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E PËRDITSHME INFORMATIVE

Koha

Shkup, 7 mars - Dy të tretat e të punësuarve në
Maqedoni e që janë të kualifikuar me arsim
sipëror, marrin paga të ulëta, ndërsa kjo duku-
ri veçanërisht është e dukshme në sektorin pri-
vat. Kështu rezulton analiza "Punësimi i të rinj-
ve me arsim të lartë, paga të ulta” e përgatitur
nga Instituti për hulumtime politike dhe eko-
nomike “Finance Think”. “Rezultatet tregojnë
se të punësuarit më arsim të lartë, sidomos të

rinjtë marrin paga më të ulta se sa punojnë në
krahasim me punëtorët me arsim të lartë në
vendet e rajonit (Serbi dhe Mal të Zi). Numri i
këtyre të rinjve të kualifikuar marrin 14.3 për
qind rrogë më të ulët krahasuar më mosha-
tarët e tyre që kanë arsim të mesëm apo fillor”,
tha Blagica Petreski nga "Financet Think” gjatë
prezantimit të analizës. Sipas Peterskës, vite
më radhë në Maqedoni kemi...

Rroga të vogla për punonjësit me fakultet!

15 DEN
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Deri në 15 ditë
burgim 
nëse nuk e
respekton
Qeverinë ruse!

Ligji, i cili, sipas kritikëve, kujton
legjislacionet e kohës sovjetike
kundër disidentëve politikë, pa-
rasheh gjoba deri në 100,000 ru-
bla, apo 1,300 euro, për, siç
thuhet, “postimet e pahijshme
online”, të cilat tregojnë "munge-
së respekti për shoqërinë, ven-
din, simbolet shtetërore të Rusi-
së, Kushtetutën ose autoritetet".
Alexander Verkhovsky, udhëhe-
qës i Qendrës Sova në Moskë, e
cila monitoron abuzimet me
legjislacionin...

40c |190c

Trekëndëshi i
"thumbimeve"
politike

Në Maqedoni e
dinë se nuk

është momenti
për gjumë

BIZNESI 
DHE GRATË
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Gratë jashtë 
tregut të punës

�

Mediat online prijnë për sa i përket përhapjes së lajmeve të rreme. Si rezultat i ndikimit të këtyre
lajmeve, qytetarët shpeshherë bien pre e dezinformatave të plasuara në këto media. Redaktorët
dhe gazetarët thonë se në mungesë të informacioneve të mjaftueshme aktuale politike, qytetari 
i rëndomtë e ka vështirë të dallojë mediat profesionale, nga ato joprofesionale, të cilat
transmetojnë lajme të rreme dhe dezinformojnë opinionin
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Fq.16

Fq.5

Fq.4

Fq.18

Fq.16

GLOBI

KULTURË

RAJON

E vërteta si viktimë

� Fq.12-15

Forum

Dy çape
para 
grus?!
Jazëk! 

KOHA për
InfraRed

Fq.6

K
o
h
a

||||||||
||||||||

||||||||
||||||||

||||||||
||||||||

|

Koha, e premte, 8 mars 2019 

p
ërInfraRed

Bisedoi: Blerand REXHEPI

Për ata që nuk e njohin në vazh-

dim do ju prezantojmë vajzën e cila

ndërvite ka korrur shumë suksese si

modele dhe aktore në Shtetet e Ba-

shkuara të Amerikës. Lola Luma

nga Shkodra ka sfiluar për shumë

kompani të njohura ndërsa ka luaj-

tur role të ndryshme atje por duke

mos harruar rrënjët, që është sh-

qiptare. Flet dhe shkruan rrjedh-

shëm shqipen e kjo vërehet edhe

në intervistën të cilën e realizuam

për InfraRed të gazetës Koha. Kjo

është Lola…
KOHA: Na thuaj sekretin e for-

mave të bukura fizike që keni?

Disiplina! Çdo ditë në mëngjes

peshohem. Është më e lehtë të

zgjedhësh ushqimet që do konsu-

mosh gjatë ditës kur e di peshën

fillestare. Gjatë verës vrapoj dhe

bëj ushtrime në natyrë, kurse në

dimër aktivizohem në palestër.

Kanë kaluar katër vite që nuk kon-

sumoj mishin. Ndihem më e lehtë

fizikisht.
KOHA: Cila mendoni se është

arma juaj më e fortë si modele?

Vetëvlerësimi! Duke ditur po-

tencialin që kam si modele në fu-

shën e modës, më janë hapur dyert

e disa ateliereve me të famshme të

modës në Nju Jork.
KOHA: Fillimet tuaja në kar-

rierë, sa të vështira kanë qenë?

Fillimet kanë qenë të lehta. Pas

një cast-ing direkt kam veshur kë-

pucët e modeles për shtëpinë e

modës Jovani Fashions e më pas

Terani Couture, Les Copains e

shumë e shumë të tjerave që më

bëjnë të ndihem e privilegjuar si

modele.
KOHA: Në këto momente po

shijon famën apo suksesin?

Fama tani quhet Instagram,

kurse suksesi mbetet gjithmonë

personal.
KOHA: Si vishesh në jetën e

përditshme?
Një palë streçe, një pulovër me

kapuç dhe një palë atlete. Zakoni-

sht më pëlqejnë veshjet e shkur-

tra, jo tepër të komplikuara. Ato që

lejojnë format trupore të flasin

vetë.
KOHA: Cilat janë impenjimet

momentale të Lolës?
Sapo prezantuam sezonin e ri

Vjeshte-Dimër 2019. Projektet ne

vazhdim do jene surpriza per tu

zbuluar.
KOHA: Thashethemet, të

prekin kur dëgjon të thuhen për

ty?
Kur themi "liri e fjalës", nënkup-

tojmë që secili ka të drejtën e një

opinioni. Mjafton të ndihem e

plotësuar si individ, të tjerat kanë

pak rëndësi.
KOHA: Çfarë e bën një modele

e aktore të suksesshme sipas teje?

Ndjek yllin e saj.
KOHA: Jeni për martese, apo

bashkëjetesë?
Të dyja i kam përjetuar dhe se-

cila ka bukurinë në kohën e vet.

KOHA: Kush është idhulli juaj

në fushën e modës dhe aktrimit?

Modelet e mia të preferuara

janë: Claudia Schiffer, Doutzen

Kroes dhe Hayley Clauson. Aktorët

janë Nicole Kidman dhe Leonardo

DiCaprio.
KOHA: Jeta private, si po

shkon?
Jam e lumtur!
KOHA: Kush jeni ju me pak

fjalë?
Një person tejet i komplikuar.

KOHA: A mendon se e ke arri-

tur kulmin e suksesit?
Suksesin e prek çdo ditë gjatë

punës time. Suksesi mbetet infinit

për njerëzit që janë kërkues ndaj

vetvetes dhe unë jam një nga ata.

LOLA LUMA
Të jetoj një jetë 

të plotësuar
"Çdo ditë në mëngjes peshohem. Është më e lehtë të zgjedhësh ushqimet që do konsumosh gjatë ditës

kur e di peshën fillestare. Gjatë verës vrapoj dhe bëj ushtrime në natyrë, kurse në dimër aktivizohem në

palestër. Kanë kaluar katër vite që nuk konsumoj mishin"

Ditëlindja: 16 shtator 
Horoskopi: Virgjëresha 
Shtetësia: Amerikane 
Gjatësia: 173 
Pesha: 120 pounds 
Ngjyra e flokëve: Bionde 

Ngjyra e syve: Kafe 
Ngjyra e preferuar: Gri 
Shkollimi: “La Guardia

Community College” dega

Komunikim dhe Aktrim,
“Lee Strasberg 

Hobi: Librat 
Sporti: Vrapi 
Muzika: Të gjitha rrymat 

Këngëtari/ja: Janë të shumtë 

Filmi: Tani jam e fiksuar me

serialet televizive. Game of

Thrones, The Expanse dhe

Hannibal janë tre më të
shikuarat 

Politikani: Barack Obama 

Missi i preferuar: Nuk kam 

Personi më i dashur: Familja

ime 
Mashkulli ideal:

Bashkëshorti im 
Vesi/Zakoni: Perfeksionizmi 

Personaliteti: Një femër me

personalitet të fortë 
Dëshira: Të jetoj një jetë të

plotësuar, të bëj një impakt

në jetët e njerëzve.  

Koha
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Rasim Laiq: Taksa e
Kosovës po i
kushton Serbisë 1
milion euro në ditë
Zyrtarë të Qeverisë së Serbisë
vazhdojnë të ankohen se taksa
100 për qind, e vendosur nga
Qeveria e Kosovës për mallrat
që importohen nga Serbia dhe
Bosnja e Hercegovina, po u
shkakton dëme të mëdha biz-
neseve të shtetit fqinj.
Zëvendëskryeministri njëherë-
sh edhe ministër i Tregtisë, Tu-
rizmit dhe Telekomunikacionit
në Qeverinë e Serbisë, Rasim
Laji, ka thënë se për 100 ditë,
që kur Qeveria e Kosovës ka
vendosur taksën ndaj importit
të produkteve që prodhohen
në Serbia, në tregun e Kosovës
janë plasuar më pak mallra
serbe për mbi 100 milionë
euro, krahasuar me periudhën
e njëjtë të vitit të paraprak.
“Kjo prakitikisht thotë se po
humbim çdo ditë nga një mi-
lion euro shkak i taksës diskri-
minuese që e ka vendosur Ko-
sova ndaj mallrave të Serbisë.
Ndërsa humbjet reale janë më
të mëdha, sepse para vendo-
sjes së këtyre barrierave ka pa-
sur një trend të rritjes së pla-
smanit të mallrave nga Serbia
në Kosovë. Ndërsa,  për
humbjet afatgjata as të mos
flasim, kurse ato janë të pash-
mangshme shkaku i humbjes
së tregut”, tha Lajiq.
Ai tha se në situatën aktuale,
kur plasmani i mallrave nga
Serbia në Kosovë faktikisht
është pamundësuar, është rri-
tur eksporti i vendeve të tjera
në tregun e Kosovës, kështu që
Greqia dhe Hungaria në janar
të këtij viti kanë eksportuar dy-
fish më shumë mallra në Ko-
sovë, sesa në periudhën e
njëjtë të vitit të kaluar.
Sipas tij, edhe Sllovenia ka sh-
tuar eksportin në Kosovë për
më shumë se 250%, kurse Ma-
qedonia dhe Kroacia gjithash-
tu  kanë rritur ndjeshëm ek-
sportin në tregun e Kosovës.
“Në qoftë se taksa nuk hiqet, jo
vetëm që do të deplasohet
marrëveshja e CEFTA-së, por
edhe iniciativa e tjera rajonale
do të vihen në pikëpyetje të
madhe. Është iluzionistë të bi-
sedohet për çfarëdo tjetër, në
qoftë se në këtë mënyrë pen-
gohet qarkullimi i lirë i mallra-
ve në Ballkanin Perëndimor.
Qeveria e Kosovës ka vendosur
taksën ndaj mallrave serbe si
përgjigje ndaj fushatës kundër
Kosovës që po e udhëheq shteti
serb, me qëllim të pengimit të
anëtarësimit të shtetit tonë në
organizatat ndërkombëtare.
Ndërkohë, BE dhe SHBA kanë
kërkuar pezullimin e taksës,
por kryeministri Haradinaj
është këmbëngulës se nuk do
ta heq apo pezullojë taksën,
derisa Serbia ta njoh Kosovën,
ose të nënshkruajë marrëve-
shje se Serbia nuk do ta pen-
gojë anëtarësimin e Kosovës në
organizatat ndërkombëtare.

(“Tanjug”, 7 mars)

MEDIACitate

Prej shkurtit të vitit 2017, e tërë jeta politike dhe shoqërore gjen-
det nën peshën e një dore të fortë kontrolli, që kulmon institu-
cionalisht në figurën e një njeriu të vetëm, që është njëkohësi-
sht kryeministër i vendit, kryetar i një partie thelbësisht
komuniste në strukturën shoqërore dhe organizative, është
ndërtues dhe komandues i skenarëve vepruese në Parlament,
është menaxher i shpërndarjes abuzive të të gjithë buxhetit të
shtetit në rrafsh territori dhe individësh, është dispeçeri kryesor
i sistemit të blerjes së votave nga network-u i skuadrave specia-
le elektorale të socialistëve, është programues i plotësimit të
regjistrave të aplikimit për të hyrë në sistemin e Drejtësisë së Re,
dhe prej një viti edhe kryeprokuror e kryepolic de facto i vendit.

Shumëkush kujton se ai është dora dhe mendja e vetmuar dhe
e mjeruar e PS-së, por bindja ime është se Edi Rama është per-
soni “i duhur” i një grupi familjesh të ndërlidhura me regjimin
hoxhist, i organizatës së fshehtë të ish-oficerëve të Sigurimit, që
i shpëtuan ndëshkimit të shtetit ligjor në vitin 1991; është
zëdhënësi i një numri sipërmarrësish të sajuar, që prej disa vite-
sh kontrollojnë ekonominë, financat dhe sistemin e pastrimit të
parave nëpër skutat e errëta të këtij vendi me shtet të dobët.
Përndryshe, partia që ai drejton prej vitesh me metodat e spiunë-
ve të diktaturës, përfundimisht nuk ka më asnjë mundësi refor-
mimi drejt një partie socialdemokrate, sikurse me gjasë kishte
dhënë sinjale në një kohë të parë, reflektimi fillestar të spikat-
shëm.

