë përcaktuar. Ne as që e
dimë se çfarë po rrezikojmë”, thotë
Rivka Uinberg, profesoreshë e fi-
lozofisë në Kolegjin Skrips. Sipas
saj, problemi i madh me të gjitha
këto teknologji eksperimentale,
është pikërisht që ato janë ekspe-
rimentale.

(Marrë me shkurtime 
nga LiveScience)

Çfarë është modifkimi gjenetik, 
dhe pse mbart pikëpyetje të mëdha?

Kultivimi i përhapur i
kulturave të OMG,
është bërë gjithnjë e
më i diskutueshëm. Për
shembull, polenat nga
kulturat e OMG-ve
mund të zhvendosen
në fushat e kulturave
jo-OMG, si dhe në
popullatat e barërat e
këqija, të cilat mund të
çojnë në denatyrimin e
OMG-ve, për shkak të
kryqëzimeve
aksidentale. Ata që janë
në favor të OMG-ve,
besojnë se
konsumatorët duhet të
jenë në gjendje të
vendosin, nëse
dëshirojnë të blejnë
apo jo ushqime të
modifikuara
gjenetikisht. Por të
tjerët, kanë dyshimet 
e tyre
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Në vitin 1949, një nga presidentët
më të dashur të Argjentinës, Huan Pe-
ron, donte që vendi i tij të bëhej një fuqi
bërthamore. Për ta arritur këtë, ai punë-
soi dr.Ronald Rihter. Ky pretendonte të
ishte një shkencëtar nazist i rangut të
lartë, dhe një nga ekspertët kryesorë të
botës për energjinë bërthamore.

Në fakt, ai ishte një austriak që kish-
te punuar vetëm për 6 muaj si teknik i
shpërthimeve. Pavarësisht nga ajo, Rih-
ter bëri sikur punoi për gati 1 vit. Kur Pe-
ron e pyeste se ku po shkonin paratë e tij
dhe nëse kishte ndonjë përparim, Rih-
ter i mburrej se nuk e kishte zgjidhur
vetëm problemin e ndarjes atomike,
por ai kishte arritur të pamun-
durën:fuzionin mekanik. Edhe pse ky
do të kishte qenë një zbulim i madh
shkencor, Rihter kërkoi nga Peron që të
mbante sekret detajet. Në vend të kësaj,
Peroni iu mburr botës në marsin e vitit
1951. Komuniteti shkencor ishte skep-
tik. Për të provuar se nuk gënjente, Rih-

ter kreu një demonstrim të shpërthimit
të tij. Në fakt ishte një shpërthim i
rremë eksplozivi TNT, që nuk bindi
askënd. Shkencëtarët e njohur nazistë,
si Verner Hajzenberg thanë se nuk ki-
shin dëgjuar kurrë për Rihterin, gjë që
shkaktoi nisjen e një hetimi. U zbulua se
Richter nuk kishte arritur në fakt asgjë.
E gjithë kjo aventurë i kishte kushtuar
Argjentinës miliona dollarë. Ushtria ar-
restoi Rihterin. Ndërsa pak më vonë rrë-
zoi nga pushteti edhe Peronin
nëpërmjet një grushti shteti.

Pas luftërave napoleonike, shteti britanik u
sulmua nga radikalët si një “taksa-ngrënës”, duke
marrë para nga të varfrit, për t’ua dhënë ato të
pasurve. Për të shtypur protestat popullore, qe-
veria angleze rriti në vitin 1815 taksat mbi gaze-
tat, duke e pamundësuar blerjen e tyre nga të
varfrit, dhe duke ndalur (kështu shpresohej)
përhapjen e kritikës radikale. Në rastin më të
mirë, ajo shkaktoi efektin e kundërt. Në vitin
1830, radikali Henri Heterington nisi botimin e
Letrave të tij për Popullin, që u pasua nga gaze-
ta Rojtari i të Varfërve në vitin 1831. Hetherington
ndërmori një sulm të hapur mbi këtë taksë, duke

e shpallur me krenari, se gazeta e tij synonte të
përmbyste “taksën mbi dijen” . Taksa ishte
kundërproduktive, duke goditur gazeta të re-
spektuara, por edhe ato që konsideroheshin si “të
dyshimta”. Konservatorët e shqetësuar, mbësh-
tetën një ulje të taksës për gazetat, ashtu siç
bënë reformuesit e klasës së mesme dhe treg-
tarët e lirë, të cilët besonin se një një kosto e lirë
e blerjes së shtypit, ishte një mënyrë shumë më
e mirë për të siguruar harmoninë shoqërore.
Shoqata për Nxitjen e Shfuqizimit të Taksave
mbi Diturinë, ndërmori një fushatë që përfundi-
misht arriti të shfuqizojë taksën në vitin 1855.

Magna Carta, vlerësohet shpe-
sh si një moment i rëndësishëm
në historinë njerëzore. Thuhet se
miratimi i saj garantoi të drejtat
individuale, të drejtën për drejtësi,
dhe të drejtën për një gjykim të
drejtë, si dhe vendosjen e parimit
që të gjithë, përfshirë edhe mbre-
tin, t’i nënshtrohen ligjit si të bara-
bartë. Megjithatë, disa kanë argu-
mentuar se domethënia e saj
është mbivlerësuar shumë. Po
çfarë është në fakt Magna Carta?
Magna Carta Liberatum (që nga
latinishtja e Mesjetës që do të
thotë ‘Karta e Madhe e Lirive’),
njihet kryesisht si Magna Carta,
është një dokument i firmosur nga
mbreti i Anglisë në vitin 1215.

Ai mbahet sot mend më
shumë për cilësitë e tij negative si
sundimtar, sesa ato pozitive. Xho-
ni ishte djali më i vogël legjitim i
Henrit II të Anglisë (me gruan e tij
Eleonor të Akitenës), dhe prandaj
nuk pritej që të trashëgonte
ndonjë prej zotërimeve të të atit.
Në fakt është spekuluar se Xhoni,
ishte duke u përgatitur për të qenë
një studiues. Kur vëllezërit e tij më
të mëdhenj vdiqën njëri pas tje-
trit, Xhoni u gjend përfundimisht
në fronin e Perandorisë Anzhuine,
e cila përfshinte jo vetëm Anglinë,
por edhe pjesë të Francës. Sipas
shkrimeve të historianëve të kohës,
që kanë përshkruar sundimin e tij,
Xhoni ishte një sundimtar tiranik.
Dihet që ai vendosi taksa të larta
për nënshtetasit e tij, për të finan-
cuar fushatat e tij ushtarake në

Francë. Ai kishte humbur shumë
nga tokat e tij atje, të cilat ia kish-
te marrë mbreti francez, Filipi II,
ndaj u përpoq t’i rimerrte ato, edhe
pse në fund dështoi.

Kur fisnikët nuk qenë në
gjendje t’i paguanin taksat dhe u
zhytën në borxhe, ata u dënuan
me masa të ashpra nga mbreti. Për
më tepër, Xhoni ishte në konflikt
edhe me Kishën Katolike, një tjetër
institucion i fuqishëm gjatë Me-
sjetës. Zgjedhja e Stefën Lengto-
nit si Kryepeshkop i Kantërbërit,
ishte molla e sherrit midis mbretit
Xhon dhe Papa Inocentit III. Kjo
bëri që Anglia të përjashtohet nga
Kisha në vitin 1208, dhe mbreti
Xhon të shkishërohej më 1209-ën.
Ndërkohë, gjatë viteve 1213-1215,
Xhoni u përball jo vetëm me armi-
qtë e jashtëm, por edhe ata të

brendshëm. Baronët e tij, që s’-
mund të toleronin më tiraninë e
mbretit u rebeluan, dhe në majin e
vitit 1215, pushtuan Londrën. I
gjendur mes dy zjarreve, mbreti
Xhon nuk kishte zgjidhje tjetër,
përveçse të negocionte me rebelët.
Në qershorin e vitit 1215, ai u takua
me rebelët për të dëgjuar kërke-
sat e tyre, dhe më datën 15 të atij
muaji, në Ranimed, pranë Uindso-
rit, Xhoni pranoi të firmoste Ma-
gna Carta-n, e cila shndërroi në ligj
të drejtat e baronëve.

Por pse ishte e rëndësishme
Magna Carta? Ajo përbëhet nga 63
nene, ku më i njohuri është neni
39, ku thuhet:”Asnjë njeri i lirë nuk
do të arrestohet, burgoset apo zh-
vishet nga të drejtat apo zotërimet
e tij, apo të dëbohet për shkak të
qëndrimeve të tij. Dhe ne as nuk do

të veprojmë me forcë kundër tij,
apo të dërgojmë të tjerët ta bëjnë
këtë, përveçse sipas një gjykimit të
ligjshëm dhe të barabartëve”, dhe
nenit 40 që thotë:“Askush nuk do
t’i shitet, mohohet apo vonuar e
drejta apo drejtësia”. Magna Carta,
u shndërrua në një simbol të lirisë
në shekujt e fundit, pasi ajo u për-
dor si bazë për dokumente të tilla
të rëndësishme kushtetuese si dhe
Deklarata Universale e të Drejtave
të Njeriut (1791), dhe Deklaratës
Universale e të Drejtave të Njeriut
e OKB-së e vitit 1948.