Pyetja që bëhet është kjo: Ku është ndalur Shqipëria? Në vend që
reformimi i saktë i republikës të shndërrohej në paradigmën e
ditës së klasës politike, një histeri e tërë inajetësh dhe të korrup-
tuesish e ktheu të gjithë përpjekjen modeste për reformim të si-
stemit kushtetues dhe politik në objekt prozhmimi dhe talljeje.
Shumë interesa prisheshin në kënetën politike të Tiranës. Një
dukuri kjo e njoftur dhe e përsëritur në historinë moderne të kë-
tij vendi, ku dallaveraxhinjtë mbajnë vendin e parë në kazanin
e kryeqytetit të zënë me forcë dhe dinakëri. Dhe siç ndodh rën-
dom pas çdo “ofensive” si kjo, reformuesit tërhiqen mbasi nuk
kanë kohën dhe durimin me u përballë me histerinë e turmave
të pabindura. Në vend të startit të reformave rrënjësore
ngadhënjyen delenxhinjtë e modelit ramist, që thyen në besë po-
pullin dhe negociatorët amerikanë të majit 2017, duke blerë pu-
shtetin, duke zgjeruar kapjen e të gjitha institucioneve dhe duke
fshirë në mënyrë të qëllimtë Gjykatën Kushtetuese dhe Gjykatën
e Lartë. Dhuna e institucionale e pushtetit të kontrolluar ta-
shmë nga jakobinistët provincialë, të vendosur përkrah zyrës së
kryeministrit dhe kryeparlamentarit, në bashkëshoqërim të
marrëzisë së tyre sovjetike, prodhoi në mënyrë logjike zvogëli-
min në zero të hapësirës së opozitës demokratike për kundërve-
prim brendainstitucional. Fasada e pluralizmit ra një ditë kur
opozita vendosi të dorëzojë mandatet, jo për t’i bërë qejfin
“urithëve” të kazanit politik, që janë ripërtërirë dhe kanë ndërruar
kostum me shpresën se mos harrohen, por si një nevojë, që çdo
iluzion për bashkëshoqërim të pavullnetshëm me të keqen të
bjerë njëherë e mirë si një akt i fundit paqësor për çmontimin e
maskës parlamentare të regjimit të neopunistëve. Jemi në fund
të një shtegu pa krye me një popull të demoralizuar, me një
përfaqësi të shkatërruar, demokraci në kolaps, por me një Krye-
ministër “krenar”, që kërkon të bindë popullin që brenda lukuni-
së së pushtetmbajtësve është vetëm ai, “këlyshi” i rritur nder-
shëm.

Thelbi i gjithë krizës së sotme është i lidhur me shkatërrimin e
përshpejtuar të sistemit shtetëror nga babëzia dhe ligësia e gru-
pit të gënjeshtarëve dhe shtrembëruesve të Rilindjes. 

Largimi nga Parlamenti nuk ishte zgjedhja e dëshiruar nga opo-
zita, por një lëvizje e imponuar ndaj saj, nga një pushtet i korrup-
tuar dhe antikombëtar, që mahisej çdo ditë me arbitraritet, ar-
rogancë dhe orgjira, nën vëzhgimin indiferent të burokracisë
evropiane, që vetëm fotografon një model special të demokra-
cisë fasadë. Indiferenca ndaj asaj që po ndodh këto ditë do të
thotë që kriza të ecë në hullinë ramiste të shpëtimit të “dinasti-
së” së tij politike dhe financiare, e cila po kap çdo sektor të jetës
së këtij vendi.

Ora e ndalur 
e Shqipërisë!

ANALIZË |||||||||||||||||||||||||||

Romeo GURAKUQI

TË NDERUAR BLOGISTË MOS NXITNI
PËRÇARJEN 
“Në rrjetet sociale po qarkullon një foto nga samiti
II i diasporës. Më vjen shumë keq për menyrën se si
po trajtohet ajo pjesë e diasporës që mori pjesë në
atë Samit. Nuk mund të gjykohen ata që shkuan
apo morën tituj honorifikë sepse shumica e tyre
janë njerëz me vlera dhe kontributin e tyre e kanë
dhënë pa patur lakminë për një dekoratë. Ato pjata
plastike bosh nuk tregonjnë urinë e mërgimëtarëve
por babëzinë e qeverisë, vjedhjen që është bërë me
paratë e shqiptarëve në emër të shqiptarëve të
mërguar.
Të nderuar blogistë mos nxitni më shumë
përçarjen, e kanë bërë dhe e kanë për zanat dhe
hobi politikanët tanë. Do ti shërbeni më mirë
shoqërisë shqiptare të merreni më shumë me
HAJDUTËT dhe MASHTRUESIT që keni mbi qafë
sesa pambarimisht me Gomën e Pirgut.
Faleminderit për mirëkuptimin”, ka shkruar një
status në Facebook, dirigjenti shqiptar me banim
ne Kanada, Bujar Llapaj.

BESOJ SE PRISHTINËS DO T‘I KTHEHET
BUKURIA QE E MERITON 
„Die Schönheit liegt im Auge des Betrachters“ -
thuhet në gjuhen gjermane, që në përkthim të
pershtatur i bie: Bukuria varet nga syte e personit
që shikon... Per mua Prishtina është një qytet jo i
bukur si Bonni apo Berlini, por me përplot njerez
dhe shpirt te mirë... e për bukurine e rinise
kosovare të mos flas. Unë besoj tek gjenerata e re,
besoj se Prishtinës do t‘i kthehet bukuria qe e
meriton, nëse kasta politike nuk ia del t’i largojë të
gjithe!”, shkruan një status në Facebook, gazetari i
DW, Bahri Cani, teksa e ka vizituar këtyre ditëve
Kosovën.

LE TË LIHET DËNIMI I SERBISË NË
DUART E KONSUMATORËVE 
Mënyra si është vënë tarifa e Kosovës kundër
produkteve të Serbisë ka qenë dhe është dëshmuar
si e gabuar nga çdo perspektivë ekonomike.
Qeveritarët e Kosovës e kanë vendosur tarifën ad
hoc; pa analizuar metodat që do të goditnin vetëm
Serbinë; pa marrë parasysh të drejtat dhe
procedurat të cilat burojnë nga Marrëveshja e
CEFTA-s, pa studiuar dhe programuar skenarët e
secilës situatë dhe segment kohor dhe pa
konsideruar Rregullat Ndërkombëtare të Tregtisë
së Lirë dhe ligjet e Kosovës, të gjithë këta hapa që i
japin Kosovës fuqi mbrojtëse prej veprimeve dhe
shkeljeve të Serbisë. Kapardisja populiste e disa
politikanëve me tarifën do ta bëjë, në aspektet
ekonomike dhe politike, bilansin neto për tarifën
edhe më negativ se sa deri më tash, me mundësi që
Kosova të humbë deri në një çerek miliardi euro,
pra 250 milionë euro, brenda një viti. Kjo i bjen, që,
nëse e marrim që popullsia e Kosovës është 1.8
milionë njerëz, çdo familje pesë anëtarëshe në
Kosovë do të humb rreth 700 euro në vit për shkak
të pamençurisë së qeverisë së tyre. Politikanët dhe
qeveritarët e Kosovës duhet të jenë të mençur. Le
t'ua lejojnë qytetarëve të Kosovës të mos blejnë
prodhime serbe dhe ta shpëtojnë Kosovën nga
humbjet e panevojshme. Ne nuk duhet të jemi
trima rrahagjokësa e budallenj, por të trima dhe të
mençur me Serbinë. Taksa më e mirë për Serbinë
vjen nga konsumatorët, kurse shteti duhet ta
godasë Serbinë me mjete që nuk janë të dëmshme
edhe për Kosovën. Unë ju besoj qytetarëve të
Kosovës. Prandaj le të lihet dënimi i Serbisë në
duart e konsumatorëve, e t'u ndalohet politikanëve
të përfitojnë politikisht përkohësisht ndërkaq që
secilit banor të Kosovës ja humbin afërsisht 140
euro në vit”, ka shkruar një status në Facebook, ish
pjesëtari i Batalionit ‘Atlantiku’, Uk Lushi.
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Paris, 7 mars - Ministrja franceze
për Çështje Evropiane, Natali Loa-
zo, pas vizitës në Maqedoni të Ve-
riut dhe Serbi, në intervistën për
gazetën “La Kroa” thotë se “Nuk ka
status kuo të Ballkanit”, formulë të
cilën e huazon nga një bashkëfolës
i saj në Maqedoni të Veriut. Sipas
Loazo, Franca ka ndër mend të
kthehet në Ballkanin Perëndimor,
i cili u bë “kënd i vdekur i diploma-
cisë franceze”, lajmëron korrespon-
denti i MIA-s.

Gazeta “La Kroa” që në hyrjen e
intervistës thekson se Franca ishte
gjatë kohë jashtë Ballkanit, si kon-
statim i kësaj është fakti që asnjë
ministër francez nuk e ka vizituar
Maqedoninë e Veriut në katër vitet
e fundit. E pyetur nga gazetarja e
gazetës “La Kroa”, Mari Verdie,
konkretisht për Maqedoninë e Ve-
riut, pas kompromisit të arritur për
emrin me Greqinë, tani me insi-
stim bën thirrje të fillojë procesi
për anëtarësim në BE, dhe nëse
zhgënjehet vendi a paraqet kjo rre-
zik, Loazo konsideron se “nuk ka
kuptim që përpara të konfirmohen
data” për negociata, duke cekur se
vendi ndodhet vetëm në fillim të
reformave. “Është e qartë se në
vend ekziston dallim i madh para
dhe pas marrëveshjes së Prespës,
por edhe krenari e madhe se është

arritur pajtim me të gjithë fqinjët.
Konsensusi është më i fuqishëm
nga që është pritur. Opozita, e cila
ishte mjaft kundër saj, nuk do ta
vendosë në pikëpyetje marrëve-
shjen”, thotë ministrja franceze për
Çështje Evropiane. Vendi, sipas
Loazo, tani dëshiron të bëjë për-
parim në reforma dhe kërkon të
inkurajohet me hapje të negocia-
tave inkuadruese.

“Por, caktimi i datave që përpa-
ra nuk ka kuptim. Autoritetet e Ma-
qedonisë e dinë këtë dhe thonë:
nuk është momenti të flemë. Deri
më tani të gjitha përpjekjet e tyre
ishin investuar në Marrëveshjen e
Prespës. Ne jemi vetëm në fillim
të procesit reformues”, thekson mi-
nistrja franceze për çështje evro-
piane. Natali Loazo, sqaron se të
27-tat kanë pikëpamje të ndrysh-
me për zgjerimin, të gjitha janë të

mendimit që të rritet ndihma dhe
partneriteti me vendet nga Ballka-
ni Perëndimor. “Ne kemi interesa
dhe projekte mjaft të përbashkë-
ta, si në programin Erazmus+, ash-
tu edhe në luftën kundër tregtisë
me armë të kalibrit të vogël”, thotë
ajo. E pyetur nga “La Kroa” për këm-
bimin e mundshëm të territoreve
mes Beogradit dhe Prishtinës, dhe
nëse kjo mund të çojë deri te vazh-
dimi i pastrimit etnik, ministrja
franceze e angazhuar për Evropë, u
përgjigj: “Nuk janë vendet nga ja-
shtë ato të cilat duhet të vendosin
për zgjidhje të dallimeve. Ne nuk
konfirmojmë linja të kuqe në vend
të palëve. TË ruhet plagë e hapur
Kosova, nuk është zgjidhje. Vendet
ballkanike janë ato të cilat duhet
t’i zgjidhin dallimet mes veti. Nëse
tregohet se ka zgjidhje të pranue-
shme për Prishtinën dhe Beogra-

din, natyrshëm të favorizohet pa-
qja, atëherë kush do të jemi ne të
themi se ajo nuk është paqja që ne
e dëshirojmë? Kjo nën rezervë se
stabiliteti i rajonit do të garantohej,
posaçërisht integriteti i BeH-së”.

Si shenjë mbështetjeje dhe
kthimi të diplomacisë franceze në
Ballkan, që ishte “këndi i saj i
vdekur” Loazo e cekë vizitën e
ardhshme të kryeministrit të Ma-
qedonisë, Zoran Zaev në Francë
gjatë këtij viti. Më pas ajo e thek-
son marrëveshjen e nënshkruar
me Beogradin për instalimin në
Beograd të Agjencisë franceze për
zhvillim, e cila duhet të rrezatojë
në rajon, por sipas saj, Serbia
duhet të dalë nga lista gri e vende-
ve të ndryshme në fushën e larjes
së parave. Me fjalë të tjera Franca
është e gatshme të investojë në
Ballkan.

Shkup, 7 mars - Konfirmuan se pra-
nojmë takim midis kryetarit të
LSDM-së dhe kryetarit të VMRO-
DPMNE-së dhe ky takim do të
mbahet menjëherë sapo t’i konfir-
mojmë afatet dhe besoj se deri në
fund të kësaj jave të jetë, por temë
e parë do të jenë zgjedhjet presi-
denciale. Kështu deklaroi dje në
konferencë për shtyp në Qeveri
kryeministri Zoran Zaev, ndërsa

tha se Maqedonia e Veriut duhet të
ketë proces të qartë zgjedhor dhe
se ky është obligimi i të gjithëve.
“Detyra ime është si kryetar i Qeve-
risë, i cili para 21 muajve ka qenë në
opozitë, të bisedoj me liderin e
opozitës, cilat janë ato garanci që
duhet ne t’i sigurojmë për zgjedhje
demokratike korrekte dhe të rre-
gullta, cilat janë rezervat e caktua-
ra që ata i kanë, t’i evitojmë sepse

Maqedonia e Veriut duhet të ketë
proces të qartë zgjedhor dhe ky
është obligimi i të gjithëve. Do të
bisedojmë edhe për ligjet refor-
muese, por as unë as Mickoski
nuk jemi profesionit, duhet njerëz
profesional nga Parlamenti dhe
nga Ministria e Drejtësisë të ulen
në tryezë”, tha Zaev. Lidhur me
Ligjin për PSP-në, ai u shpreh se
procesi i ligjeve reformuese i

udhëheq ndaras secili ministër
dhe në këtë rast pret që Renata
Deskoska të takohet me koordi-
natorin e VMRO-DPMNE-së, me
koordinatorin e grupit të ri të de-
putetëve të VMRO-DPMNE-së,
me Ziadin Selën dhe përfaqësue-
sit e tij të Aleancës për Shqiptarët,
si dhe me përfaqësues të Besës.
Lidhur me atë nëse takimi do të
mbahet në festën ortodokse “Falje”

të dielën, dhe nëse do të kërkojnë
falje me liderin e opozitës, Zaev
tha se është transparente në
frymën e pajtimit. (Z.V)

Ciprasi gati të
vizitojë Shkupin
Athinë, 7 mars - Kabineti i kryeta-
rit të Qeverisë dhe Ministria e
Punëve të Jashtme të Greqisë,
punojnë në planifikimin e vizitës
së kryeministrit grek në Shkup,
që sipas një pjese të portaleve
informative greke, do të jetë në
fillim të muajit të ardhshëm. Pa-
ralelisht, gazetarët në Greqi,
duke iu referuar informacioneve
të tyre, shënojnë se pas udhëti-
mit të Cipras në Shkup, do të
vijojë edhe vizitë e Zoran Zaevit
në Athinë.
“Ekipi ministror që do ta shoqë-
rojnë Aleksis Cipras, ende nuk
është caktuar, ndërsa përgatitet
edhe delegacioni i biznesit që do
të jetë me të, në pjesë të madhe
do të jenë biznesmenë nga Gre-
qia e Veriut. Turizëm, ndërtimta-
ri, energji do të jenë disa nga fu-
shat në të cilat do të vendoset
theksi. Para, Pashkëve, sërish pri-
tet të realizohet vizitë e Zoran
Zaevit në pallatin kryeministror”,
publikoi portali grek “Njuzpost”.
Planet për vizitë të Shkupit i zbu-
loi vetë kryeministri grek të
premten në mbrëmje gjatë fjali-
mit në Forumin e katërt ekono-
mik në Delfi. Siç publikoi tashmë
MIA, Aleksis Cipras tha se shumë
shpejtë do të jetë kryeministri i
parë grek i cili zyrtarisht do ta vi-
zitojë Shkupin, i shoqëruar nga
delegacioni i biznesit.
Kryeministri Zoran Zaev, duke
folur për Agjencinë gazetareske
ballkanike të pavarur (IBNA), nga
Konferenca e Sigurisë së Mu-
nihut, muajin e kaluar tha se e
pret vizitën e parë të Aleksis Ci-
pras, “ndoshta në muajin mars
ose prill, kur është më së miri për
të”, dhe shtoi se pastaj do ta vizi-
tojë Athinën. “Në Athinë, për
herë të parë do të vij me aeropla-
nin qeveritar në të cilin do të shk-
ruajë “Republika e Maqedonisë
së Veriut”, që t’u tregoj miqve
tanë nga Greqia, nga Maqedonia
greke, se e mbajmë fjalën dhe
duam marrëdhënie miqësore me
fqinjin jugor”, tha Zaev.

Shkup, 7 mars - Zyra për shtyp pranë
Selis së shenjtë në Vatikan, e pu-
blikoi programin për vizitën e papa
Françeskut në Maqedoninë e Ve-

riut. Është parashikuar që Papa të
arrijë në Shkup, në vendlindjen e
Nënës Terezë, më 7 maj në
mëngjes. Pas pritjes zyrtare, papa
Françesku do të takohet me presi-
dentin Gjorge Ivanov, me kryemi-
nistrin Zoran Zaev, si dhe me për-
faqësues të shoqërisë civile dhe

korin diplomatik. Gjatë qëndrimit
në vend, ai do të takohet edhe me
liderët fetarë dhe me persona të
varfër”, kumtoi pres-shërbimi qe-
veritar. Në programin për udhë-
tim apostolik të papa Françeskut
në Maqedoninë e Veriut është pa-
rashikuar të shërbehet në liturgji,

ndërsa pastaj të marrë pjesë në
takim ekumenik dhe të ndërfetar
me të rinjtë. Papa Françesku,
udhëtimin e tij të 29-të apostolik,
do ta përfundojë në orët e pasdi-
tes më 7 maj, me takim me klerikë
dhe familjet e tyre, pas së cilës
kthehet në Romë.

ZAEVI KONFIRMOHEN SE DO MBAHET TAKIM LIDERËSH

Zgjedhjet, tema e parë e takimit të liderëve politik

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

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

Papa më 7 maj në Shkup

NATALI LOAZO PËR GAZETËN “LA KROA”

Në Maqedoni e dinë se nuk
është momenti për gjumë

"Autoritetet e
Maqedonisë e dinë këtë
dhe thonë: nuk është
momenti të flemë. Deri
më tani të gjitha
përpjekjet e tyre ishin
investuar në
Marrëveshjen e Prespës.
Ne jemi vetëm në fillim të
procesit reformues”,
thekson ministrja
franceze për çështje
evropiane, Natali Loazo
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Shkup, 7 mars - Lajmet e rreme si
fenomen global janë shumë të
pranishëm edhe në mediat në Re-
publikën e Maqedonisë së Veriut,
kryesisht në portale. Vetëm vitin e
kaluar, Këshilli për etikë në media
(KEMM), ka nxjerrë 68 vendime në
të cilat është konstatuar shkelje e
kodeksit të gazetarisë, gjegjësisht
janë shqiptuar sanksione morale
për 38 raste, ndërsa ka një numër
të vogël të rasteve që janë zgjidhur
në rrugë të ndërmjetësimit. Nga
ana tjetër, një hulumtim i vitit të
kaluar i Institutit për Studime të
Komunikimit, ka nxjerrë në pah se
gjeneratat e reja kryesisht infor-
mohen përmes rrjeteve sociale
kundrejt grup moshave më të vje-
tra, që vazhdojnë ta konsiderojnë
televizionin si burim kryesor të
informimit. Në bazë të këtyre të
dhënave, 71 për qind e të anketuar-
ve nga mosha 15 deri në moshën
24-vjeçare informohen vetëm nga
mediat online.

Katarina Sinadinovska, nga Kë-
shilli për etikë në media (KEMM),
thotë se qytetarët nuk i dallojnë
mjaftueshëm lajmet e rreme. "Në
të shumtën e rasteve ato janë të
paketuara shumë mirë sa që është
shumë vështirë që të zbulohen, të
paktën jo menjëherë. Por, mund të
dallohet përmes titujve sensacio-
nal, mungesës së burimeve apo

burimeve anonime, narativit ma-
nipulativ dhe të gabuar. Gjatë vite-
ve të fundit u përgjysmuan redak-
sitë tona, u boshatisën dhe në vend
të vend të gazetarëve profesional
dhe të arsimuar erdhën aparatura
partiake dhe persona realativisht
të paarsimuar nga qendra të ndry-
shme të ndikimit. Redaksitë e me-
diave patjetër të rikthehen, përveç
gazetarëve, absolutisht se duhet
edhe gazetarë dhe redaktorë të
përgjegjshëm, por gazetarët janë
kryesorët", deklaroi për gazetën
KOHA, Sinadinovska.

Nazim Rashidi, gazetar, pjesë-
marrës në shumë debate për
rritjen e cilësisë së informimit të
drejtë, dhe mbrojtjen nga ke-
qinformimi, thotë se përshtypja e
përgjithshëm është se shumica e
qytetarëve nuk kanë informacio-
ne se si duket dhe si është një lajm
i rrejshëm. Madje nuk e kanë as
idenë se sa negativisht ndikojnë
lajmet e rrejshme. "Është e nevoj-
shme që të krijohen platforma të
ndryshme për t’i edukuar qytetarët
se çfarë është dhe çfarë nuk është
një lajm i rrejshëm. Fatkeqësisht
kohëve të fundit te, sidomos kur
fillojnë proceset zgjedhore, hapen
shumë portale dhe faqe në rrjetet
sociale të cilat kanë qëllime poli-
tike, dhe qëllimi i tyre i vetëm është
që të dëmtojnë kundërshtarët po-
litik ose gjithë ato të tjerët, të cilët
ndoshta janë të përafërt me një

kundërshtar politik ose jo. Ajo që
duhet të bëhet nga shoqatat e ga-
zetarëve dhe duhet tu theksohet
në vazhdimësi qytetarëve është se
nga cilat media duhet të infor-
mohen dhe nga cilat jo. Cilat janë
mediat serioze, cilat janë faqet e
internetit serioze që merren vazh-
dimisht me informimin e qytetarë-
ve që në qoftë se shohin një infor-
macion që është sensacional, apo
tërheqë vëmendje atëherë të
mund ta vërtetojë të paktën në dy
apo ter media tjera, sipas dëshirës
së tyre", deklaroi për gazetën
KOHA, Rashidi.

Nga ana tjetër, Ajten Vllasaku
Mehmeti thekson se vetëdija dhe
kriteret e vlerësimit të qytetarëve
kanë evoluuar aq shumë, sa që, në
mënyrë të kulluar përcaktohen për
media që u besojnë. 

"Janë kritiku dhe filtri më i
denjë për të përzgjedhur. E keqja
është se ne si media, nuk jemi të
vetëdijshëm se duhet kyçur edhe
qytetarët në sajimin apo trajtimin
e temave të përditshmërisë. Thje-
shtë, ne nuk mund vetëm të ser-
vojmë ndërsa ata të jenë konsu-
mator. Qytetari duhet të lidhet me
mediat në formën e identifikimit –
Radioja ime, Televizioni apo porta-
li im. Arritja e kësaj - indentifiki-
mi, është fundamenti i mediave.
Është e parëndësishme ka apo nuk
ka redaktor nëse gazetari është
mjeshtër i këtij profili. Gazetari

është autori që detekton dhe pre-
zanton atë që është në interes pu-
blik", u shpreh Ajten Vllasaku Meh-
meti, drejtoreshë e Radio Shkupit. 

Aleksandra Micoska Mitevska,
redaktore në gazetën "Nezavisen"
vlerëson se në mungesë të informa-
cioneve mbi zhvillimet politike në
shoqëri, qytetarët e kanë të vështirë
të bëjnë dallimin midis mediave
profesionale, dhe atyre jo profesio-
nale. "Duke marrë parasysh inflacio-
nin e të ashtuquajturave media on-
line, dhe mungesën e rregullimit në
këtë sferë, qytetarët, në veçanti ata
që janë pasiv në jetën politiko-sho-
qërore të shoqërisë, është shumë e
vështirë që të bëjnë dallimin midis
mediave profesionale dhe jo profe-
sionale, të cilat transmetojnë lajme
të rreme, nëpërmjet të cilave de-
zinformohet opinioni", deklaroi për
gazetën KOHA, Aleksandra Micoska
Mitevska.

Analisti Gazmend Ajdini, vlerë-
son se lajmi i rrejshëm ose "fake
neës" është trend i cili mund të the-
mi personifikohet me paraqitjen e
dixhitalizimit ose më saktë ndry-
shimit esencial që i ndodhën sferës
mediale respektivisht gzetarisë
gjatë 10 viteve të fundit. Këto janë
realisht "arma më e sofistikur" e
cila përdoret në sferën e komuniki-
mit me opinionin dhe për momen-
tin po bënë dëme të mëdha. 

"Sa është efekti i tyre dhe sa
njerëzit e rëndomtë ose opinioni i

gjerë mund të bije në ndikim të
këtyre lajmeve të pavërteta tregon
efekti që ato kanë pasur në
zgjedhjet më të rëndësishme botë-
rore ato presidencila në SHBA. Rea-
lisht ky ndikim ose efekti i tyre varet
edhe nga cilësia e këtyre lajmeve të
rreme. Në media, posaçërisht ato
të internetit, por dhe në rrjetet so-
ciale, kemi dy lloje të lajmeve të kë-
tilla, ato që janë aq të sofistikuara
që ndonjëherë edhe vetë mediat
tradicionale bien pre e tyre por edhe
të tilla që janë pothuajse qesharake
për opinionin duke marrë parasy-
sh se sa të pamundshme dhe sa të
pavërteta janë", deklaroi për ga-
zetën KOHA, Ajdini.

Megjithatë, Republika e Maqe-
donisë së Veriut, e cila synon inte-
grimin në familjen evropiane,
duhet të zbatoj me përpikëri reko-
mandimet e Komisionit Evropian
sa i përket rregullativës për detek-
timin dhe luftimin e informatave
të shtrembëruara, gjysmë infor-
macioneve dhe informatave që
përhapen online, duke krijuar
mekanizma funksional që qyte-
tarëve t’u ofrohen informacione të
vërtetuara.

"Qytetarët për fat të keq nuk
janë të vetëdijshëm për lajmet e
rreme dhe gjysëm informacionet
dhe për këtë arsye edhe vështirë që
i dallojnë. Për fat të keq, më shumë
lajme të rreme vijnë nga portalet,
që veprimtari bazë e kanë të jenë
megafon të partive politike dhe të
mbrojnë interesa të caktuara. Këta
të ashtuquajtur portale nuk kanë
as impresum dhe nuk dihet se kush
janë gazetarët, kush është redaktor,
që është edhe më e keqe nuk dihet
se kush është pronari i portalit.
Pikërisht për këtë janë të nevojsh-
me media profesionale, por edhe
shteti nëpërmjet arsimit të obli-
guar të përfshihet seriozisht në
ngritjen e vetëdijes së qytetarëve
ndaj medias, që nga moshat e her-
shme e deri në ato madhore", sh-
prehet për gazetën KOHA, Zhane-
ta Trajkovska, Instituti për
komunikime dhe studime.

Shkup, 7 mars - Komisioni Shtetëror
për Antikorrupsion ka hapur pro-
cedurë për emërimet në armatë
nga ana e presidentit Gjorge Iva-
nov. Bëhet fjalë për emërime nga
shefi i shtetit të publikuar në Ga-
zetë Zyrtare pas shpalljes së
zgjedhjeve presidenciale. Komisio-
ni për Antikorrupsion, siç ka thek-
suar new njoftim, kërkon infor-
matë nga kabineti i presidentit dhe
nga Ministria e Mbrojtjes për emë-
rimet e bëra.

Presidenti Ivanov jo moti me
dekret e ka emëruar ish-ndihmë-
sin Mirçe Gjorgovski për përfaqë-
sues ushtarak në selinë e NATO-s,
kolonelin Mario Jurishiq për ata-
she ushtarak në Francë, shefin e
Shtatmadhorisë Vasko Gjurçinov-
ski e ka avancuar në gjeneral lejt-
nant, Dragan Kovaçki është bërë
komandant i Brigadës së parë
këmbësorike, ndërsa Besnik Emini
shef i Shtabit të komandës së ba-
shkuar operative. Komisioni ka pa-

ralajmëruar se do të ngrit kallëzi-
me për kundërvajtje për 30 dekanë
të UKM-së të cilët nuk kanë dorë-
zuar listë anketuese. Përveç në
UKM, Komisioni do të realizoj kon-
troll edhe nëpër universitete tjera.