Çfarë ndikimi pati Magna Car-
ta në vitin 1215? Situata ato kohë
ishte shumë më e ndryshme. Për
shembull, me termin “njerëz të
lirë”, nuk nënkuptohej popullata e
përgjithshme si një e tërë, por ai
ishte kufizuar vetëm tek fisnikëria.
Ndërkohë, ndikimi i kësaj karte si
një dokument ligjor, mund të
thuhet se ka pasur pak ndikim në
atë epokë. Menjëherë pasi mbreti
autorizoi Magna Carta, ai i kërkoi
Papës të anulonte shkishërimin e
tij. Kërkesa iu plotësua, vetëm pasi
Xhoni arriti të rregullonte sërish
marrëdhëniet me Innocentin III.
Po kjo çoi në Luftën e Parë të Ba-
ronëve, e cila zgjati deri në vitin
1217.

Xhoni vdiq i sëmurë nga dizen-
teria më 19 tetor 1216, dhe pasuesi
i tij në fron Henri III, publikoi 3 ver-
sione të rishikuara të dokumentit
gjatë sundimit të tij. Më pas, u
bënë disa rishikime të tjera shtesë,
përpara se Magna Carta të merrte
formën e sotme.

MAGNA CARTA, akti që vendosi themelin për
liritë dhe të drejtat universale të njeriut
Çfarë ndikimi pati
Magna Carta në vitin
1215? Situata ato kohë
ishte shumë më e
ndryshme. Për shembull,
me termin “njerëz të lirë”,
nuk nënkuptohej
popullata e
përgjithshme si një e
tërë, por ai ishte kufizuar
vetëm tek fisnikëria.
Ndërkohë, ndikimi i
kësaj karte si një
dokument ligjor, mund
të thuhet se ka pasur pak
ndikim në atë epokë

Taksa mbi dijen, 1815 Shkencëtari i rremë nazist që rrëzoi
nga pushteti presidentin Huan Peron
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Akademia Mbretërore e Sue-
disë ka konfirmuar zyrtarisht se
për vitin 2019 do të dorëzohen
dy çmime “Nobel” në Letërsi. Pre-
tendentët kryesorë do të shpal-
len në vjeshtë. Ndërsa, Akade-
mia e Shkencave të Shqipërisë
propozon emrin e shkrimtarit të
njohur Ismail Kadare

Këtë vit do të jepen dy çmi-
me “Nobel” në letërsi, për të kom-
pensuar çmimin e vitit 2018. No-
beli vitin e kaluar nuk u dha, për

herë parë që nga viti 1949, për
shkak se Akademia Suedeze, in-
stitucioni më i rëndësishëm që
zgjedh fituesin u përfshi në një
skandal të pahijshëm seksual.

Këtë të martë, pas një takimi
që është zhvilluar, Fondacioni
Nobel, i cili realizon vullnetin e
Alfred Nobelit, ka njoftuar se
Akademia Suedeze synon që të
rivendos besimin. Ndërsa, kan-
didatët për vitin 2018 dhe vitin
2019 do të shpallen gjatë vje-

shtës, duke kompensuar kështu
edhe çmimin e vitit të kaluar.

Fituesi i çmimit Nobel në
Letërsi për vitin 2017 ishte shk-
rimtarin anglez Kazuo Ishiguro.

Ndërsa, Akademia e Shken-
cave të Shqipërisë ka propozuar
kandidaturën e shkrimtarit dhe
akademikut Ismail Kadare, Aka-
demisë Mbretërore të Suedisë,
që ta nominojë për çmimin “No-
bel” në letërsi.

Akademia e Shkencave ka

rikonfirmuar këtë propozim,
duke shtuar argumentin arsye-
tues se: “Kurrë nuk është vonë që,

sipas së drejtës cesariane, merita
e shpërblyer të shkojë tek i meri-
tuari”.

Nëse për një çast Zoti do të har-
ronte se jam një kukull lecke e do
të më dhurojë paksa jetë, ka gjasa
se nuk do të them gjithçka që
mendoj, por patjetër do ta men-
doj çdo gjë që do ta them.

Do t’iu jepja vlerë gjërave, jo
për vlerën që kanë, por për kupti-
min që kanë. Do të flija pak, do të
ëndërroja më shumë, e kuptoj se
për çdo minutë që i mbyllim sytë,
humbim gjashtëdhjetë sekonda
dritë.

Do të ecja përpara kur të tjerët
do të ndaleshin, do të rrija zgjuar
kur të tjerët do të flinin, do të
dëgjoja kur të tjerët flasin dhe dhe
sa do të shijoja një akullore të mirë
çokollate!

Nëse Zoti do të më dhuronte
paksa jetë, do të vishesha thjeshtë,
do të shtrihesha në pishë të diellit
duke lënë zbuluar jo vetëm trupin
tim por edhe shpirtin tim. Zoti im,

nëse do të kisha një zemër, do ta
shkruaja urrejtjen time në akull
dhe dhe do të prisja që të shkrihej
në diell.

Do të pikturoja me një ëndërr
të Van Gogut sipër yjeve një

poemë të Benedettit dhe një
këngë e Serratit do të ishte sere-
nata që do t’ia kushtoja hënës.
Do t’i ujitja me lotët e mi trënda-
filët, për ta ndjerë dhimbjen e
gjembave të tyre dhe puthjen e

mishtë të petaleve të tyre…
Zoti im, nëse do të kisha paksa

jetë…Nuk do të lija të kalonte
qoftë një ditë të vetme pa iu thënë
njerëzve se i dua, se i dua. Do t’i
bindja të gjithë burrat e grate se
janë të parapëlqyerit e mi dhe do
të jetoja i dashuruar nga dashu-
ria.

Njerëzve do t’ua provoja sa ga-
bojnë tek mendojnë të heqin dorë
së dashuruari kur plaken, pa e di-
tur se plaken kur heqin dorë së da-
shuruari. Një fëmije do t’i jepja
flatra, por do ta lija ta merrte flu-
turimin vetë. Të moshuarit do t’i
mësoja se vdekja nuk vjen me ple-
qërinë por me harresën.

Kaq shumë gjëra kam mësuar
nga ju, Njerëzit! Ka mësuar se e
gjithë bota adhuron të jetojë mbi
majën e malit, pa e ditur se lumtu-
ria e vërtetë është në ngjitjen e sh-
patit. Kam mësuar se kur i sapolin-
duri shtrëngon me grushtin e tij
të vogël, për herë të parë, gishtin e
babait të tij, e mban shtrënguar
për gjithmonë.Kam mësuar se një
njeri ka të drejtë ta vështrojë një
tjetër nga lart poshtë vetëm kur
duhet ta ndihmojë për t’u ngritur.
Janë aq shumë gjëra që kam mun-
dur të mësoj nga ju, por realisht
nuk do të më shërbejnë shumë, se-
pse kur do të m’i vendosin brenda
asaj valixheje, palumturisht do të
jem duke vdekur.

Shqipëroi: Elida BUÇPAPAJ

Arkitekti
Arata
Isozaki
shpallet
fitues i
çmimit
Pritzker
Arata Isozaki është shpallur fi-
tues i çmimit prestigjioz për
arkitekturë, “Pritzker”. Isozaki
merret me këtë profesion që
nga 1960-tat , dhe është konsi-
deruar vizionar i arkitekturës
për qasjen e tij transkombëta-
re dhe patrembshëm futuriste
ndaj dizajnit, shkruan Arch
Daily.
100 ndërtesa janë krijuar falë
punës së tij, dhe Isozaki njihet
si arkitekt me ndikim tek ba-
shkëkohësite vet.
Ai është arkitekti i 49-të gjith-
sej, dhe i teti nga Japonia që e
pranon këtë çmim.
“…në kërkimin e tij për arkitek-
turë të kuptimtë, ai krijoi ndër-
tesa të cilësisë së madhe që
edhe sot i sfidojnë kategorizi-
met, e reflektojnë evoluimin e
tij konstant dhe janë gjith-
monë të freskëta për nga qa-
sja”, janë fjalët me të cilat juria
ia ndanë çmimin atij.

Disa arkeologë meksikanë zbu-
luan qindra gjurmë të vlefshme në
një shpellë në Jukatan (në juglindje
të Meksikë), deklaroi sot një stu-
diues, drejtuesi i këtij projekti.

”Ky thesar shkencor, i zbuluar në
këtë hapësirë mistike, numëron sh-
tatë objekte me vlerë, përfshirë një
objekt në qeramikë që shërbente
për djegien e temjanit si dhe objek-
te të tjera”, u shpreh gjatë një konfe-
rence shtypi studiuesi, Guillermo de

Anda.
Shkencëtarët shpresojnë që këto

gjurmë të gjetura në gërmadha do
të zbulojnë se cilët ishin dhe nga vi-
nin Itzaes, populli maja i cili jetonte
në gadishullin e Jukatan.