Antikorrupsioni bën thirrje
deri te të gjithë udhëheqësit e in-
stitucioneve të dorëzojnë të dhëna
për persona të zgjedhur dhe emë-
ruar, me qëllim që të azhurnohet
regjistri i Komisionit. Rikujtojnë
se për mos përmbushjen e këtij

detyrimi përgjigjet penalisht. Li-
stë anketuese priten edhe nga no-

terët, përmbaruesit dhe admini-
stratorët. (Z.V)

Antikorrupsioni nis me Ivanovin
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

BETEJA ME LAJMET E RREME

E vërteta si viktimë
Mediat online prijnë për
sa i përket përhapjes së
lajmeve të rreme. Si
rezultat i ndikimit të
këtyre lajmeve, qytetarët
shpeshherë bien pre e
dezinformatave të
plasuara në këto media.
Redaktorët dhe gazetarët
thonë se në mungesë të
informacioneve të
mjaftueshme aktuale
politike, qytetari i
rëndomtë e ka vështirë të
dallojë mediat
profesionale, nga ato
joprofesionale, të cilat
transmetojnë lajme të
rreme dhe
dezinformojnë opinionin

Koha
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Dy zjarre në rrethinën 
e Gostivarit
Të mërkurën rreth orës 11 e 30 minuta,
në stacionin policor në Gostivar, është
denoncuar se në autostradën Gostivar-
Tetovë, është shkaktuar zjarr në një fu-
shë, e cila gjendet në afërsi të një pom-
pe të benzinës, kështu që janë djegur
barishte të thata dhe zjarri është afruar
deri te hapësirat ndihmëse të pompës
së benzinës. Zjarri është shuar në tërë-
si nga ana e Ekipit territorial të zjarr-
fikësve të Gostivarit, ndërsa nuk ka pa-
sur persona të lënduar. Më pastaj janë
kryer edhe hetimet në vendin e
ngjarjes. Po ashtu dje rreth orës 9:00,
39 vjeçari B.A. nga fshati Raven i Gosti-
varit, ka denoncuar zjarr në një fushë
në hyrje të fshatit, shumë afër shtëpisë
së tij. Janë djegur kullosë e thatë dhe
shkurre, kurse është djegur edhe një
shtyllë elektrike prej druri. Menjëherë
kanë intervenuar banorët e fshatit si
dhe ekipi i zjarrfikësve, ashtu që zjarri
është lokalizuar.

Aksidentohet 7 vjeçarja
nga Zherovjani 
Në rrugën lokale që lidhë fshatin Ra-
diovcë dhe fshatin Zherovjan, të
mërkurën rreth orës 13.00, vetura e tipit
“Opel Korsa” me targa të Tetovës e drej-
tuar nga 35 vjeçari A.A. nga fshati Koritë,
ka aksidentuar një vajzë 7 vjeçare nga
fshati Zherovjan, e cila ka qenë duke
kaluar rrugën. Vajza e lënduar është
dërguar në Spitalin klinik të Tetovës,
për dhënien e ndihmës mjekësore.

Aksident në autostradë,
një i lënduar 
Të mërkurën rreth orës 07.00, në auto-
stradën Tetovë-Shkup, në afërsi të
mbikalimit të Treboshit, vetura "Pezho
206" me targa të Strugës, të cilën e ka
drejtuar 29 vjeçari D.Xh. nga Struga
është aksidentuar me një qen të pa-
strehë. Në këtë aksident, vozitësi ka
marrë lëndime trupore dhe është dër-
guar në spitalin klinik të Tetovës, për
dhënien e ndihmës mjekësore. 

Dy këmbësorë të
lënduar në Strugë
Dy këmbësorë janë lënduar në Strugë
gjatë goditjes së një automjeti motorik
“opel vektra” me targa strugane, kumtoi
sot SPB Ohër. Sipas informacionit më 5
mars të këtij viti rreth orës 17:00 në
rrugën “Proletarski Brigadi” automjeti
i drejtuar nga L.S.(49) nga Struga, ka
goditur te këmbësorët A.D.(18) dhe
L.I.(18) të dy nga fshati strugan Radoli-
shte. “Nga goditja ata u lënduar dhe
janë dërguar në spitalin “Shën Erazmo”
në Ohër. Pas ndihmës së dhënë A.D.
është mbajtur për shërim të mëtutje-
shëm, ndërsa L.I. është dërguar për
shërim shtëpiak, sqaroi zëdhënësi i
SPB-së Ohër Stefan Dimovski. Kontroll
në vendin e ngjarjes ka kryer ekipi i Sta-
cionit policor Strugë. (U.H)

KRONIKË

Zejnulla VESELI

Shkup, 7 mars - Dy të tretat e të
punësuarve në Maqedoni e që
janë të kualifikuar me arsim
sipëror, marrin paga të ulëta,
ndërsa kjo dukuri veçanërisht
është e dukshme në sektorin pri-
vat. Kështu rezulton analiza
"Punësimi i të rinjve me arsim të
lartë, paga të ulta” e përgatitur
nga Instituti për hulumtime po-
litike dhe ekonomike “Finance
Think”. “Rezultatet tregojnë se të
punësuarit më arsim të lartë, si-
domos të rinjtë marrin paga më
të ulta se sa punojnë në kraha-
sim me punëtorët me arsim të
lartë në vendet e rajonit (Serbi
dhe Mal të Zi). Numri i këtyre të
rinjve të kualifikuar marrin 14.3
për qind rrogë më të ulët kraha-

suar më moshatarët e tyre që
kanë arsim të mesëm apo fillor”,
tha Blagica Petreski nga "Finan-
cet Think” gjatë prezantimit të
analizës. Sipas Peterskës, vite më
radhë në Maqedoni kemi një si-
tuatë të këtillë për shkak të mos
harmonizimit të ofertës dhe
kërkesave në tregun e punës. 

“Një situatë të këtillë e kemi
më punonjësit e rinj me arsim
të lartë e që punojnë në sektorin
privat, ndërsa më pak e kemi me
të punësuarit në administratë
shtetërore”, tha Petreski. Në pre-
zantimin e analizës ishte e pra-
nueshme edhe ministrja e
Punës dhe Politikës Sociale, Mil-
la Carovska, e cila u shpreh se
Qeveria - përveç përpjekjeve që
bën për hapjen e vendeve të reja
të punës, punon edhe në drej-

tim që vendet e reja të punës të
jenë për persona me kualifikim
të lartë. “Këtë vit miratuam Pla-
nin operativ për punësime të
reja ku në fokus kemi të rinjtë.
Element kyç - trajnimi dhe prak-
tika që është një projekt bartës
me qëllim që të mos pajisen
vetëm me dituri, por edhe më
praktikë që të mund të jenë më
konkurrent në tregun e punës.
Projekti për praktikë do të ndry-
shojë shumë dhe një numër i
madh i të rinjve me arsim të
lartë do të rikualifikohen për
vende pune, ndërsa do të marrin
rroga më të larta”, tha Carovska,
e cila njëhersh informoi se pikë-
risht për rikualifikimin e të rinj-
ve të papunë janë ndarë më
shumë mjete financiare dhe se
ky projekt nuk do zhvillohet në

tre qytete siç ishte deri më tani,
por do të zgjerohet në tre rajone. 

Daniela Despotova nga Oda
Ekonomike Amerikane potencoi
se në Maqedoni kemi një situatë
paradoksale, pasi siç u shpreh
ajo, në njërën anë kemi numër
të madh të papunëve, ndërsa në
anën tjetër kemi mungesë të
kuadrit profesional. “Në Maqe-
doni kemi mos përputhje të ofer-
tave dhe kërkesave të kompani-
ve të huaja dhe vendore.
Maqedonia disponon me kuadër
që aspak nuk i nevojitet sektorit
privat. Duhet të kenë shumë kuj-
des të rinjtë se me kryerjen e ar-
simit të lartë nuk kanë përfun-
duar më dituritë, por se nevojitet
rindërtim i cilësisë kualifikuese”,
tha Daniela Despotova nga Oda
Amerikane.

Shkup, 7 mars - Shtatë persona kanë marrë lëndi-
me të lehta trupore në pesë aksidente nga gjith-
sej 13 që kanë ndodhur gjatë 24 orëve në territo-
rin e Qytetit të Shkupit. Në pesë prej tyre është
shkaktuar dëm material. Sipas të dhënave të
SPB- Shkup nga trafiku janë përjashtuar 33 sho-
ferë të cilët kanë lëvizur me shpejtësi më të
madhe se e lejuara, një shofer i cili ka drejtuar au-
tomjetin në ndikimin e alkoolit, 18 para se të
pajisen më të drejtën e drejtimit të automjetit
dhe tre fillestarë. Janë përjashtuar edhe dy au-
tomjete në gjendje teknike të parregullt, ndërsa
janë shqiptuar edhe 156 dënime për parkim jo të
rregullt. Me automjetin special “karrotreci” janë

larguar 94 automjete. Policia ka evidentuar edhe
pesë këmbësorë të cilët kanë kaluar rrugën ja-
shtë kalimit të këmbësorëve, dy këmbësorë të
cilët kanë kaluar në dritën e kuqe të semaforit, tre
të cilët kanë kaluar udhëkryqin në dritën e kuqe,
një shofer i cili nuk iu ka dhënë përparësi këmbë-
sorëve, gjashtë për rreshtim jo të rregullt, dy të
cilët nuk iu kanë dhënë përparësi automjeteve në
zonën e udhëkryqit dhe një shofer për mos pose-
dim të pajisjes dimërore të automjetit. Ndryshe,
janë dënuar edhe 17 shoferë për mos posedim të
rripit të sigurisë gjatë kohës së drejtimit të au-
tomjetit dhe 19 shoferë për shfrytëzim të telefo-
nit celular gjatë drejtimit të automjetit. (O.Xh)

Rreth 1.2 milionë
euro për pafajësinë 
e sopotasve
Shkup, 7 mars - Qeveria e Maqedoni-
së së Veriut i ka dëmshpërblyer gja-
shtë ish të dënuarit në rastin “So-
pot”, në vlerë prej 73 milionë denarë
(1.118.000 euro). Dëmshpërblimi
vjen pasi paraprakisht në Gjykatën
Civile u nënshkrua marrëveshja për
dëmshpërblim. Dëmshpërblimi nga
Gjykata ishte sjellë pasi më 19 mars
vitin e kaluar, banorët e Sopotit u
shpallën të pafajshëm dhe u liruan
nga burgu. Rasti “Sopot” ka të bëjë
me ekspozim të minës në fshatin
Sopot në mars të 2003-s. Për rastin u
dënuan 11 banorë me 156 vjet burg. 

Shkup, pesë aksidente me 
shtatë të lënduar 

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

HULUMTIM I INSTITUTIT "FINANCE THINK"

Rroga të vogla për
punonjësit me fakultet!

"Numri i të rinjve të kualifikuar marrin 14.3 për qind rrogë më të ulët krahasuar më moshatarët e tyre që kanë
arsim të mesëm apo fillor në Serbi apo Mal të Zi, ndërsa mungon edhe harmonizimi i ofertës dhe kërkesave në
tregun e punës", tha Blagica Petreski nga "Financet Think"

Koha
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Omer XHAFERI

Shkup, 7 mars - Pasiguri, konfuzion
dhe shumë pyetje te bashkësia e
biznesit ka hapur ligji për
mbrojtjen e të dhënave personale
i cili ende nuk është miratuar. Një
pjesa e madhe e firmave pothuaj-
se nuk janë të njoftuar me hapat
që duhet të ndërmerren në aspekt
të implementimit. Njëherësh
druajnë nga dënimet e larta gjatë
mospërmbushjes eventuale. Sipas
ekspertëve, zbatimi i Ligjit për fir-
mat nënkupton ngarkesë shtesë
dhe shpenzime. Problem shtesë
është edhe ideja e implementimit
të shpejtë në periudhën prej dy vi-
tesh.

Me ligj do të përfshihen kom-
panitë e të gjitha sektorëve, jo
vetëm TIK, por duke përfshirë edhe
ndërmarrjet mikro, të vogla, të me-

sme, të mëdha dhe ato makro. “Ky
proces do të përfshijë një mori or-
ganizatash, ku jam i sigurt se një
pjesë e madhe shumë pak janë të
njoftuar me pasojat dhe ndryshi-
met e kësaj rregullore. Vallë firmat
janë të gatshëm për periudhën
prej dy vitesh realisht ta imple-
mentojnë rregulloren, vallë edhe
shteti është i gatshëm të bëjë pje-
sën e vet”, ka thënë konsulenti Lu-
bomir Dimovski në info-sesionin
e djeshëm që e organizon Oda
ekonomike për teknologji infor-
matike (MASIT). Aleksandra Çav-
darevska nga MASIT ka thënë se
nevojiten më shumë përgatitje,
softuerë adekuat të personave për

secilën firmë që të mbajnë
përgjegjësitë e vendosura që tani
janë të modifikuara dhe tensio-
nuara. Këtu, vlerësoi ajo janë pro-
blemet më të mëdha.

“Vlerësimi fillestar i sektorit
biznesor është një konfuzion i
madh, pasiguri dhe shumë pyetje
lidhur me zbatimin dhe imple-
mentimin e kësaj rregullore. Si sek-
tor TIK deri diku jemi të përgati-
tur të ndërmarrim rrezikun nga
respektimi i saj, por patjetër edhe
pjesa tjetër e bashkësisë së bizne-
sit të jetë gati për këtë hap. Nevoji-
ten më shumë përgatitje, softuerë
adekuat, trajnim të personave që
në çdo formë që të mbajnë

përgjegjësitë e duhura që tani janë
të modifikuara dhe të tensionua-
ra”, tha Çavdarevska. Siç ka thek-
suar Igor Kuzevski, sekretar i
përgjithshëm i Drejtorisë për
mbrojtje të të dhënave personale,
veçmas janë të gatshëm shërbimet
inspektuese të cilët do të kryejnë
mbikëqyrje lidhur me respektimin
e dispozitave nga ana e kompani-
ve.

“Proceset të ndodhin në
mënyrë më të automatizuar, të si-
gurohet rrezik më minimal dhe i
pranueshëm kur bëhet fjalë për
përpunimin e të dhënave perso-
nale që të mos ndodh penetrim
në privatësinë dhe keqpërdorime
eventuale”, ka shtuar Kuzevski.
Zbatimi i kësaj rregullore, ka sh-
tuar ai, nënkupton sfidë të madhe
dhe hap përpara pasi nëse
ndodhë keqpërdorim i privatësisë
ose i të dhënave personale, nuk
është me rëndësi nëse jeni qytetar
i BE-së ose jo. Ligji për mbrojtjen
e të dhënave personale është për-
piluar në vitin 2017 në konsultim
me sektorin e biznesit. Momen-
talisht është në Ministrinë e
Drejtësisë dhe së shpejti duhet të
lëshohet në seancë qeveritare dhe
parlamentare. Pas miratimit do
të duhet të miratohen edhe 30
akte nënligjore.

Shkup, 7 mars - Përfaqësueset e gji-
nisë më të butë kërkojnë të përfor-
cohet pozita ekonomike e gruas në
mjediset urbane dhe rurale, si dhe
mundësi të barabarta për kyçje ak-
tive në tregun e punës dhe
udhëheqjen me pozita të larta.
Kjo, sipas tyre, mund të jetë kyçe

për ndryshimin e fuqisë ekono-
mike të vendit. Të dhënat e Entit
Shtetëror për Statistikë (ESHS) për
vitin 2017, siç tha nënkryetarja e
LOE-së, Gabriela Kulebanova në
konferencën e djeshme për media,
tregojnë se një përqindje e madhe
e grave të afta për punë në Maqe-
doni nuk janë aktive në tregun e
punës. Potencoi se në bazë të të
dhënave të ESHS-së, 53.5 për qind
e meshkujve të aftë për pune janë
të punësuar, 15.8 për qind të pa-
punë, dhe 30.7 për qind joaktiv. Për

dallim prej tyre, popullsia e aftë
për punë e gjinisë femërore vetëm
34.6 për qind janë të punësuara,
9.7 për qind të papunë dhe joakti-
ve një përqindje e lartë prej 55.7
për qind.