Kjo shpellë u zbulua më shumë
se pesëdhjetë vjet më parë nga po-
pullata lokale që më pas kishte
informuar Institutin Kombëtar të
Antropologjisë dhe Historisë
(INAH). (Atsh)

Sivjet Nobeli për Letërsi jepet dy herë

Thesari shkencor i fisit Maja numëron shtatë objekte me vlerë

GABRIEL GARSIA MARKES  

Letra e Lamtumirës (Kukulla)

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

“Kukulla”, testamenti shpirtëror i shkrimtarit  
Shkrimtari i njohur nobelist kolumbian po t; ishte
ende gjall;, dje do ta festonte ditëlindjen. Ai lindi
më 6 mars të vitit 1927 në Aracataca, një fshat i
vogël pranë maleve të Karaibeve kolumbiane dhe
vdiq më 17 prill 2014. Ai ishte djali i Gabriel Eligio
García dhe Luisa Santiaga Márquez Iguarán. Gjatë
verës të 1999 Gabriel Garcia Marquez, fituesi i
Nobelit më 1982, u diagnostikua me kancer të
limfës dhe u krijua zhurmë rreth gjëndjes të tij
shëndetësore. Më 29 maj të vitit 2000 zhurma u
duk sikur u konfirmua kur poema e tij e titulluar
“La Marioneta” u botua në të përditshmen
Peruviane La Republica, e cila u komentua si një

lamtumirë që Garcia Marquez ua kishte dërguar
miqve të ngushtë. “Kukulla” mund të konsiderohet
testamenti shpirtëror i shkrimtarit kolombian
(Çmim Nobel për Letërsi më 1982). Autori përmend
poemat e Benedettit. Është fjala për poetin
uruguajan 88 vjeçar Mario Benedetti, konsideruar
një nga shkrimtarët më të rëndësishëm të gjallë të
Amerikës Latine. Ndërsa, kur përmend këngën e
Serratit, autori ka parasysh këngëtarin Joan
Manuel Serrat i Teresa, nga Barcelona e Spanjës, i
cili këndon spanjisht dhe katalonisht dhe është
këngëtari më i adhuruar në Spanjë dhe në
Amerikën Latine. 
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Fisnik NUHIU

Shkup, 6 mars - Të enjten në pro-
gram do të jenë ndeshjet e ¼ së fi-
nales në kupën e Maqedonisë së
Veriut, në volejboll. Skuadra e
Shutovës e cila këtë sezon është
përforcuar me volejbollistë cilë-

sorë, ku dhe si pretendim kryesor
që këtë sezon kanë që të  sjellin në
Kërçovë dy titujt, atë të kupës si
dhe titullin Kampion. Volejbolli-
stët e Shutovës nga Kërçova e
kanë nisur mjaftë mirë sezonin e
dytë të kampionatit të Maqedo-
nisë në volejboll për meshkuj. Në
tre ndeshjet e para ata kanë shë-
nuar dy fitore dhe një humbje. “Ka
tre xhiro që ka filluar sezoni pran-
veror dhe Shutova me përforci-
met e bëra Uilian Cezar nga Brazi-
li, Stanisllav Azarov nga Ukraina

dhe Igor Subotiç nga Bosnja për-
veç që freskoi radhët e veta, po ar-
rin edhe suksese të reja në fazën e
dytë të kampionatit. Në xhiron e
parë humbëm në Strumicë,
ndërkaq korrëm fitore kundër
Probishtipit dhe Universitetit të
Tetovë”, deklaroi kryetari i klubit
Bashkim Mehmeti. Nga ana tje-
tre të sot (e enjte) KV Shutova, do
të luaj përballë Vesa Probishtip
në kuadër të ndeshjes çerekfina-
le për kupën e Maqedonisë në Vo-
lejboll. “Synimi jonë është titulli

kampion. Në tre xhirot e para
radhitemi të pestët, por shpre-
sojmë e në fund do të radhitemi
mes katër ekipeve të para, që
mundësojnë të luajmë në play-
off. Po ashtu pretendojmë që
edhe kupën ta sjellim në Kërço-
ve, duke nisur nga takimi me Ve-
sna nga Probishtipi ku shpre-
sojmë në fitore dhe kualifikim në
gjysmëfinale”, thotë Mehmeti.
Takimi Shutova-Vesna Probishtip
do të luhet të enjten me fillim prej
orës 18:30 minuta.

Shkup, 6 mars - “Është e pamundur gjithë
kampionatin të fitojmë me rezultat bindës.
Vlerësoj se forma jonë ngritët nga ndeshja
në ndeshje dhe së shpejti do shihni Shkën-
dijën e vërtetë”, porosit golashënuesi kuqe-
zi, Izair Emini. Pesë gola në tre ndeshje
kundër të njejtit rival në këtë kampanjë. Ky
është efekti i sulmuesit Izair Emini në due-
let e këtij sezoni kundër Bellasicës së Stru-
micës. Gjithçka nisi në fitoren e parë sezona-
le 4:1 në Tetovë kur Emini shënoi tre-golësh,
më pas kuqezinjtë fitonin 0:2 në Strumicë
dhe goli i parë ishte vepër e Eminit, ndërsa
seria vazhdoi edhe të dielën kur pikërisht
Izo ishte autor i golit të parë në fitoren 3:0.
Rastësi apo rival i pëlqyer e sqaron vetë Izair
Emini. “Është e vërtetë se i kam bërë 5 gola
Bellasicës dhe ndaj tyre realizoj rregullisht,
mirëpo nuk kisha thënë se është rival  pël-
qyer. Neve sulmuesëve na ndodh që brenda

një sezoni të kemi një kundërshtar që na
përshtatet dhe t’u bëjmë rregullisht gola, si
që është rasti im me Bellasicën në këtë kam-
panjë. Por më shumë se efekti personal, për
mua rëndësi ka fakti që ato gola kanë ndih-
muar skuadrën të arkëtojë 9 pikë nga këto 3
duele”, thotë Izair Emini për serinë e tij
kundër ekipit nga Strumica. Pas formës së
mirë të shfaqur në fazën përgatitore në Tur-
qi, sulmuesi kuqezi vazhdon edhe në kam-
pionat dhe me realizimin e të dielës bara-
zohet me Besart Ibraimin me nga 11 gola të
shënuar. Duke llogaritur lëndimin e numrit
7, duket se pikërisht Izo do të ndjekë fitimin
e Këpucës së Artë në këtë sezon. Fitorja 3:0
me Bellasicën riktheu kuqezinjtë bindës,
pasi në dy ndeshjet e para pranverore
përkundër lojës së mirë, skuadra realizonte
vetëm nga një gol. “Fakti që kemi shënuar
vetëm nga një gol në dy ndeshjet e para në

pranverë, nuk don të thotë se nuk kemi qenë
në formë. Thjesht është e pamundur gjatë
gjithë kampionatit të fitosh me diferencë të
madhe. Por gjithsesi se si fillim kampionati
kemi hasur në vështirësi, por vlerësoj se nga
ndeshja në ndeshje forma ynë shkon në
ngritje e sipër dhe së shpejti do të shihni
Shkëndijën në formën më të mirë”, shton
Emini. Përballja e radhës në kampionat ven-
dos kuqezinjtë përballë Shkupit në tran-
sfertë. Me nga dy fitore dhe një barazim
Shkëndija dhe Shkupi janë dy ekipet me
ecuri më të mirë në pranverë dhe kuqezinjtë
shikojnë para për të vazhduar serinë edhe
pas xhiros së 22. “Ne jemi të gatshëm për
ndeshjet e rradhës dhe të njejtat i marrim
një nga një dhe me seriozitet maksimal. Qël-
limi ynë është të thellojmë diferencën me
vendin e dytë dhe për këtë na duhet seri e
mirë. Shkupi ka skuadër shumë të mirë dhe

këtë e kanë dëshmuar në ndeshjet e këtij
fillim gjysmëkampionati. Ne respektojmë
dhe vlerësojmë Shkupin, por si kampionë
në fuqi dhe me ambicie për të mbrojtur ti-
tullin në çdo ndeshje shkojmë për të fituar”,
përfundoi Emini. Kuqezinjtë pas fitores të së
dielës tashmë mendojnë dhe punojnë me
vëmendje kah sfida e radhës me Shkupin. 

Statistika e
Shaqirit, tifozët
zemërohen 
me Kloppin
Tifozët e Liverpoolit e kanë sh-
prehur zemërimin me trajnerin
Jurgen Klopp gjatë javëve të fun-
dit, pasi që gjermani po preferon
të mos e fusë Xherdan Shaqirin në
formacion të parë. Shaqiri u tran-
sferua gjatë verës së kaluar nga
Stoke City dhe i ka bërë 11 para-
qitje si titullar për Liverpoolin në
Premierligë. Dhjetë herë të tjera,
ai është aktivizuar nga banka re-
zervë. Tifozët e Liverpoolit e kanë
vërejtur që në ndeshjet kur Shaqi-
ri ka luajtur që nga minuta e parë,
Liverpooli ka fituar gjithmonë,
përveç një barazimi. Kjo do të
thotë që nga 33 pikët e mundsh-
me, Liverpooli i ka marrë plot 31
nga ndeshjet kur Shaqiri ishte ti-
tullar. Shaqiri ka kontribuar në
skuadrën e Jurgen Kloppit përmes
golave dhe asisteve këtë sezon. Ai
ka shënuar gjashtë herë dhe i ka
bërë tri asiste. Dy nga golat më të
rëndësishme të tij ishin ato që ia
siguruan Liverpoolit fitoren
kundër Manchester Unitedit, në
pjesën e parë të sezonit. E vetmja
ndeshje në të cilët Shaqiri ka qenë
titullar dhe nuk ka arritur t’i marrë
tri pikët e ndeshjes ishte barazimi
kundër Leicester Cityt. Skuadra e
Liverpoolit ka qenë në formë të
mirë këtë sezon, duke e humbur
vetëm një ndeshje deri më tani.
Shumë tifozë të këtij klubi men-
dojnë se Shaqiri meriton më
shumë mundësi për ta dëshmuar
talentin.

Granit Xhaka beson se kthimi i
Arsenalit në Ligën e Kampionëve
do të ishte një hap i madh për
skuadrës, pas largimit të ish-traj-
neri Arsene Wenger dhe emërimit
të Unai Emerys. Wengeri u largua
nga pozita e trajnerit të Arsenalit
në fund të sezonit të kaluar, pas 22
vjetëve me “Topçinjtë”. Ai u zë-
vendësua nga Emery, i cili është në

proces për ta rindërtuar skuadrën
në “Emirates”. Përkundër prit-
shmërisë, Arsenali është në garë
për ta zënë një vend në top katër-
she të Premierligës, që do ta kuali-
fikonte për sezonin e ardhshëm të
Ligës së Kampionëve. Ata janë për
momentin në vend të pestë, një
pikë larg Manchester Unitedit.
Xhaka, i cili luajti 90 minuta në ba-
razimin e së shtunës, kundër riva-
lit të qytetit, Tottenhamit, beson
se kthimi në Ligën e Kampionëve
do ta dëshmonte se sa është për-
mirësuar Arsenali këtë sezon. “Pas
largimit të Arsene Wengerit,
shumë gjëra kanë ndryshuar në

klub. Ne jemi të lumtur me trajne-
rin dhe jemi përmirësuar shumë.
Po punojmë shumë. Do të jetë një
hap i madh nëse kthehemi në
Ligën e Kampionëve”, ka thënë
Xhaka. “E duam këtë gjë. Dy herë
brenda tri sezoneve të fundit nuk
kemi luajtur në Ligën e Kampionë-
ve dhe një klub si Arsenali duhet të
jetë pjesë e kësaj gare. Duhet ta
dëshmojnë këtë gjë edhe në fu-
shë. I kemi ende nëntë ndeshje
dhe jemi afër [me Manchester Uni-
tedin]. Edhe java e ardhshme është
shumë e rëndësishme. Ndeshje e
madhe. Në shtëpi, ne duhet t’i
marrim tri pikë. Ajo që e pashë

kundër Tottenhamit, shpirti i eki-
pit, jam shumë i lumtur dhe men-
doj se nëse do të jemi kështu deri
në fund të sezonit, do t’ia arrijmë
qëllimit. Nuk ka të bëjë me
mënyrën se si luajmë, tani të gjithë
kemi filluar të besojmë. Kjo është
shumë e rëndësishme për skua-
drën, për shpirtin. Çdo ditë në stër-
vitje, ne jemi afër dhe kjo ka
shumë rëndësi për ne”. Është e
rëndësishme për ne dhe trajneri
ynë e di që ne duhet ta marrin
njërën ndër katër vendet e para se-
pse qëllimi është të bëhemi pjesë
e Ligës së Kampionëve”, ka dekla-
rua Xhaka.

Forma e ekipit po ngritët nga ndeshja në ndeshje
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Duhet të kthehemi në Ligën e Kampionëve

VOLEJBOLL

Shutova kërkon kualifikim në gjysmëfinale
“Synimi jonë është titulli
kampion. Në tre xhirot e
para radhitemi të pestët,
por shpresojmë e në fund
do të radhitemi mes katër
ekipeve të para, që
mundësojnë të luajmë
në play-off. Po ashtu
pretendojmë që edhe
kupën ta sjellim në
Kërçove, duke nisur nga
takimi me Vesna nga
Probishtipi ku
shpresojmë në fitore dhe
kualifikim në
gjysmëfinale”, thotë
Mehmeti

Koha
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Edhe kampionët bien. Golden
State Warriors pësoi një humbje
turpëruese nga skuadra më e titul-
luar e NBA pasi u mposht brenda
në Oracle Arena me rezultatin e
thellë 95-128 nga Boston Celtics.
Është një moment jo ky për Gol-
den State që pësoi humbjen e 5-të
në 8 sfidat e fundit dhe tashmë rre-
zikon seriozisht vendin e parë në
Konferencën e Perëndimit. Ajo
ndaj Celtics ishte një sfidë pa histo-
ri pasi Boston e pa veten në avan-
tazhin e plot 25 pikëve që në fun-
din e pjesës së parë. Më i miri mbi

parket ishte Gordon Hayward i cili
koleksionoi në total 30 pikë 4 asiste
dhe 7 rikuperime. Një fitore shumë

të rëndësishme në mbrëmjen e
NBA, regjistroi Houston Rockets
që triumfoi brenda në Kanada për-

ballë Toronto Raptors me rezulta-
tin  107-95. James Harden me 35
pikë ishte heroi i padiskutueshëm
i Rockets ndërkohë te Raptors si
gjithmonë spikati Kawhi Leonard
me 26 pikë. Për Houston kjo ishte
fitorja e 6-të rresht ndërkohë që
Toronto pësoi humbjen e dytë
radhazi duke pakësuar shanset e
saja për të kapur vendin e parë në
Lindje. E marta ishte një ditë jo
edhe për Oklahoma City Thunder
që u mposht në Minneapolis me
rezultatin 131-120 nga Minnesota
Timberwolves. Diferencen e bëri
Karl Anthony-Toëns autori i para-
qitjeje të shkëlqyer pasi koleksio-
noi 41 pikë dhe plot 14 rikuperime
poshtë tabelës. Oklahomës nuk i
mjaftuan 38 pikët e Westbrook
dhe 25 të Paul George, me skua-
drën e trajnerit Billy Donovan që
ka hyrë në një krizë të thellë pasi
pësoi humbjen e 5-të në 6 ndeshjet
e fundit. Fitore me peshë ndërkohë
regjistruan Philadelphia 76ers,
Memphis Grizzlies dhe Indiana Pa-
cers që mposhtën respektivisht Or-
lando Magic, Portland Trail Blaz-
zers dhe Chicago Bulls.

Në një intervistë për “Sky
Sports”, presidenti i FIA-s, Jean
Todt, ka deklaruar se viti 2019 ka
për të qenë spektakolar për Botë-
rorin e Formula 1. Kur duhen
edhe 10 ditë që të nisë sezoni i ri,
shefi i FIA-s shprehet se provat e
lira të zhvilluara në Barcelonë
javët e fundit dhanë një sinjal të
qartë. “Ka për të qenë një sezon i
jashtëzakonshëm, me 21 gara ku
fituesi do të jetë në dyshim deri
në fund. Ju garantoj për këtë”, tha
Todt. “Rregullat e reja të garës,
makinat e reja dhe ardhja e disa
pilotëve të rinj dhe të talentuar
kanë përmbysur situatën. Nuk ka

më 2 pilotë favoritë, por disa të
tillë. Kjo do ta bëjë sezonin 2019
spektakolar. Këtë vit do të fe-

stojmë edhe garën nr.1000 në
Shangai, ndaj ka për të qenë një
event i jashtëzakonshëm”, tha

Todt, një personazh që dikur shk-
ruante historinë e këtij sporti me
Ferrari.

Dhjetë sportistë të arteve mar-
ciale mikse nuk do të duelojnë për
6 muaj, për shkak të dëmtimeve
që kanë marrë në eventin UFC-235,
që u zhvillua më 3 mars në Las Ve-
gas. Sportistët i janë nënshtruar
kontrollit rutinë mjekësor, që ka
evidentuar dëmtime të ndryshme.
Për pasojë, ata nuk do të mund të
duelojnë deri më 30 gusht të këtij
viti dhe nuk do të zhvillojnë asnjë
lloj aktivieti sportiv për 30 ditë. Në
listën e sportistëve që do të qën-
drojnë 6 muaj pushim është edhe
Jon jones, kampioni i botës në pe-

shën “light heavyweight”, pasi ka
dëmtuar dorën e majtë dhe syrin e
majtë. Ai mposhti me vendim una-
nim të gjyqtarëve Anthony Smith,
që gjithashtu do të qëndrojë 6

muaj pushim (probleme me
hundën). Mes sportistëve të tjerë
që do të qëndrojnë 6 pushim janë
të Tyron Woodley, ish-kampion
bote e Johnny Wolker.