“E gjithë kjo tregon faktin se
gratë jo vetëm që e kanë të vështirë
të arrijnë pozita udhëheqëse, por
janë jashtë tregut të punës. Sipas
analizës kjo ndodhë falë percepti-
mit stereotip për rolin e grave në
shoqëri, si dhe fakti se një pjesë e
madhe punojnë në suaza të eko-

nomisë gri”, tha Kulebanova. Ajo
potencoi se në vend nuk ekzistojnë
të dhëna relevante për përfaqësi-
min e grave në strukturat drejtue-
se të kompanive, edhe pse, siç tha,
i padyshimtë është roli i grave për
zhvillimin e biznesit privat dhe
rritjen e përgjithshme ekonomike.
Kërkoi të gjithë palëve në shoqëri
të fokusohen në sigurimin e
mundësive të barabarta për gratë
posaçërisht në pozitat më të larta
sepse ato shpesh janë fuqi punëto-
re e nivelit të ulët.

Valentina Diskoska, kryetare e
Shoqatës së grave të biznesit thek-
soi se përforcimi ekonomik i grave
përmes krijimit të biznes klimës
së volitshme dhe sigurimit të mbë-
shtetjes për zhvillimin e potencia-
lit të tyre sipërmarrës do të kontri-
buojë drejtë zhvillimit të
ndërmarrjeve aktuale dhe hapjen
e ndërmarrjeve të reja, krijimin e
vendeve të reja të punës, ndërsa
me këtë edhe përforcimin e eko-
nomisë së përgjithshme. (Q.A)

Një ligj të ri
për Matkën
Shkup, 7 mars -Ligji për
mbrojtje të pjesës së Matkës
dhe ligji për mbrojtje të Park
pyllit Vodno janë në fazën
përfundimtare të përpunimit
dhe me to do të rregullohen
zonat  e mbrojtjes në këto
rajone. Për Matkën është në
fazën përparuese, janë përga-
titur të gjitha dokumentacio-
net dhe shpresoj se shpejtë
do të hyjë  në procedurë qe-
veritare, deklaroi zëvendë-
sministri i Mjedisit Jetësor,
Jani Makraduli, para fillimit
të punëtorisë “Përgatitja e
Planit të integruar nacional
për energji dhe klimë (NECP)
për periudhën 2020-2030.
Makraduli, duke u përgjigjur
në pyetjen e gazetarëve për
ndërtimet pa leje në Matkë,
tha se ndërtimet pa leje i
vlerëson si negative  që
ndikojnë në natyrën,  si të pa-
lejueshme dhe diçka që
duhet të rregullohet dhe si
Ministri e Mjedisit Jetësor tre-
gojmë për mbrojtjen e
natyrës si komponentë  më e
rëndësishme në ruajtjen e
rrethinës së Shkupit. Në atë
kontekst potencoi se sipas
ligjit, që është në përpunim  -
do të rregullohet se çka mund
të ndërtohet në Matkë dhe
Vodno. “Ligji për Matkën
është në fazën përparuese,
janë përgatitur të gjitha
dokumentet, dhe shpresoj se
shpejtë do të hyjë në proce-
durë qeveritare. Të njëjtën e
presim deri në fund të vitit ta
bëjmë edhe për Vodnon, që
përfundimisht të vendosen
në bazë ligjore, se çka mund
të bëhet, çka jo në këto buku-
ri natyrore”, tha Makraduli. Ai
theksoi se me dispozitat
ligjore  do të definohen zo-
nat,  se cilat  do të jenë për
mbrojtje të ashpër,  cila zonë
është për menaxhim aktiv,
dhe cila për zhvillim të përm-
bajtur. “Në secilën nga zonat
e ndryshme do të mund  të
bëni diçka. Puna e zonave ka
përfunduar dhe shpresoj se
ligji shpejtë  do të vjen në
procedurë qeveritare. E njëjta
vlen edhe për Vodnon. Do të
ekzistojnë  zona mbrojtëse në
të cilat nuk do të mund të
bëhet asgjë, derisa në tjera
do të mund të intervenohet
për rekreim dhe për objekte”,
shtoi Makraduli. (Q.A)

NUK SHFRYTËZOHET POTENCIALI SIPËRMARRËS I GRUAS

Gratë jashtë tregut të punës
Në bazë të të dhënave të
ESHS-së, 53.5 për qind e
meshkujve të aftë për
pune janë të punësuar,
15.8 për qind të papunë,
dhe 30.7 për qind joaktiv.
Për dallim prej tyre,
popullsia e aftë për punë
e gjinisë femërore vetëm
34.6 për qind janë të
punësuara,  9.7 për qind
të papunë dhe joaktive
një përqindje e lartë prej
55.7 për qind

KOMPANITË VAZHDOJNË TË ANKOHEN

Mbrojtja e të dhënave
personale, ngarkesë shtesë 

Me ligj do të përfshihen
kompanitë e të gjitha
sektorëve, jo vetëm TIK,
por duke përfshirë
edhe ndërmarrjet
mikro, të vogla, të
mesme, të mëdha dhe
ato makro

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

Koha



7AKTUALE
Koha, e premte, 8 mars 2019 

Fisnik PASHOLLI

Shkup, 7 mars - Këmbim dyshifror
tregtar, aktivitete intensive për
lidhjen hekurudhore të Shkupit
dhe Sofjes deri në vitin 2025, ba-
shkëpunim për mbështetje të
sipërmarrësve, vendosja e linjave
ajrore Shkup-Sofje dhe Ohër-Varnë
për fillim gjatë sezonit turistik, e
pastaj edhe në afat të gjatë… Ato
janë pjesë e rezultateve konkrete
nga bashkëpunimi në periudhën
e ardhshme midis Republikës së
Maqedonisë së Veriut dhe Repu-
blikës së Bullgarisë që e paralajmë-
ruan pas seancës së parë të Komi-
sionit ndërqeveritar për punë
ekonomike ministrat resorë nga të
dy shtetet, Kreshnik Bekteshi dhe
Rosen Zhelaskov. Janë kontraktuar
katër hapa konkrete për bashkë-
punim të ardhshëm në sferën e
ekonomisë, transportit, energje-
tikës, turizmit, telekomunikacio-
nit, mjedisit jetësor. Aktivitetet e
planifikuara, sipas paralajmërime-
ve, duhet të shqyrtohen në memo-

randum dhe marrëveshje në fu-
shat përkatëse që pritet të nënshk-
ruhen në fillim të muajit të ardh-
shëm prej kryeministrave të të dy
shteteve.

“Presim që të vazhdojë rritja e
këmbimit tregtar dhe të kemi rritje
dyshifrore. Një prej konkludime-
ve në seancë është edhe bashkëpu-
nimi i ndërmarrjeve të vogla dhe të
mesme, do t’i shfrytëzojmë për-
vojat e kompanive bullgare dhe
qeverisë së atjeshme në lidhje me
shfrytëzimin e fondeve evropiane,
me qëllim që të shfrytëzohen sa
më shumë financa nga BE-ja, që
do ta rrisë konkurrencën e firmave
vendase”, tha Bekteshi. Për lidhjen
hekurudhore, siç tha Zhelazkov,
aktivitetet dhe planet e dy palëve
janë harmonizuar. Nga ana bull-

gare nuk janë ndërtuar vetëm 2,5
kilometra, ndërsa pjesa tjetër nga
infrastruktura hekurudhore do të
modernizohet, rehabilitohet dhe
pajiset me sinjalizim të ri. Ato janë
pjesët Sofje-Pernik-Radomir-Gju-
shevo deri në kufi.

“Së bashku do të ndërtojmë
tunel dykilometrash midis dy sh-
teteve, dhe planifikohet lidhja e
përkohshme, kuptohet në etapa
të veçanta, të jetë deri në vitin
2025 plus minus një vit”, tha mini-
stri bullgar, duke potencuar se
planet ambicioze të shtruara
qartë përfshijnë nga 400 milionë
euro për secilin shtet. Nga ana e
Maqedonisë, ku lidhja heku-
rudhore zhvillohet në tre faza, si-
pas Bekteshit, nga fundi janë ak-
tivitetet për fazën e parë nga

Kumanova deri Bellakoc, është
projektuar dhe do të fillojë ndër-
timi i fazës së dytë deri në Kriva
Pallankë, ndërsa për pjesën e
tretë deri në kufirin bullgar ta-
nimë kërkohen para nga institu-
cionet financiare ndërkombëta-
re. Seanca e parë e komisionit
ndërqeveritar me nënshkrimin e
Marrëveshjes për fqinjësi të mirë
ka rezultuar dhe me konkretizi-
min e paralajmërimeve për ba-
shkëpunim energjetik. “Në fu-
shën e energjetikës qartë është e
theksuar dëshira për ndërtimin e
interkonektorit të dytë Petriç-
Strumicë dhe kuptohet interesi
për pjesëmarrje në Platformën
për blerjen e energjisë elektrike
në qendrën elektrike në Belene”,
tha Zhelazkov.

Tetovë, 7 mars - Autostrada Gostivar-
Tetovë-Shkup edhe në këtë pe-
riudhë vazhdon të jetë e rreziksh-
me për vozitësit e automjeteve që
shfrytëzojnë të njëjtën. Kjo auto-
stradë vite me radhë është më e
dëmtuar në pjesën nga Gostivari
për në Tetovë, ku aksidentet
pothuajse janë pjesë e përditshme
e kronikës së zezë për rajonin e Pol-
logut. Më shumë aksidente
ndodhin edhe gjatë natës, kur në
këtë autostradë, përveçse që e njëj-
ta është e dëmtuar, po ashtu lir-
shëm frekuentojnë edhe kafshët,
sidomos qentë e pastrehë. Nga po-
licia e Tetovës thonë se brenda vitit
ka rreth 100 aksidente që ndodhin
në këtë autostradë. Mungesa e
mburojave përgjatë kësaj autostra-
de ka bërë që jo vetëm qentë enda-
cak të dalin në rrugë dhe të shkak-
tojnë aksidente por edhe kafshë të

tjera kanë dalje të lehtë. “Fatkeqë-
sitë e këtilla shpeshherë kanë
ndodhur edhe për shkak të munge-
sës së mburojës në autostradë, dhe
për këtë shkak qentë endacak lir-
shëm hynë në rrugë, kjo ndodh si-
domos në rrugët e autostradës në
hyrje të fshatit Zherovjan për në
Tetovë, ku mburoja është e shkatër-

ruar ose fare nuk ekziston. As në
rrugën prej Tetovës për në Karpal-
lëk, situata nuk është më e mirë,
ku shumë shpesh ndodh që të ha-
sim në qenë endacak në të dyja
drejtimet”, thonë nga policia e Te-
tovës. Po ashtu dukuri tjetër është
edhe vjedhja e këtyre mburojave
nga persona të papërgjegjshëm, të

cilët i marrin dhe i sheshin, ndërsa
nuk mbajnë llogari për dëmet që
mund të shkaktohen nga vjedhja e
këtyre mburojave. Për shkak të
vjedhjes dhe dëmtimit të mburoja-
ve, planifikohen rrethoja prej me-
tali, në mënyrë që do të pamundë-
sohet dalja e lirë e kafshëve në
autostradë. (U.H)

Do të bëhet
licencimi i
punëtorëve
shëndetësorë
Shkup, 7 mars - Dhoma e
Punëtorëve Shëndetësorë në
Republikën e Maqedonisë Ve-
riore ka marrë autorizim pu-
blik nga Ministria e Shën-
detësisë për të bërë
regjistrimin e punëtorëve
shëndetësorë me arsim të
mesëm, të lartë dhe me
fakultet, që nënkupton për të
gjithë infermierët, mamitë, fi-
zioterapistë, teknikë labora-
torike, teknikët e radiologjisë
dhe teknikët dentar . Në bazë
të direktivave evropiane
duhet të bëhet regjistrimi se
sa personel me shkollë të me-
sme-mjekësore ka në vend,
ku janë të vendosur dhe cila
është struktura e moshës.
Dhoma e Punëtorëve Shën-
detësorë është e përfshirë në
trajnimin e kuadrit mjekësor,
ndërkohë që nga Unioni i mo-
trave medicinale, mamive,
teknikëve dhe infermierëve
stomatolog, për gazetën
KOHA thonë se ky vendim
është jo transparent. Ata
kërkojnë ligj për rregullim e
të drejtave të stafit mjekësor
në Maqedoni. (D.K) 

“Gereshajmer”
do të ndërtojë
fabrikë 
në Shkup
Shkup, 7 mars - Kompania
gjermane “Gereshajmer” AG
do të ndërtojë fabrikë për
plastikë mjekësore në Shkup.
Kompania kumtoi se do të fil-
lojë me ndërtimin e fabrikës
në gjysmën e parë të vitit
2019, ndërsa prodhimtaria e
sistemeve të plastikës për in-
dustrinë farmaceutike dhe
sektorin e  teknologjisë
mjekësore, duhet të fillojë
kah mesi i vitit të ardhshëm.
“Do të ndërtojmë fabrikë të re
në Shkup si pjesë e strategjisë
sonë për zgjerim në Evropë.
Maqedonia e Veriut është
lokacion ideal për zgjerimin e
prodhimtarisë sonë. Vendi
ofron infrastrukturë të mirë,
shpenzime të ulëta dhe per-
sonel të trajnuar, si dhe mbë-
shtetje të shkëlqyer nga auto-
ritetet”, thotë Ditmar
Siemsen, drejtor ekzekutiv i
“Gereshajmer” AG. Më shumë
detaje për investimin e “Gere-
shajmer” AG pasdite në Qeve-
ri do të japin kryeministri Zo-
ran Zaev dhe
zëvendëskryeministri për Çë-
shtje Ekonomike Koço Angju-
shev.
////////////////////////////////////////////////////

KAFSHËT RREZIK PËR KOMUNIKACIONIN NË AUTOSTRADË

Këtë vit rikostruohet autostrada Gostivar-Tetovë

MBLEDHJE E KOMISIONIT PËR EKONOMI MAQEDONI-BULLGARI

Shkupi do lidhje më 
të fortë me Sofjen

Janë kontraktuar katër
hapa konkrete për
bashkëpunim të
ardhshëm në sferën e
ekonomisë, transportit,
energjetikës, turizmit,
telekomunikacionit,
mjedisit jetësor.
Aktivitetet e planifikuara,
sipas paralajmërimeve,
duhet të shqyrtohen në
memorandum dhe
marrëveshje në fushat
përkatëse që pritet të
nënshkruhen në fillim të
muajit të ardhshëm prej
kryeministrave të të dy
shteteve

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Shkup, 7 mars - Shoqata e Gazetarë-
ve të Maqedonisë (SHGM) me ra-
stin e shënimit të 73-vjetorit të
punës dhe veprimtarisë së saj ka
ndarë çmimet vjetore për storie më
të mira në gazetari për vitin 2018.
Çmimi për vepër jetësore "Krste
Petkov Misirkov" i është ndarë gaze-
tarës Mençe Atanasova-Toçi nga TV
NOVA, e cila i porositi kolegët më të
vjetër gazetarë që të punojnë me
gazetarët e rinj, me qëllim që ti
rikthehet kualiteti gazetarisë. Çmi-

mi për storie më të mirë hulumtue-
se i është ndarë gazetarit Sunej Sa-
brioski nga TV24 për serinë e kro-
nikave për shitjen e tokës atraktive
përballë Qendrës Tregtare të Qyte-
tit dhe gazetares Irena Mullaçka
nga "Fokus" për serinë e shkrimeve
për qendrën private për mbrojtje
të personave të rritur në Radovish.
Këtë vit për herë të parë janë ndarë
edhe dy çmime për storie gazetare-
ske me karakter lokal dhe rajonal,
me qëllim që të nxitet gazetaria hu-
lumtuese në mediat lokale. Të

shpërblyera janë Svetllana Daru-
dova, korrespodentë e Agjencisë
Shtetërore të Lajmeve (MIA) për
storien për fëmijën me pengesa në
zhvillim në Negotinë dhe Susana
Miceva për kronikat e saj në TV Tel-
ma, për kreun e hidrocentralit Gja-
vato në Bogdanc, i cili edhe pse në
pushim mjekësor në vazhdimësi
ka qenë në zyrën e tij.

Kreu i Shoqatës së Gazetarëve të
Maqedonisë (SHGM), Mlladen Ça-
dikovski me këtë rast në kohën kur
e gjithë gazetaria po ballafaqohet

me sfida të mëdha, në më shumë
aspekte, SHGM-ja, por edhe e gjithë
akademia e gazetarisë është bashkë
në parimin sesi të respektohen
standardet profesionale gjatë ra-
portimit. "Me raportimin profesio-
nal nuk duhet të bëjmë kompromi-
se. Për pjesën më të madhe të
gazetarëve nuk ka kompromis për
sa i përket raportimit profesional.
Ndërsa për të gjitha çështjet tjera
mund të debatojmë, pasi që deba-
ti është pjesë e mendimit tonë",
theksoi Çadikovski. (D.J)

Shkup, 7 mars - Në Universitetin
‘Nënë Tereza’ në Shkup, për nder të
Ditë së Mësuesit- 7 Marsit, u pro-
movuan gjashtë tituj të rij shken-
corë. Rektori i këtij universitetit,
Azis Pollozhani foli për rrugëtimin
e vështirë të arsimit shqip në trojet
shqiptare. Kurse akademik Luan
Starova shpalosi disa vlerësime për
monografinë  e piktorit Omer Kale-
shi. Sipas Starovës kjo monografi
përshkruan jetën dhe veprën e pik-
torit të madh, i cili e zbulon botën
e tij, e nxjerr nga thellësitë e iden-
titetit, prej përjetimeve që janë
shënjuan jetën në Maqedoni, Tur-
qi dhe Francë. Fytyra e pëlhurave të
Omer Kaleshit nuk pushojnë ta
provokojnë misterin për

prejardhjen, nënvizoi Starova. Për
librin “Bazat e Komunikimit Ma-
siv”, foli vetë autorja Lindita Aliu
Tahiri, e cila tha se Komunikimi

masiv është rezultat i veçantisë të
species njerëzore, i  shkathtësisë
të mahnitshme për të konstruk-
tuar ngjarje dhe për të mbjellë ide

në trurin e njëri tjetrit duke e për-
dorur gjuhën. 
Revista “Interkultura”, vjen me pu-
nime akademike të pedagogëve

dhe është një platformë solide  ku
janë publikuar vështrime shken-
core. Libri “Inxhinieria Softuerike
Sistemore”, i autorit Bekim Fetaji
është një libër shkencor dedikuar
studentëve, të cilët do të njoftohen
për së afërmi mbi inxhinierinë sof-
tuerike. Për librin “Sociolingui-
stika”, të autorit Mustafa Ibrahimi,
foli prof dr. Begzat Baliu, i cili tha
se duke u nisur nga rëndësia e stu-
dimeve sociolingustike, janë bërë
përpjekje për një studim të thellë
të analizës krahasuese  të sisteme-
ve fonologjike të shqipes, si gjuhë
me karakteristika të caktuara, të
shqyrtuara në tri boshte kryesore:
në hapësirë, në kohë dhe në sho-
qëri. (D.K)

Larg
efikasitetit
energjetik
Shkup, 7 mars - Maqedonia e
Veriut si vend i vogël edhe
pse nuk bën probleme në
lidhje me gazrat e qelqta,
akoma duhet të punojë në
efikasitetin energjetik, dek-
laroi zëvendësministri Jani
Markaduli në punëtorinë
“Përgatitja e Planit Kombë-
tar të Integruar për Energji
dhe Klimë (NECP)” për pe-
riudhën e vitit 2020-2030.
“Si vend i vogël nuk bëjmë
problem në korniza botërore
në lidhje me gazrat e qelqta,
ajo është në decimalen e
dytë, por megjithatë nëse
flasim për shtetin tonë ajo
është shumë. Për fat të keq,
nevojat energjetike i tërhe-
qim nga burimet energjetike
të cilat emetojnë shumë
gazra të qelqta dhe nuk jemi
shumë të suksesshëm në
efikasitetin energjetik dhe
në burimet e ripërtërishme,
pa dallim që kemi më
shumë diell sesa ato vende
me më pak ditë me diell,
ndërsa përdorin më shumë
burime të ripërtërishme”, tha
Markaduli, ndërsa potencoi
se njëra prej kërkesave kyçe
në rrugën e vendit në Ba-
shkimin Evropian është
edhe kërkesa e Shoqatës
Energjetike të Evropës, ndër-
sa ajo është se, siç tha, se e
kemi për detyrë si shtet të
bëjmë plan të përbashkët
midis energjisë dhe klimës,
nevojave energjetike t’u
përgjigjemi me plotësimin e
Marrëveshjes së Prespës,
objektivave të Shoqatës
Energjetike, me qëllim të
vetëm që të kemi jetë më
cilësore për qytetarët.

Shkup, 7 mars - Kryeministri Zo-
ran Zaev dje e priti Asociacionin e
taksistëve legal të cilët në takim i
kanë shprehur pritjet e tyre për
miratimin e shpejtë të ndryshi-
meve ligjore me të cilat duhet të
zgjidhen çështja e taksistëve ile-
gal dhe kompanive, mundësitë

për fiskalizim të plotë në tran-
sportin taksi, si dhe për zgjerimin
e mundësive për subvencione për
automjetet elektrike. 
Në takim, kryeministri Zaev, siç
kumtoi shërbimi qeveritar për
media, ka potencuar se çështjet
që i prekin përfaqësuesit e Aso-

ciacionit për taksistëve, të cilët
punësojnë më shumë se 4000
qytetarë janë në interes edhe të
Qeverisë, posaçërisht në pjesën e
fiskalizimit dhe eliminimit të
ekonomisë gri, dhe në lidhje me
cilësinë e shërbimeve taksi për
qytetarët. 

Si jashtëzakonisht i rëndësishëm
në takim është theksuar interesi
i përbashkët për zgjidhje siste-
more të furnizimit me automje-
teve të reja me standarde të larta
dhe automobila elektronik, si
kontribut në ballafaqimin me
ndotjen e ajrit.

Promovohen gjashtë tituj në UNT
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Taksistët i ankohen Zaevit
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

SHGM NDAU ÇMIMET VJETORE

Me raportimin profesional 
nuk duhet të bëjmë kompromise

Çmimi për storie më të
mirë hulumtuese i është
ndarë gazetarit Sunej
Sabrioski nga TV24 për
serinë e kronikave për
shitjen e tokës atraktive
përballë Qendrës
Tregtare të Qytetit dhe
gazetares Irena Mullaçka
nga "Fokus" për serinë e
shkrimeve për qendrën
private për mbrojtje të
personave të rritur në
Radovish
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Tetovë, 7 mars - Është bërë prezanti-
mi i rezultateve nga analizat e bëra
për nivelin e ndotjes së tokës në
rajonin e Tetovës. Hulumtimi është
bërë gjatë muajit nëntor të vitit të
kaluar. Rezultatet tregojnë koncen-
trim të madh të arsenit në tokë
edhe atë 2.5 herë më shumë se sa e
lejuara. Prania e arsenit është vërej-
tur tek perimet. Hulumtimi është
realizuar nga Shoqata ekologjike
“Vila Zora” nga Velesi në kuadër të
aktivitetit që të ruajmë tokën nga
ndotja, me përkrahjen e USAID-it. 

“Qëllimi jonë është që të
krijojmë kushte që në tërë shtetin
të kemi ushqime të shëndetshme,
njerëzit të konsumojnë ushqime të
pastra dhe jo ushqim të ndotur me
metale toksike. Pa marrë parasysh
se bëhet fjalë për Shkupin, Tetovën,
Velesin, Kavadarcin, qëllimi është i
njëjtë, që të kemi tokë të pastër, e
cila prodhon ushqime të pastra. Re-
zultatet janë se të mbjellat janë të
ndotura, njerëzit në Tetovë konsu-
mojnë prodhime të cilët kanë
prejardhje nga toka e ndotur dhe
ne jemi këtu që të japim rekoman-
dime se si të pastrohet toka, cilat

bimë duhet të mbillen që të kemi
prodhime të shëndetshme”, tha
Nenad Kociq, nga OJQ Vila Zora.

Në ndërkohë, Arijanit Xhaferi
nga lëvizja Eco Guerilla tha se ky
projekt ka patur qëllim që të pre-
zantojë rezultatet që janë bërë nga
hulumtimi i tokës bujqësore në Ka-
vadarc, Veles dhe Tetovë. “Sa i

përket tokës bujqësore në Tetovë,
janë marrë ekzemplarë në afërsi të
fabrikës Jegunoc, ndërsa merren
ekzemplarë të tokës edhe afër fa-
brikës Teteks, për të parë se çfarë
metale të rënda përmban toka. Ajo
që është me rëndësi të dimë është
se toka përmban metale të rënda të
cilët janë të rrezikshme për shën-

detin e njerëzve, prandaj ky eveni-
ment ka për qëllim që të adresojë
këto probleme. Pollogu njihet se ka
qenë një rajon që ka furnizuar me
shumë prodhime edhe një territor
shumë të madh, siç ka qenë ish Ju-
gosllavia”, tha Arijanit Xhaferi nga
Eco Guerilla.

Kjo organizatë ka rekomanduar

që toka të dekontaminohet me
ndihmën e fidanëve të ashtuquaj-
tura “hiperakumulator”, të cilët
kanë aftësi që të absorbojnë me-
talet e rënda nga toka. Sipas drej-
tuesve të “Vila Zora”, gjatë dhjetë
viteve të kaluara, ata kanë punuar
në hulumtimin e ndotjes së tokës
në rajonin e Velesit. 

Gripi sezonal, tetë të
vdekur për një javë
Shkup, 7 mars - Tetë persona kanë vdekur javën e
kaluar si pasojë e gripit sezonal, informoi epide-
miologia Gordana Kuzmanovska nga Instituti për
Shëndet Publik. Gjashtë nga të vdekurit janë të
moshës mbi 60 vjet, njëra është një vajzë 12-
vjeçare, një 14-vjeçare, një 2.5 vjeç dhe një grua
26-vjeçare.

Mot stabil dhe 
i ngrohtë, 
ftohje nga e hëna
Shkup, 7 mars - Mot stabil dhe i ngrohtë me vranë-
sira të vogla deri në mesatare, paralajmërojnë
meteorologët për ditët e ardhshme. Temperatu-
rat maksimale do të jenë mbi mesataren për këtë
periudhë të vitit dhe në më shumë vende do të
tejkalojnë 20 gradë. Sipas Drejtorisë për Punë Hi-
drometeorologjike (DPHM) nën ndikimin e valës
së ftohtë dhe të lagështisë të hënën në orët e
mbrëmjes do të pasojë ndryshim i motit. Në disa
vende do të ketë reshje të shiut, ndërsa në viset
malore do të fryjë erë e përforcuar deri ën mesa-
tare. Reshjet do të vazhdojnë edhe të martën,
ndërsa temperaturat do të shënojnë rënie të
ndjeshme.