Menaxheri
konfirmon
revanshin
mes Wilder
dhe Fury
Shelly Finkel, menaxheri i bok-
sierit amerikan Deontay Wil-
der, ka deklaruar sot se pa-
varësisht se revanshi mes
kampionit të botës dhe brita-
nikut Tyson Fury është shtyrë
pa afat, ai do të zhvillohet një
ditë. Sfida e parë mes tyre u
mbyll në barazim dhe fillimi-
sht palët ranë dakord që re-
vanshi të zhvillohej në maj të
2019-ës, por më pas marrëve-
shja u anulua. “Kur të plotë-
sohen kushtet do ta zhvil-
lojmë këtë sfidë. Deontay e
dëshiron shumë ta zhvillojë
këtë përballje të dytë me Fury
dhe do ta organizojmë, sa më
shpejt të jeët e mundur”, tha
Finkel. Wilder, 40 fitore e 1 ba-
razim në karrierën e tij, pritet
të mbrojë titullin kampion
bote të peshës së rëndë në ka-
tegorinë WBC më 18 maj ndaj
Dominic Breazeale, në Nju
Jork. “Ne u mërzitëm kur më-
suam se revashi u shty, por
marrëveshja verdale është
ende në fuqi dhe mund të
duelojmë me Fury në pjesën e
dytë të këtij viti. 
Besoj se kushtet do të krijohen
shumë shpejt për t’u ulur sëri-
sh në bisedime dhe të zhvil-
lojmë një tjetër duel të madh”,
tha Finkel. Fury do të vijojë të
duelojë në Amerikë, por ende
nuk dihet se cili do të jetë rivali
i tij.

E kotë të lodhen,
titulli kampion
do të jetë i imi
Kampioni i botës në Moto GP,
spanjolli Marc Marquez, 4 ditë
nga fillimi i sezonit 2019, ka dek-
laruar se objektivi i tij mbetet ti-
tulli kampion. Jo vetëm kaq, por
spanjolli ka “kërcënuar” rivalët,
duke thënë se edhe këtë vit asku-
sh nuk ka për ta zbritur nga froni.
“Honda ka bërë gjithçka për t’u
përmirësuar dhe testet e konfir-
muan këtë gjë. Unë kam rikupe-
ruar nga operacioni në shpatull
dhe me një motor të tillë askush
nuk më ndal”, tha Marquez, 6 ti-
tuj kampionë në karrierën e tij në
garat e motoçiklizmit. “Kemi
qenë të shpejtë në pistën e Lo-
sail, aty ku zakonisht vuajmë
shumë. Ndaj jemi të sigurt se
edhe këtë vit do të shpallemi
kampionë. Gara e parë do të jetë
e rëndësishme, pasi temperatu-
rat e pistës mund të ndikojnë në
konsumin e gomave”, tha Mar-
quez. “Gara e parë është e rëndë-
sishme, pasi duam ta nisim sezo-
nin me një fitore dhe kjo ndikon
psikologjikisht. Gjithsesi, edhe
pse rivaliteti nuk do të mungojë
titulli kampion do të jetë i imi,
për këtë jam i sigurt dhe i bin-
dur”, u shpreh Marc Marquez.

Ky ka për të qenë sezoni më spektakolar në Formula 1
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

UFC-235

Dhjetë sportistë pezullohen 6 muaj
përfshi Kampionin e botës
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NBA

Warriors “turpërohen” nga Celtics
Golden State Warriors
pësoi një humbje
turpëruese nga
skuadra më e titulluar
e NBA pasi u mposht
brenda në Oracle
Arena me rezultatin e
thellë 95-128 nga
Boston Celtics
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Sa shumë telashe për Luciano
Spallettin. Në një moment delikat
ku mund të vendosen fatet e sezo-
nit pasi në prag janë katër sfida
shumë të rëndësishme, dy përbal-
ljet ndaj gjermanëve të Eintracht
Frankfurt në Europa League dhe
takimi ndaj Spal e derbi ndaj Mila-
nit në Serinë A, Interi ka marrë një
tjetër goditje. Sikur të mos mjafto-
nin problemet me Mauro Icardin,
dëmtimi i gjatë i Keita Balde apo
edhe mungesat në listën UEFA të
Gagliardinit, Joao Marios dhe Dal-
bert, zikaltërit kanë humbur edhe
mesfushorin e tyre më të mirë për
sfidën e parë ndaj Franfkurtit që
do të zhvillohet këtë të enjte. Radja

Nainggolan ka pësuar një dëmtim
në këmbën e majtë gjatë stërvitjes
së të martës dhe analizat të cilave
lojtari belg u është nënshtruar këtë
të mërkurë kanë përcaktuar se
Nainggolan do të humbasë sfidën
e parë ndaj Frankfurtit dhe nde-
shjen ndaj Spal ndërsa rrezikon të
mungojë edhe në sfidën e kthimit
ndaj gjermanëve dhe në derbin e
Madoninës ndaj Milanit. Një dëm-
tim që vjen pikërisht atëherë kur
nuk duhej madje në momentin që
mesfushori me origjinë indonezia-
ne po rifitonte formën e tij më të
mirë. Në këtë mënyrë për nde-
shjen ndaj Frankfurtit, Luciano
Spalletti i ka të detyruara zgjedhjet

sidomos në mesfushë aty ku për-
veç Nainggolan nuk ka të gatshëm
as Gagliardinin e Joao Marion. Në
këtë mënyrë vendin e belgut në
formacion pritet ta marrë Borja Va-
lero, që sëbashku me Brozovic e
Vecinon do të formojë treshen e
mesfushës, ndryshime mund të
ketë vetëm në rast se trajneri i Inte-
rit do të propozojë në repartin e
ndërmjetëm një mes Asamoah
dhe Skriniar të cilët mund ta bëjnë
edhe rolin e shkatërruesit. Lajmi i
vetëm i mirë për Interin përpara
kësaj sfide është që edhe Frank-
furti nuk do të ketë në dispozicion
yllin kroat Ante Rebic për shkak
dëmtimi.

Bartomeu
“injoron”
brazilianin: 
Ai është 
më i mirë 
se Neymar
Presidenti i Barcelonës, Josep
Maria Bartomeu, ka dhënë të
martën një intervistë për “Cade-
na SER”. Mes të tjerash, ai u ndal
edhe në rinovimin e kontratës
me Rakitic: “Kroati ka ende kon-
tratë. Nuk kemi folur ende për të
ardhmen e tij, për shkak se do-
nim të përqëndroheshin në rino-
vimin e Jordi Alba, i cili për mua
është mbrojtësi më i mirë i majtë
në botë". Dy fjalë edhe për taki-
min që ka pasur me mikun e tij,
Sandro Rosell: "Ai u lirua me ku-
sht. Diçka nuk është bërë mirë në
këtë proces. Ne përqafuam njëri-
tjetrin, por me përgjegjësinë që
duhet të përfundojë deri në fund
gjykimi. Sandro dëshiron të pro-
vojë pafajësinë e tij, ashtu si të
gjithë ne mendojmë se është e
vërteta. Unë nuk mendoj se ka
bërë asgjë të dënueshme, nuk ka
prova, është gjithçka një supo-
zim i madh”. Po si e sheh presi-
denti i klubit katalanas largimin
e Neymar nga Barça? “Them se
me paratë, që klubi fitoi nga
shitja e tij, vuri një bast sportiv.
Me ato të holla vumë bast me
blerjen e lojtarëve si Dembele
dhe Coutinho. Për mua, Dembele
është më i mirë se Neymar. Ai i
Barçës është edhe më i mirë", u
përgjigj presidenti i klubit blau-
grana. Bartomeu ka folur edhe
për të ardhmen e Barcelonës pa
yllin e saj, Leo Messi, të cilin sh-
preson ta shohë edhe për disa
vite në klub: "Ai moment do ende
që të vijë. Ne duhet të gjejmë ta-
lentet e rinj. Messi ka një kon-
tratë deri në vitin 2021 dhe unë
mendoj se do të bëjmë edhe një
kontratë tjetër. Pres një tjetër ri-
novim të bashkëpunimit actual,
edhe pse është më e vështira se
kurrë. Ai ka ambicie dhe dëshirë
për të luajtur futboll në majat
më të larta, ndërsa ne duam ta
kemi Messin edhe për disa kohë".

Asnjë gjyqtar anglez nuk do të
gjykojë më asnjë ndeshje të
Champions League këtë sezon.
Vendimin e ka marrë UEFA dhe
shkak është bërë VAR. Në Angli
ende nuk ka nisur të aplikohet si-
stemi VAR, i cili ka hyrë në fuqi në
Champions League nga ky tur. Si-
pas UEFA, gjyqtarët anglezë nuk
kanë përvojë në aplikimin e këtij
sistemi dhe, për këtë arsye, nuk do
të përzgjidhen në ndeshjet me eli-
minim direkt, që kanë nisur që prej
dy javësh. Michael Oliver dhe
Anthony Taylor, dy gjyqtarët an-
glezë që kanë gjykuar deri në fazën
e grupeve në Champions League,
nuk do të përzgjidhen për pjesën e
mbetur të këtij turneu. Sistemi
VAR do të nisë të aplikohet në Pre-
mier League sezonin tjetër.
Zëdhënësi i UEFA-s, për të përdit-
shmen britanike “The Sun” tha:

“Për fazën me eliminim të Cham-
pions League deri në finale do të
përzgjidhen vetëm gjyqtarët që
vijnë nga ato shtete që e aplikojnë
sistemin VAR”. Për këtë arsye, në
ndeshjet e deritanishme të Cham-
pions League janë përzgjedhur më
së shumti gjyqtarë nga 6 shtete:
Holanda, Spanja, Italia, Gjerma-

nia, Turqia dhe Sllovenia. Gjyqtarët
anglezë munguan edhe në Botëro-
rin “Rusi 2016”, ku gjithashtu u
aplikua sistemi VAR. Gjithsesi, gjy-
qtarët anglezë Oliver dhe Taylor,
që e kanë aplikuar sistemin VAR
vetëm në ndeshjet e FA Cup, do të
përzgjidhen nga UEFA për nde-
shjet e Europa League.

Roma
mendon
rikthimin 
e Sabatinit
Zërat për një largim të drejto-
rit sportiv të Romës, Ramón
Rodríguez Verdejo, i njohur
ndryshe si Monchi vazhdojnë
të shtohen. Spanjolli duhet ta
mbyllë aventurën e tij me
kryeqytetasit në fund të sezo-
nit dhe kandidatët që mund ta
zëvendësojnë te verdhekuqtë
janë Piero Ausilio, i cili është
pranë skadencës me Interin
dhe Walter Sabatini. Për 63-
vjeçarin do të bëhej fjalë për
një rikthim te Roma, pasi ka
qënë drejtor sportiv nga viti
2011 deri në 2017.

Khedira
rikthehet 
në stërvitje
Më në fund lajme të mira për
Sami Khedira. Futbollisti
mund të rikthehet në fund të
marsit, pasi iu nënshtrua testi-
meve të planifikuara kardio-
logjike për shkak të probleme-
ve në zemër, që evidentuan
evolucionin e mire klinik të
trajtimit të kryer, mesfushori
ka nisur në program stërvitor
të personalizuar. Për momen-
tin është konfirmuar se futbol-
listi do të qëndrojë jashtë fu-
shave një muaj që nga data e
ndërhyrjes për rifillimin e akti-
vitetit sportiv. Gjermani i cili u
ndal nga një problem me arit-
minë arteriale mund të
rikethehet në dispozicion të
Allegrit në fund të marsit.

UEFA përjashton anglezët nga
Champions League

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

Interi humbet pjesët
përpara Frankfurtit,
dëmtohet edhe Nainggolan

Sikur të mos mjaftonin problemet me Mauro Icardin, dëmtimi i gjatë i Keita Balde apo edhe
mungesat në listën UEFA të Gagliardinit, Joao Marios dhe Dalbert, zikaltërit kanë humbur edhe
mesfushorin e tyre më të mirë për sfidën e parë ndaj Franfkurtit, Radja Nainggolan
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Eliminimi i Real Madridit nga
Liga e Kampionëve në kurriz të
Real Madridit, nënkupton se Evro-
pa do ta ketë një kampion të ri pas
hiç më pak se tri viteve pritje. Ajaxi
e tronditi kampionin në fuqi Real
Madridin duke e mposhtur me re-
zultat të përgjithshëm 5:3 pas dy
ndeshjeve në 1/8 e finales dhe për-
fundimisht i dha fund dominimit
të gjatë të “mbretërve” në Evropë.
Pas katër titujve në pesë vitet e
fundit në Ligën e Kampionëve,
përfshirë tre në tri vitet e fundit,
në maj Evropa do ta ketë një kam-
pion të ri. Në tri finalet e tri edicio-
neve të fundit të Ligës së Kam-
pionëve, Reali i mposhti Atletico
Madridin, Juventusin dhe Liver-
poolin. E gjithë kjo falë klubit ho-
landez Ajax, që me një paraqitje

brilante në ndeshjen e kthimit
duke e mundur Los Blancos 1:4, e
rrëzoi Madridin në fazën e 1/8 së
finales. Ajaxi dhe Tottenhami janë
dy çerekfinalistët e parë të këtij
edicioni të Ligës së Kampionëve.
Santiago Solari ka bërë të ditur se
ai nuk planifikon të japë dorëheqje
nga pozita e trajnerit të Real Ma-
dridit, pas eliminimit të skuadrës
së tij në 1/8 e finales së Ligës së
Kampionëve. Trajneri argjentinas,

i cili u emërua në këtë pozitë pas
shkarkimit të Julen Lopeteguit,
katër muaj më parë, i ka pësuar
katër disfata radhazi në shtëpi.
Gjatë kësaj kohe, Real Madridi i ka
humbur të gjitha shpresat për ta fi-
tuar ndonjë trofe këtë sezon, pasi
që u eliminua nga Kupa e Mbretit
nga Barcelona, renditet 12 pikë larg
katalonasve në tabelën e La Ligës
dhe tani janë eliminuar nga Liga e
Kampionëve, pas disfatës me re-

zultat 4;1, mbrëmë në shtëpi. Të
gjitha këto gjëra kanë bërë që të
ketë jashtëzakonisht shumë pre-
sion mbi trajnerin e Real Madridit,
mirëpo Solari ka bërë të ditur se ai
nuk planifikon të largohet
përkundër këtyre goditjeve që i
kanë pësuar “Los Blancos”. “Nuk
kam ardhur këtu për t’u dorëzuar”,
tha Solari, në konferencën për
shtyp pas përballjes kundër Ajaxit,
të cilët u kualifikuan në çerekfina-
le me rezultat të përgjithshëm 5:3.
Mbrojtësi Dani Carvajal tha, pas
kësaj ndeshjeje, se sezoni i tyre ki-
shte marrë fund dhe se kishte qenë
një sezon i ndyrë. Por, Solari nuk
pajtohet me të. “Carvajal ka shumë
karakter, ai po fliste në nxehtësinë
e momentit. Sezoni vazhdon, ne
ende e kemi La Ligën”, shtoi Solari.

CARVAJAL: KY KA QENË NJË
SEZON I NDYRË

Mbrojtësi i Real Madridit, Dani
Carvajal, e ka pranuar se skuadra e
tij ka qenë duke kaluar nëpër një
sezon të keq, pas eliminimit të
mbrëmshëm nga faza e 1/8 të fi-
nales së Ligës së Kampionëve.
“Kjo disfatë erdhi pas dy disfatave
në El Clasico, të cilat bënë që Real
Madridi të eliminohet nga Kupa e
Mbretit javën e kaluar dhe pastaj
t’i humbë shpresat për titullin e La
Ligës, pasi që mbeti 12 pikë larg ka-
talonasve. Pas disfatës të së
mërkurës, Carvajal e pranoi se se-
zoni nuk kishte qenë aspak i mirë
për gjigantët spanjollë, duke i lënë
ata në një situatë në të cilën nuk
kanë qenë asnjëherë më parë.
“Mendoj se asnjëherë më parë nuk
e kam pasur një ndjenjë të tillë pa-
rehatie, nuk di as se si ta përshk-
ruaj. Nuk është asnjëherë e lehtë të
kthehesh pas dy disfatave kundër
Barcelonës, sot ne deshëm të fi-
tojmë”, ka thënë Carvajal “Por, dy
gabimet tona bënë që ne të ishim
duke humbur 2:0. Fillimi i pjesës së
parë ishte i miri, por goli i tretë na
vrau. Nuk është fundi i një cikli, ne
kemi një ekip të ri. Duhet të përbal-

lemi me këtë gjë dhe të mos
fshihemi: E kemi pasur një sezon të
ndyrë”, ka theksuar Carvajal.

DE BOER: KJO QË 
BËRI AJAX, MË E MADHE SE

FITORJA E VITIT 1995
Ronald de Boer, ish-lojtari i

Ajax-it të madh, tha se humbja 4-
1 e Real Madridit në Ligën e Kam-
pionëve, në “Santiago Bernabeu”, i
ngjan rezultatit të vitit 1995 në
kryeqytetin spanjoll. Golat e
Hakim Ziyech, David Neres, Dusan
Tadic dhe Lasse Schone e panë
Ajax-in të trondiste tri herë radha-
zi kampionët europianë, duke i eli-
minuar ata para raundit çerekfi-
nal. De Boer, i cili ishte pjesë e
skuadrës që e mundi 2-0 Real Ma-
dridin në përplasjen e fazës së gru-
peve të Champions-it, në “Santiago
Bernabeu” në nëntor të vitit 1995,
përshëndeti arritjet e trajnerit Erik
ten Hag. “Ajo që ne bëmë në vitin
1995 ishte fantastike, por kjo
përmbysje është shumë më e
mirë", - tha holandezi 48-vjeçar për
“Veronica TV”. Katër herë kam-
pionët europianë, por pa një trofe
të Ligës së Kampionëve që nga viti
1995, do të luajnë në çerekfinale të
kësaj gare për herë të parë që nga
sezoni 2002-2003. Në atë sezon,
Ajax, i udhëhequr nga Ronald Koe-
man, Zlatan Ibrahimovic, Rafael
van der Vaart, Jari Litmanen dhe
Wesley Sneijder, u mund nga Mila-
ni në çerekfinale. Ajax ishte gjitha-
shtu skuadra e parë jo gjermane,
që i shënon katër gola në tran-
sfertë, në një ndeshje europiane,
Real Madridit. Gjigantët holan-
dezë u bënë ekipi i tretë, që e arrin
këtë, pas Schalke në vitin 2015 dhe
Bayern Munich në vitin 2000.