Tetovë, 7 mars - Universiteti i Tetovës më një
manifestim të organizuar nga fakulteti
Pedagogjik pranë këtij Universiteti ka shë-
nuar 7 Marsin, Ditën e arsimit dhe shkol-
lës shqipe. Në këtë manifestim, ku të pra-
nishëm ishin drejtuesit e Universitetit të
Tetovës, si dhe shumë profesorë e stu-
dentë, para të pranishmëve referat për
nderë të kësaj date paraqiti profesor Lul-
zim Memedi. Dekani i Fakultetit Peda-
gogjik, Fatbi Osmani, theksoi se Universi-
teti i Tetovës në vazhdimësi shënon data
të rëndësishme kombëtare dhe
ndërkombëtare, ndërsa sot shënojmë

fetën tonë të madhe kombëtare, Ditën e
Mësuesit, ose mësuesve shqiptarë, të cilët
gjatë gjithë jetës së tyre iu përkushtuan
dhe kontribuan në arsimimin e brezave të
rinj të kombit, punuan për gjuhën e shkol-
lën shqipe, duke e përshkuar këtë rrugë të
gjatë e të mundimshme. Edhe shkolla e
mesme “7 Marsi” në Tetovë ka shënuar
këtë festë me një program të pasur kultu-
ro-artistik në Qendrën për Kulturë në Te-
tovë. Drejtoresha e shkollës, Miqereme
Rizai, thotë se ky është viti i katërt që or-
ganizohet një manifestim për nderë të
kësaj feste me program të pasur. Të prani-

shëm në këtë manifestim kanë qenë edhe
nga Komuna e Tetovës, të cilët theksojnë
se gjithmonë janë të angazhuar që më-
suesit të nderohen në mënyrë dinjitoze.
Gjithashtu në manifestim kanë marrë
pjesë edhe nga sektori për arsim në Ko-
munën e Tetovës, Muftinia e Tetovës, my-
safirë të shumtë nga institucione të ndry-
shme lokale dhe qendrore. Në këtë ditë,
institucionet në trevat shqiptare organi-
zojnë evente të ndryshme për mësuesit,
ndërkohë që këta të fundit si një traditë e
nisur para shumë vitesh, festojnë fillimi-
sht me nxënësit e tyre. (U.H) 

Tetovë, 7 mars - Në Komunën e Tearcës kanë
qëndruar për vizitë përfaqësues të kompa-
nisë “Sky Way”, të cilët përpara kryetarëve
dhe përfaqësuesve të komunave të Pollo-
gut kanë prezantuar një projekt për tran-
sportin modern të udhëtarëve me qëllim
që ky projekt i këtij lloji të transportit në të
ardhmen të mund të realizohet edhe në
rajonin e Pollogut. Sipas menaxherit rajo-
nal të kompanisë “Sky Way”, Balint Varga,
këto lloj të trenave modern, që shërbejnë

për transportin e udhëtarëve e që ngja-
sojnë me teleferikun, funksionojnë me
energji alternative, janë ekologjik, të sh-
pejtë si dhe kanë një sigurti të madhe.
“Jam këtu për të prezantuar përvojën për
një projekt, në lidhje me transportin mo-
dern të udhëtarëve dhe shpresojmë se do
të gjejmë interesim edhe këtu për të ndër-
tuar këtë lloj të transportit qind për qind
ekologjik dhe shpresojmë të gjejmë part-
ner që bashkërisht ta bëjmë këtë”, tha ai.

Kryetari i Komunës së Tearcës, Isen Asani,
që ishte edhe nikoqir i këtij prezantimi,
theksoi se në një të ardhme të afërt apo të
largët do të shqyrtohen mundësitë për
realizimin e këtij projekti edhe në rajonin
tonë. Përndryshe, ky projekt deri më tani
është realizuar në Dubai dhe së shpejti
pritet që të vihet në përdorim, si dhe në
Minsk të Bjellorusisë, ndërsa kërkesat për
realizim janë në mbarë botën si në Evropë,
Amerikë dhe Australi. (U.H) 

Projekt për transport modern të udhëtarëve në Tearcë

Dita e mësuesit shënohet në Tetovë
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

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

ANALIZAT PËR NDOTJEN E TOKËS NË RAJONIN E TETOVËS 

Toka bujqësore në Pollog
me metale të rënda 

Është rekomanduar
që toka të
dekontaminohet me
ndihmën e fidanëve
të ashtuquajtura
“hiperakumulator”, të
cilët kanë aftësi që të
absorbojnë metalet e
rënda nga toka

Koha
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P
aketa e zgjerimit dhe raportet
e progresit për vendet kandi-
date për anëtarësim në BE
prej vitit të shkuar miratohen

dhe bëhen publike nga Komisioni
Evropian në pranverë, diku në muajin
prill. Por për shkak se disa shtete anë-
tare të BE-së janë aq skeptike ndaj
zgjerimit, këtë vit kjo paketë do të
shtyhet për periudhën pas zgjedhje-
ve evropiane. Në Komision Evropian
do të arsyetohen se “asnjëherë nuk
ka qenë e precizuar data e miratimit
të raporteve të progresit” dhe se, sipas
kalendarit, ato ende do të bëhen pu-
blike në vjeshtë. Dhe formalisht do të
kenë të drejtë. Sepse, sipas kalenda-
rit, pranvera zgjat deri më 21 qershor.
Por të gjithë e dinë se arsyeja e vetme
e shtyrjes janë zgjedhjet evropiane
që zhvillohen prej 23 deri më 26 maj,
varësisht për cilin shtet anëtar bëhet
fjalë. Për t’iu përshtatur shteteve si
Franca dhe Holanda, por edhe disa
shteteve të tjera, Komisioni, sipas të
gjitha gjasave, raportet e progresit
do t’i miratojë dhe bëjë publike më
28 ose 29 maj.

Në përgjithësi nuk ka shumë më
rëndësi data. Por ajo është dëshmi
se sa e padëshirueshme si temë është
procesi i zgjerimit të Bashkimit Evro-
pian. Edhe pse do të nxirren në maj
këto raporte, do të jenë në kohë të
duhur për të mundësuar përgatitjen
e vendimit në Këshillin e BE-së për
nisjen e negociatave të anëtarësimit
me Shqipërinë dhe Maqedoninë Ve-
riore. Para një viti BE-ja kishte vendo-
sur që të shtynte vendimin për këtë
qershor të këtij viti dhe tash pritet të
formatizohet ky vendim. Natyrisht,
nëse BE-ja e mban fjalën, që nuk
është e garantuar. BE-ja, po ashtu, ka
dhënë dëshmi të mjaftueshme se
nuk e mban premtimin në procesin e
zgjerimit e në rastin e Kosovës as
rreth liberalizimit të vizave. Maqedo-
nia e ka zgjidhur çështjen e emrit për
të cilin kishte mospajtime me Gre-
qinë dhe ka nënshkruar protokollin e
anëtarësimit në NATO. Tash BE-ja
nuk ka më arsye për të shtyrë nisjen e
negociatave për këtë shtet. Shqipë-
ria mund t’ia keqësojë vetes gjasat
nëse vazhdon konflikti politik. Me
përjashtim të rekomandimeve të reja
për nisjen e negociatave me këto dy
shtete, asnjë lajm i rëndësishëm nuk
do të dalë nga paketa e zgjerimit e
këtij viti. Pak a shumë do të përsëri-
ten të njëjtat fraza për “reformat në
drejtësi”, “luftë kundër krimit të or-
ganizuar dhe korrupsionit” dhe për
bashkëpunim rajonal.

Procesi i zgjerimit edhe ashtu

është bërë shumë i ngadalshëm dhe
tash duan ta ngadalësojnë edhe më
shumë. Ndonëse ky ka qenë procesi
më i suksesshëm në historinë e BE-së,
përmes të cilit është zgjeruar nga 6
vende themeluese në 28 sa ka sot,
apo 27 sa do t’i ketë pas një muaji, ky
proces tashmë është pak i dëshiruar,
sidomos tek shtetet e vjetra dhe të
pasuara anëtare. Kundër janë qyte-
tarët, e politikanët nuk mund të ve-
projnë kundër vullnetit të tyre. Në BE
sot ka shumë pak politikanë liderë të
cilët e konsiderojnë zgjerimin e BE-së
si një proces të ndërtimit të paqes
dhe si një ideal çfarë e konsideronte
gjenerata që realizoi zgjerimin e
madh më 1 maj të vitit 2004, kur 10
vende të reja anëtare të njëjtën ditë

hynë në BE. Pas dy muajsh edhe do të
shënohet 15-vjetori i kësaj ngjarjeje
të madhe dhe BE-ja me siguri do të
tentojë ta shfrytëzojë këtë rast për të
treguar se sa i suksesshëm ka qenë
zgjerimi dhe nga ai kanë përfituare
dhe vendet e reja, edhe ato të vjetra
anëtare.

Problemi me procesin e zgjerimit
është i dyanshëm. As vendet kandi-
date dhe elitat e tyre të korruptuara
politike nuk kanë një interes të sin-
qertë për të kryer reformat që
kërkohen, dhe nuk kanë interes për të
hyrë në BE nëse kjo do të kërkonte
largim të tyre nga pushteti, ndërsa
as në BE nuk duan që ky proces të
përshpejtohet. Pra, për disa vjet rea-
lisht asnjë vend kandidat, apo kandi-

dat potencial, nuk do të jetë as afër
përmbushjes së kushteve për anë-
tarësim në BE. Por edhe sikur ndonjë
shtet të jetë gati, sikur t’i përmbushë
të gjitha kriteret, mund të ndodhë që
të mos e realizojë qëllimin, sepse
tash në BE kriter është edhe gati-
shmëria e BE-së, që do të thotë e të
gjitha shteteve anëtare, për të pra-
nuar anëtarë të rinj. Para disa ditësh
ministrja për Çështje Evropiane e
Francës, Nathalie Loiseaue, tha në
Serbi “miqësisht“ se BE-ja nuk do të
zgjerohet dhe të pranojë vende të
reja anëtare pa i kryer reformat e
brendshme. Deklarata e saj është në
pajtim me atë që ka thënë në Samitin
e Sofjes në maj të vitit të shkuar pre-
sidenti Emanuel Macron. Në atë sa-
mit, i cili ishte zhvilluar për të inku-
rajuar vendet e Ballkanit për të
ardhmen e tyre në BE, Macron pati
thënë se “BE-ja ka gabuar në të ka-
luarën, sepse tepër shumë është
marrë me zgjerim e pak me vetve-
ten, prandaj duhet tash e tutje me
kujdes”.

Është evidente se në Francë zgje-
rimi nuk është temë e dëshiruar dhe
prandaj ky shtet, kudo që mundet,
ndikon që të shtyhet secili veprim.
Por nuk është vetëm opinioni i
Francës kundër zgjerimit. Sipas anke-
tave të fundit të bëra publike nga Eu-

Në vendet me
ndikim si
Franca,
Gjermania,
Finlanda,
Austria dhe të
tjera mbi 60 për
qind e
qytetarëve janë
kundër pranimit
të shteteve të
reja anëtare,
ndërsa vetëm
rreth 30 për qind
janë në favor

KOHA PËR KARIKATURËN E DITËS

E ardhmja evropiane shumë larg 
për Ballkanin Nga

Augustin PALOKAJ
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Dy çape para grus?! Jazëk! Nga
Adelina MARKU 

Shqipëri-Kosovë, merrni
shembull nga Tuzi! Nga

Rexhep QOSJA

robarometri, në BE vetëm 43
për qind e qytetarëve janë në
favor që të pranohen shtetet e
reja anëtare, ndërsa 48 për qind
janë kundër. Por dallimi kaq i
vogël në favor të atyre që janë
kundër është mashtrues, sepse
këtu ndikim kanë pasur shtetet
si Polonia, Kroacia, Hungaria,
Rumania, ku mbi 60 për qind
janë në favor të vazhdimit të
zgjerimit. Në vendet me ndikim
si Franca, Gjermania, Finlanda,
Austria dhe të tjera, mbi 60 për
qind e qytetarëve janë kundër
pranimit të shteteve të reja anë-
tare, ndërsa vetëm rreth 30 për
qind janë në favor. Vetëm
Spanja dhe Irlanda janë vende
perëndimorë të BE-së ku qyte-
tarët e mbështesin me shumicë
të madhe vazhdimin e zgjeri-
mit.

Kjo ka ndikuar që edhe në
vendet kandidate të ulet mbë-
shtetja për zgjerim. Në Turqi ta-
shmë shumica e qytetarëve
janë kundër zgjerimit të BE-së.
Në BE tash e një kohë të gjatë
nuk llogarisin se Turqia do të
bëhet fare anëtare e BE-së. Ka
shumë politikanë të BE-së të
cilët mendojnë se BE-ja edhe
zyrtarisht duhet të suspendojë
procesin e negociatave të anë-
tarësimit të Turqisë dhe t’i tre-
gojë sinqerisht këtij shteti se
nuk mund të llogarisë në anë-
tarësim në BE, por vetëm në një
“partneritet të privilegjuar”. Kë-
shtu mendon madje edhe Man-
fred Weber, i cili, nëse realizohet
qëllimi i Partisë Popullore Evro-
piane, do ta zëvendësojë Jean
Claude Junckerin në krye të Ko-
misionit Evropian për një pe-
riudhë nga dimri i këtij viti deri
në vitin 2024. Ka shumë anali-
stë dhe diplomatë në BE të cilët
janë të mendimit se pikërisht
rasti i Turqisë ka ndikuar që qy-
tetarët e BE-së të jenë aq shumë
kundër zgjerimit. Ata men-
dojnë se, po të suspendohen
negociatat me Turqinë, atëherë
kundërshtimi për anëtarësimin
e vendeve të Ballkanit Perëndi-
mor do të jetë më i vogël. Sepse
qytetarët e identifikojnë zgje-
rimin me Turqinë dhe prandaj
deklarohen kundër.

Shqipëria është vendi kan-
didat ku mbi 80 për qind e qyte-
tarëve mbështesin zgjerimin e
BE-së, ndërsa në vendet e tjera
të Ballkanit nuk ka entuziazëm
aq të madh të qytetarëve,
ndonëse edhe në to shumica
vazhdojnë të jenë në favor. Ko-
sova nuk është përfshirë fare në
këto anketa. Këto fakte për
zgjerimin duhet t’i kenë para-
sysh edhe politikanët në Kosovë
dhe në vende të tjera të rajonit
dhe të përmbahen nga premti-
met për një integrim të shpejtë
në BE, por edhe për qytetarët
që të mos besojnë në premti-
me të tilla. (koha.net)

Sh
pesh e kam men-
duar se të jesh në
lëkurën e Mamit
tim nuk është e

lehtë!  Ime ‘ma ka një vajzë rrebe-
le  në esencë , UNË,  e cila "dy gurrë
ma nuk i len bashk!";  Kështu do
thonin në Dibër…: "Au, au, au mi
couc , çish paske  qenë, goja s’të
pushon , fap aqe - fap këtou. Mëjr,
shoum mëjr, veç vazhdo!" Pooo, di-
branët dijnë me të mburr si ma së
miri biles! Njejt edhe grat edhe
burrat! (Ahhhh, kjo dibrançja që
të knaq shqisat  tej përtej! Krenare
për dibrançen në arketipin tim!)
Unë biles, vonë e kam kuptuar  se
jam kjo që jam sepse ime ‘më ish-
te ajo që ishte: rebele - njajt si unë!
Se e jama e saj ish qen po aq e fi-
sme sa ç’e boni teme amë!  Për më
shumë,  te ime bijë dhe shoqet e
saja  t’ngushta, jam tuj e  prek me
dorë  ultrarrebelizmin e saj/tyne
që tani! Baaaaaa, s’ka më mirë!
Paçin jetë e sh’ndet…se për çdo gjë
tjetër , na kanë neve pas përhera!
Në fakt NE Nanat jemi ULKONJA
për bijat tona ! 

Kështu duhemi  me i pa e me i
pas cucat, tuj i kapërcy  Nanat ‘tyne
…që i kemi Perla! 