LIGA E KAMPIONËVE

Evropa do ta ketë një
kampion të ri këtë vit

Ajaxi ka arritur ta
eliminojë
kampionin e
Evropës, Real
Madridin, duke e
mposhtur në
shtëpinë e tyre me
rezultat 4-1, duke e
bërë të pavlefshëm
rezultatin e
ndeshjes së parë ku
pësuan 2-1

Suarez feston

eliminimin e Realit 
Ajax mahniti krejt botën e
futbollit të martën në
mbrëmje, teksa fitoi 4-1 në
“Santiago Bernabeu”.
Gjigantët holandezë u ngritën
mbi disavantazhin 2-1 në
shtëpi, në ndeshjen e parë të
raundit të dytë të Ligës së
Kampionëve ndaj Real
Madridit, dhe u kualifikuan në
çerekfinale të këtij
kompeticioni. Brenda Spanjës,
patjetër që më të lumturit
kanë mbetur katalanasit,
“armiqtë” historikë të Real
Madridit. Si pjesë e
Barcelonës, Luis Suarez ka
pasur më tepër motive për t’iu
guëzuar suksesit të ish-
skuadrës së tij. Ai thotë se
mbetet një fans i Ajax, çka e
konfirmon përmes një
mesazhi në rrjetet sociale.
Sulmuesi uruguajan luajti për
skuadrën e njohur të
Amsterdamit, pasi u largua
nga Groningen, ndaj vazhdon
të ruajë ndjenja të forta për të.
"Urime, kam qenë gjithmonë
një tifoz i Ajax", - ishte mesazhi
i postuar në llogarinë e tij në
Twitter. 

Publicitet
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DASHI 21. mars - 20. prill
Prezenca e Plutonit do jete shume e rëndësishme për

jetën sentimentale te beqareve. Ai do i beje ata me te qarte pe rate
qe duan dhe do i nxite te tregohen me tolerante. Beqaret do jene jo-
shës dhe tërheqës. Edhe pse nuk do e keni shume mendjen për te fil-
luar një lidhje, personat qe do iu propozojnë do iu tundojnë pa
mase. Ne planin financiar çdo gjë do shkoje me se miri.

DEMI 21. prill - 21. maj
Jeta juaj ne çift do jete shume e qete gjate kësaj dite.

Tensioni me ne fund do mbaroje dhe do mendoni më me poziti-
vizëm për te ardhmen. Beqaret nuk do kenë mundësi as sot te
gjejnë personin qe kane ëndërruar. Prisni edhe pak kohe. Ne planin
financiar duhet te tregoheni sa me te kthjellet dhe mos shpenzoni
pa u menduar. Nuk është ende momenti i duhur.

BINJAKET 22. maj - 21. qershor
Jeta juaj ne çift do rrethohet nga rutina gjate kësaj dite.

Gjithçka do jete e zakonshme dhe emocionet nuk do jene ato qe pri-
teshin. As beqaret nuk do kenë fat ne dashuri kështu qe duhet te
bëjnë durim nëse nuk duan te vuajnë. Ne planin financiar nuk do
ndodhe asgjë e keqe, megjithatë do bënit mire te mos fillonit
projekte te mëdha dhe te rrezikshme.

GAFORRJA 22. qershor - 22. korrik
Ju qe jeni ne një lidhje do kërkoni me shume liri sesa

duhet dhe kjo do sjelle disa mosmarrëveshje te vogla me partne-
rin. Beqaret do kenë një nga ditët me te bukura dhe me emocio-
nuese. Personin i ëndrrave me ne fund do shfaqet para jush dhe
do ua ndryshoje tërësisht rrjedhën e jetës. Financat nuk do jene
aspak problematike. Ruajini sa te mundni ne këtë stad.

LUANI 23. korrik - 22. gusht
Rutina dhe gjerat e zakonshme do jene armiqtë kryeso-

re te jetës suaj ne çift gjate kësaj dite. Do kaloni goxha momente de-
likate dhe te mbushura me debate. Beqaret do kenë një dite me te
bukur. Përfitoni nga ftesat qe do iu bëhen dhe argëtohuni sa me shu-
me. Ne planin financiar do keni me tepër fat sesa mund ta mendo-
nit. Beni investimet e duhura, por hiqni edhe ndonjë lek mënjanë.

VIRGJERESHA                  23. gusht - 23. shtator
Çiftet do tregohen edhe me kërkues me atë qe kane ne

krah dhe kjo do sjelle disa mosmarrëveshje te vogla. Kujdes! Për
beqaret situata do jete e favorshme. Shfrytëzojeni çdo mundësi qe
do iu jepet sepse te shumte do jene personat qe do iu joshin dhe do
kërkojnë te krijojnë një lidhje me ju. Ne planin financiar fati do jete
ne anën tuaj.

PESHORJA 24. shtator - 23. tetor
Do jete Venusi ai qe ndikoje mjaft ne jetën tuaj ne çift.

Ky planet do nxite edhe surprizat kështu qe shfrytëzojeni sa te
mundni ditën. Ata qe kane kohe bashke dhe janë te martuar do
mendojnë për një fëmijë. Nëse jeni beqare nuk duhet t’iu besoni
te gjitha atyre qe do iu thonë. Ne planin financiar do jeni optimi-
ste dhe nuk do merrni disa masa strikte.

AKREPI 24. tetor - 22. nëntor
Dashuria do shkoje me se miri gjate kësaj dite.

Marrëdhënia juaj me partnerin do filloje te përmirësohet pas një
periudhe te vështirë. Beqaret do kenë mundësi te shumta për t’u
njohur me persona te rinj, por nuk do dëshirojnë aspak te fillojnë
lidhje sot. Situata financiare do jete pështjelluese dhe mjaft e vë-
shtirë. Tregohuni te matur me shpenzimet qe do kryeni.

SHIGJETARI 23. nëntor - 21. dhjetor
Jeta ne çift do jete pasionante dhe mjaft emocionuese

sot. Do ia kaloni me se miri me atë qe keni ne krah dhe nuk do dë-
shironi te ndaheni për asnjë moment nga ai. Beqaret do kenë
mundësi vetëm për aventura, dashuritë e mëdha do ndodhin me
vone. Financat do jene delikate për shkak te shpenzimeve te mëdha
qe do kryeni. Shtrëngojeni rripin nëse nuk doni probleme serioze.

BRICJAPI 22. dhjetor - 20. janar
Te gjithë ata qe kane kaluar një faze delikate, sot do jene

me te qete dhe do i mendojnë gjerat me mire. Kërkoni falje nëse e
kuptoni qe keni bere gabime. Beqaret me mire te mos ëndërrojnë
shume, por t’i marrin gjerat ashtu si t’iu vijnë. Shmangni borxhet ne
planin financiar sepse do e keni te vështirë t’i shlyeni ato. Shpenzi-
met duhet te vazhdoni t’i bëni me maturi.

UJORI 21. janar - 19. shkurt
Si ju ashtu edhe partneri, do keni te njëjtin mendim për

gjithçka sot dhe do bashkëpunoni për gjithçka me njeri tjetrin.
Disa mund te mendojnë edhe për një bashkëjetesë se shpejti.
Beqaret qe akne kohe qe presin një takim interesant, sot do e
kenë këtë mundësi. Shfrytëzojeni! Ne planin financiar do tre-
goheni te kujdesshëm me menaxhimin e buxhetit.

PESHQIT 20. shkurt - 20. mars
Gjate kësaj dite nuk do e dini shume mire çfarë dëshiro-

ni dhe mund te bëni disa gabime te vogla. Mësohuni te kërkoni falje
dhe t’i pranoni gabimet. Beqaret do kenë ftesa nga persona te cilët
nuk janë te përshtatshëm për ta. Ne asnjë mënyrë mos krijoni
lidhje me ta. Merkuri do influencoje sektorin e financave. Situata
do filloje te përmirësohet pa nga pak.

Profesor  Nakil Abdiu 
24.02 1939-07.03.1997

Sa herë vjen 7 marsi, dita e shenjtë e mësuesit, ne të kujtojmë
me mall. Kjo ditë e veçantë për të gjithë, neve na bën krenarë
sepse ti ishte një misionarë që ndriçoje rrugën brezave të rinj.
Dita e mësuesit përveç krenarisë për ne është edhe ditë
pikëllimi sepse të humbën njëherë e përgjithmonë por jo edhe
për të harruar personalitetin tënd si prind, familjarë dhe
mësues.
E përkujtojnë: Fëmijët, nipërit, mbesa dhe e tërë Familja Abdiu

nga fshati Bogovinë-Tetovë.

22  VJET PA TË  DASHURIN TONË



24 MOZAIK
Koha, e enjte, 7 mars 2019 

1530 - Kërkesa për divorc e Mbretit
Henri VIII  refuzohet nga Papa, pa-
staj Henri thotë se jo Papa por ai
është kryesori i Kishës angleze.

1573 - Turqia dhe Venediku nën-
shkruajnë marrëveshje paqësore.

1814 - Napoleoni I i Francës fiton
Betejën e Kraonit.

1876 - Alexander Graham Bell pa-
tenton telefonin.

1911 - SHBA dërgon 20.000 trupa
në kufirin me Meksikën.

1912 - Roald Amundsen shpall zbu-
limin e Polit të Jugut.

1914 - Princi Wilhelm von Wied sh-
pallet Mbret i Shqipërisë.

1936 - Hitleri thyen Marrëveshjen e
Versajës, dërgon trupa në Rajnland.

1941 - 50,000 trupa britanike
zbarkojnë në Greqi.

1976 - Maroku dhe Mauritania
ndërpresin marrëdhëniet diploma-
tike me Algjerinë.

DJALI IM…
- Djali im akoma s’e ka mësuar
biçikletën…
- Joooo…djali im ka filluar t’i japë
biçikletës që 4 vjeç..
- Sa vjeç është djali tani?
- 12 vjeç!
- Ueee kush e di sa larg ka shkuar
tani! 

Çdo dashuri që s’ka shoqërinë si
pikënisje është si një mur i 

ndërtuar në rërë. 
(Ella Wheeler Wilcox)

NË SHQIPËRI
EKZISTONTE NJË
VEND I QUAJTUR
ZVICRA?
Pak kilometra nga Leskoviku në Sh-
qipëri, ngrihej dikur Zvicra. Jo vendi
që ne njohim të gjithë, por një
qendër e vogël dhe enigmatike, e
pagëzuar me këtë emër në vitin 1927.
Sot, ajo nuk ekziston më, por në rrë-
fenjat e banorëve dhe dokumente
ende ruhet kujtimi i saj. 
Dokumentari i gazetarit Marin
Mema, zbulon më shumë detaje
rreth këtij vendi në Shqipëri. Edhe në
atë kohë, zviceranët kishin ndihmuar
fshatin shqiptar, derisa kjo është
edhe me dokumente.
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Aplikacioni që
iu ndihmon t’i
fshini objektet
dhe njerëzit
nga fotografia

Një aplikacion i ri i kameras për
iPhone lejon që të fshini turistët e
bezdisshëm, makinat ose objekte
të tjera që bllokojnë fotografinë
tuaj të përsosur. 

Aplikacioni ‘Spectre’s’ përdor
teknologjinë e inteligjencës artifi-
ciale për të stabilizuar fotot e ek-
spozimit të gjatë, duke u fokusuar
në pjesën stacionare të një kornize
që fshin pjesët në lëvizje, duke përf-
shirë njerëzit dhe objektet. Halide,
kompania pas softuerit, thotë se
aplikacioni i saj i ri mund të gjene-
rojë fotografi ‘magjike’ duke përdo-
rur teknologjinë AI në disa mënyra.
Softueri mund të njohë llojin e
skenës që përdoruesi po përpiqet
të kapë, dhe të përmirësojë
imazhin në përputhje me rretha-
nat. Për shembull, mund të shfaqë
valët në një pamje të plazhit, për
të krijuar efekte atmosferike që si-
gurojnë një ndjenjë lëvizjeje. 

‘Aplikacioni ‘Spectre’s’ realizon
qindra foto gjatë kohës së ekspo-
zimit dhe bashkon rezultatin,’ tha
Sebastiaan de With, dizajner i
aplikacionit. ‘Spectre’ është në di-
spozicion në ‘Apple Store’ iOS për
2.99 dollarë.

Një biznesmen tajlandez bëri të ditur se
do të organizojë garë për t’i gjetur bashkë-
short vajzës së tij që pretendon të martohet.

Arnon Rodthong, biznesmen 58-vjeçar që
merret me shitjen e frutit durian, njoftoi
në rrjetet sociale se vajza e tij 26-vjeçare

dëshiron të martohet dhe se do të organi-
zojë një garë për t’i gjetur asaj shoqin ideal.
Afaristi nga Tajlanda po ashtu tha se pre-
tenduesit që do të martohet me të bijën e tij
do t’i dhurojë dhjetë milionë bahtë tajlan-
dezë (314 mijë dollarë). “Do të kalojë kohë
e gjatë nëse pret që dikush të vijë dhe të
bëhet dhëndër. Për këtë arsye, unë kërkoj që
ai të vijë që tani”, tha Rodthong. Ndërkaq,
vajza e biznesmenit Karnista Rodthong
është shprehur e lumtur nga ideja e babait
të saj. “Nuk jam person që zgjedh. Kërkoj
një njeri me të cilin do të shkoj në aktivite-
te sociale dhe me të cilin do të mund të fo-
tografohemi së bashku”, ka thënë Karnista
Rodthong. Pas postimit të biznesmenit të
pasur, qindra persona janë paraqitur si kan-
didatë për t’u martuar me vajzën e tij. 

Konkurs për t’i gjetur shoq të bijës

Një kompani kineze e pasurive të pa-
luajtshme është akuzuar për shkak se dety-
ron punonjësit të kryejnë aktivitet fizik .
Në fakt, punonjësit gjobiten nëse nuk ar-
rijnë “kuotën mujore” të vendosur në
180,000 hapa. Duhet të thuhet se gjoba
është relativisht e vogël (0.01 juan për çdo
hap që mungon për arritjen e kuotës - rreth
0,0013 €), dhe se sfida nuk është plotësisht
e paarritshme: janë 6.000 hapa në ditë.
Por ky parim i gjobës ngre polemika, për të
mos përmendur se për disa njerëz qëllimi

është objektivisht i vështirë të arrihet. Ka
disa shembuj të rasteve në të cilat ushtrimi
ka “pasoja ekonomike” për punëtorët, por
zakonisht çdo gjë është e lidhur me shpër-
blimet, jo dënime. Në rastin e kësaj kompa-
nie në qytetin Guangzhou, në jug të Kinës,
punëtorët të cilët nuk arrijnë të objektivin
e vendosur duhet të paguajnë para në dorë
për çdo hap humbur. Një punonjës i kom-
panisë tha se ajo kishte munguar 10.000
hapa prej 180,000 hapave, dhe kështu iu
zbritën 100 juan nga paga.

Mbeturinat ushqimore janë një problem
i hershëm i njerëzimit dhe kjo për shkak se
nuk arrijnë të depozitohen për një kohë të
gjatë si në dyqane po ashtu edhe në shtëpitë
tona.  Për këtë arsye një kompani malazeze
pretendon se ka gjetur një zgjidhje të thje-
shtë dhe efektive për këtë problem: një
ngjitës i vogël që do të zgjasë jetën e frutave
deri në dy javë. Stixfresh,është emri i kompa-
nisë e cila ka zhvilluar një ngjitës që përm-
ban një formulë të veçantë natyrore që do të
ngadalësojë procesin prishjes duke e mbaj-

tur frutën të freskët për një kohë të gjatë.
Stixfresh është bërë me materiale organike
100% dhe përmban një përzierje të klorurit
të natriumit e cila do të ndihmojë në nga-
dalësimin e shtimit të baktereve në fruta.
Kompania gjithashtu këmbëngul se këto
ngjitëse janë tejet të sigurta aq sa edhe
mund të konsumohen pa problem. Zhafri
Zainudin, themelues i Stixfresh, pretendon
se ka pasur idenë për të krijuar këto ngjitëse
katër vjet më parë, pasi vizitoi një mik që ki-
shte një pemë frutore. Ai iu ankua për
humbjen e parave për shkak të kalbjes së
frutave ndaj dhe mendonte të hiqte dorë
nga kjo gjë. Megjithatë, biznesmeni malazez
kishte një ide tjetër. “Ai më bëri të mendoj.
Ndoshta natyra nuk mund të ndalet, por a
mund të ngadalësohet procesi shkatërrues i
saj? “, Shpjegon Zainudin në faqen e interne-
tit të kompanisë së tij. Sipas Stixfresh, ngjitë-
sit jo vetëm që do ngadalësojnë procesin e
pjekjes, por gjithashtu do pengojnë zhvilli-
min e mykut në fruta.

Kompania që gjobit punonjësit
kur nuk kryejnë aktivitet fizik

Një malazez shpik etiketë për 
të ndaluar kalbjen e frutave