Një Nanë e friksume nga
rrethi, dogma , nga burri, nga Bota
e Jeta që të hedh andej e knej…asht
Nan’ pa guxim! Dikush ia ka THITH
at’ guxim asaj zemre dhe e ka lan
nan pa zemër, pa kauzë për të
bijën! Këtyre nanave, iu kisha than’
se është koha me guxu, e me guxu
fort! S’ka kohë për me ul kryn para
dogmave fetare dhe dominancës
së burrit… ( të cilin në esence e ki
mburthan e jo burr!). Phuu sa
mbajn me qesh do mburrtha që
ecin dy hapa para grus! Thu ti dojn
me kallzu se e kan dy çape fallusin

shkretan! Marre, marre!
Hmmmm, kush ju ka thanë a thu
ktyne krytulve se kështu duhen me
ec?! E keni menduar ndonjëherë!
Epo mendojeni në s’e paçi men-
duar dhe korrigjojini ata miqt tuj
që i lan gratë pas, dy hapa! Ne në
Dibër iu themi ktyne mburthave
"burra petkash" ! Auuu kjo Dibra ,
shpërthen me cinizmin kur pa-
drejtësinë e çik! Besoj dhe qyteti
yt njajt asht! Qysh mos me e dasht
arketipin tim e tandin mbasandej!  

Një gru e friksume me ngrit za-
nin për drejtësi , është vetëm një
votë pa za! Është numër abstrakt, i
thonë në matematikë! Baba jem
mburrej me misionin edukativ e
aktivitetin politik që bënte ime
amë në vitet e tetëdhjeta!
MBUUUURREJ! Rrebelizmi i saj në
msymje e thirrje për drejtësi e jodi-
skriminim, tem atë e mbushte me
dashni për time amë! Ja njikështu
ngjante rrëfimi në familjen time!
Masnej kur me kohë gratë hynë
edhe në parlament, ata ‘dy  befa-
soheshin pak me do Nana pa Za e
me do Gra pa Kauzë në Politikë, e
mrroleshin tuj pyt veten  qysh  e

pse këta Nana e këta Gra e kan
rrobnu nji karrike paralmenti!? Ah
vulvanet pa za në parlament jan
kot farre miku e mikesha jeme !
Janë njajt si ato mburrthat që ecin
dy çapa para grave tyne !  Masnej ,
tuj pa e tuj msu nga mrrolsia e
prindërve mij për këtë fenomen
grash të rastësishme në politikë e
parlament,  unë mësova të ngre za
kundra këtij fenomeni! Dorën në
zemër, ca nga to kot i ke aty ku janë
edhe sot!   E mira asht , se tani e
kemi kuptu se duhemi me vepru
ndrysh! Në nuk e paçeni kuptu
ende, nisjani me e kuvendu me ve-
ten sa ma shpejt! 

Një gru politikane që mburthet
se asht "VEÇ NJO" mes burrash ,
ahhh ate mereni paaakkk me re-
zervë a? Si pse?! Po sepse të jesh
një gru hall mes burrash nam, nuk
o mirë , nuk o shndetshëm , më
kupton…, asht frustruse xhanëm,
sepse ajo është aty për me rrendit
edhe shumë të tjera në atë kuvend
derdije t’burravet!  Prandaj, nga
këto gra që thonë : "Unë , Unë Unë
…." uuuuu, kujdes …krekosxhindo-
sja e tyne asht jo vetëm pa shije,

por  edhe e atillë që s’prodhon as
edhe një vezore ku mundet m’u
kap suksesi! Sepse njikto i kan ve-
zoret neurotike, ah! Nga hazganl-
lëku i këtill KI POLITIKANE STERI-
LE, s’ki gja…! Nëse nuk e paçe
kuptu deri tani, nisja njiqitash me
e kuvendu  me veten! 

Një gru që donë gratë , është
mikja jote zemër! Me atë gru mun-
desh me ça male! 

Urojua 7 Marsin e 8 Marsin gra-
ve tona  guximtare çdo ditë, çdo
mëngjes puthje 7 dhe 8 marsi aty-
ne! Ime amë, unë bija e saj dhe ime
bijë, mikeshat e ime ame, te mijat
e të sime bije  as ndërmend nuk e
kemi me u ndal…! Kështu ishte rrë-
fimi mbi dibranet kahmot e kështu
e shoh të jetë gjithandej SOT, në
çdo qytet e në çdo katund! Sepse
ndryshe baby, nuk kemi kuptim!

(Autorja është kolumniste 
e rregullt e gazetës KOHA)

Sh
qiptarëve të Ko-
munës së Tuzit, sh-
qiptarëve të Hotit e
Grudës, shqiptarë-

ve të Malësisë së Madhe, shqip-
tarëve të Malit të Zi, gjithë shqip-
tarëve kudoqofshin ata ua uroj
Fitoren e Madhe: fitoren e shqip-
tarëve në Komunën e Tuzit në
zgjedhjet komunale.

Malësia e Madhe kurrë s’ka

qenë e madhe me sipërfaqe, por
Malësia e Madhe, gjithmonë ka
qenë, është e do të jetë e Madhe
me etikën e saj, me atdhetariz-
min e saj, me mendjen e saj, me
nderin e saj, me burrërinë e saj e
me shumë vlera të tjera që e kanë
bërë të lavdishme në historinë e
popullit shqiptar, që e kanë bërë
të lavdishme në sytë e gjithë aty-
re të huajve që gjatë historisë vizi-

tuan Malësinë e Madhe.
Malësia e Madhe u tregua e

madhe me virtytet dhe vlerat e
saj edhe kësaj here: u tregua e
madhe me bashkimin e forcave
politike të shqiptarëve në Malin
e Zi. Bashkimi e siguroi fitoren.
Por me këtë Bashkim ajo u dha
mësim edhe qytetarëve shqiptarë
në Shqipëri e në Kosovë. I ftoj pu-
shtetarët në Shqipëri e në Kosovë

të mësojnë çka duhet mësuar,
prej shqiptarëve të Komunës së
Tuzit, prej shqiptarëve të Malësi-
së së Madhe.

Kryetarit të Komunës së Tuzit,
z. Nik Gjeloshaj dhe deputetëve
komunalë u uroj punë të mbarë
në veprimtarinë e tyre politike
për të mirën e gjithë qytetarëve
të Tuzit, gjithë shqiptarëve të Ma-
lit të Zi.

Urojua 7 Marsin e 8 Marsin
grave tona  guximtare çdo
ditë, çdo mëngjes puthje 7
dhe 8 marsi atyne! Ime
amë, unë bija e saj dhe ime
bijë, mikeshat e ime ame,
te mijat e të sime bije  as
ndërmend nuk e kemi me
u ndal…! Kështu ishte
rrëfimi mbi dibranet
kahmot e kështu e shoh të
jetë gjithandej SOT, në çdo
qytet e në çdo katund!
Sepse ndryshe baby, nuk
kemi kuptim!

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Për ata që nuk e njohin në vazh-
dim do ju prezantojmë vajzën e cila
ndërvite ka korrur shumë suksese si
modele dhe aktore në Shtetet e Ba-
shkuara të Amerikës. Lola Luma
nga Shkodra ka sfiluar për shumë
kompani të njohura ndërsa ka luaj-
tur role të ndryshme atje por duke
mos harruar rrënjët, që është sh-
qiptare. Flet dhe shkruan rrjedh-
shëm shqipen e kjo vërehet edhe
në intervistën të cilën e realizuam
për InfraRed të gazetës Koha. Kjo
është Lola…

KOHA: Na thuaj sekretin e for-
mave të bukura fizike që keni?

Disiplina! Çdo ditë në mëngjes
peshohem. Është më e lehtë të
zgjedhësh ushqimet që do konsu-
mosh gjatë ditës kur e di peshën
fillestare. Gjatë verës vrapoj dhe
bëj ushtrime në natyrë, kurse në
dimër aktivizohem në palestër.
Kanë kaluar katër vite që nuk kon-
sumoj mishin. Ndihem më e lehtë
fizikisht.

KOHA: Cila mendoni se është
arma juaj më e fortë si modele?

Vetëvlerësimi! Duke ditur po-
tencialin që kam si modele në fu-
shën e modës, më janë hapur dyert
e disa ateliereve me të famshme të
modës në Nju Jork.

KOHA: Fillimet tuaja në kar-
rierë, sa të vështira kanë qenë?

Fillimet kanë qenë të lehta. Pas
një cast-ing direkt kam veshur kë-
pucët e modeles për shtëpinë e
modës Jovani Fashions e më pas
Terani Couture, Les Copains e
shumë e shumë të tjerave që më
bëjnë të ndihem e privilegjuar si
modele.

KOHA: Në këto momente po
shijon famën apo suksesin?

Fama tani quhet Instagram,
kurse suksesi mbetet gjithmonë

personal.
KOHA: Si vishesh në jetën e

përditshme?
Një palë streçe, një pulovër me

kapuç dhe një palë atlete. Zakoni-
sht më pëlqejnë veshjet e shkur-
tra, jo tepër të komplikuara. Ato që
lejojnë format trupore të flasin
vetë.

KOHA: Cilat janë impenjimet
momentale të Lolës?

Sapo prezantuam sezonin e ri
Vjeshte-Dimër 2019. Projektet ne
vazhdim do jene surpriza per tu
zbuluar.

KOHA: Thashethemet, të
prekin kur dëgjon të thuhen për
ty?

Kur themi "liri e fjalës", nënkup-
tojmë që secili ka të drejtën e një
opinioni. Mjafton të ndihem e
plotësuar si individ, të tjerat kanë
pak rëndësi.

KOHA: Çfarë e bën një modele
e aktore të suksesshme sipas teje?

Ndjek yllin e saj.
KOHA: Jeni për martese, apo

bashkëjetesë?
Të dyja i kam përjetuar dhe se-

cila ka bukurinë në kohën e vet.
KOHA: Kush është idhulli juaj

në fushën e modës dhe aktrimit?
Modelet e mia të preferuara

janë: Claudia Schiffer, Doutzen
Kroes dhe Hayley Clauson. Aktorët
janë Nicole Kidman dhe Leonardo
DiCaprio.

KOHA: Jeta private, si po
shkon?

Jam e lumtur!
KOHA: Kush jeni ju me pak

fjalë?
Një person tejet i komplikuar.
KOHA: A mendon se e ke arri-

tur kulmin e suksesit?
Suksesin e prek çdo ditë gjatë

punës time. Suksesi mbetet infinit
për njerëzit që janë kërkues ndaj
vetvetes dhe unë jam një nga ata.

LOLA LUMA
Të jetoj një jetë 
të plotësuar

"Çdo ditë në mëngjes peshohem. Është më e lehtë të zgjedhësh ushqimet që do konsumosh gjatë ditës
kur e di peshën fillestare. Gjatë verës vrapoj dhe bëj ushtrime në natyrë, kurse në dimër aktivizohem në
palestër. Kanë kaluar katër vite që nuk konsumoj mishin"

Ditëlindja: 16 shtator 
Horoskopi: Virgjëresha 
Shtetësia: Amerikane 
Gjatësia: 173 
Pesha: 120 pounds 
Ngjyra e flokëve: Bionde 
Ngjyra e syve: Kafe 
Ngjyra e preferuar: Gri 
Shkollimi: “La Guardia

Community College” dega
Komunikim dhe Aktrim,
“Lee Strasberg 

Hobi: Librat 
Sporti: Vrapi 
Muzika: Të gjitha rrymat 
Këngëtari/ja: Janë të shumtë 
Filmi: Tani jam e fiksuar me

serialet televizive. Game of
Thrones, The Expanse dhe
Hannibal janë tre më të
shikuarat 

Politikani: Barack Obama 
Missi i preferuar: Nuk kam 
Personi më i dashur: Familja

ime 
Mashkulli ideal:

Bashkëshorti im 
Vesi/Zakoni: Perfeksionizmi 
Personaliteti: Një femër me

personalitet të fortë 
Dëshira: Të jetoj një jetë të

plotësuar, të bëj një impakt
në jetët e njerëzve.  

Koha
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KOHA: Përshëndetje Klin-
ton... Si shkoi dita sot dhe pse ia
vlejti ta jetoje atë?

Kam patur një ditë aq të
ngarkuar, sa edhe kësaj interviste
po i përgjigjem në një orar të
papërshtatshëm. (Buzëqesh) Çdo
ditë vlen, madje kur merresh me
televizion vlen dyfish, sidomos kur
je pjesë e “Thumb”..!

KOHA: Cila është gjëja më e
mirë që ke bërë në jetë?

Mendoj se aktualisht është fak-
ti që jam shkolluar dhe që merrem
me televizion, më pas besoj do jetë
familja.

KOHA: Po ajo që duhet ta ki-
she menduar më gjatë dhe për të
cilën je penduar?

Ndonjëherë pendohem që
kam investuar shpirtërisht e kam
konsumuar kohën time për njerëz
që nuk vlen as t'ua përmendësh
emrin. Zakonisht, këta tipa kanë
të gjithë të njëjtin "emër": Mo-
smirënjohës!

KOHA: Çfarë keni të përba-
shkët ti dhe televizioni, që nuk
qëndroni dot larg njëri-tjetrit?

Duhet të pyesim televizionin.
(Qesh) Unë kam kuptuar se gjëja
që di të bëj më mirë në jetë është
televizioni. Televizioni, me sa
duket, ka kuptuar që atij i duhen

njerëzit e vërtetë e pa dyshim,
edhe të talentuar.

KOHA: Je prezantuar me pu-
blikun si “djali që s’ia ndjen për
opinion” tani edhe “thumbon”..!

Nuk kam pse të mos e pohoj se
dua të jem pak kundër rrymës, e
zakonshmja bëhet e lodhshme.

KOHA: Ishte pikërisht imazhi
që kishe krijuar, ai që i shtyu drej-
tuesit e “Thumb” të të bënin pro-
pozimin për t’u bërë pjesë e tij?

Ndoshta..! (qesh) Duhet të pye-
sni drejtueset pra! Unë jam
mirënjohës dhe i vlerësuar që jam
pjesë e “Thumb”.

KOHA: Po ti vetë, pse vendose
të riktheheshe në ekran pas një
periudhe mungese, pikërisht në
këtë emision?

A ka vlerësim më të madh sesa
të të besojnë të jesh pjesë e një for-
mati kaq të suksesshëm, që është
një ndër më të ndjekurit në Sh-
qipëri?! Kush do ta refuzonte? Unë
vendosa të rikthehesha aty ku ek-
rani më kërkoi.

KOHA: A është e vështirë të
jesh Klintoni?

Është ca, por po e lë me kaq!
(Qesh)

KOHA: Ti je shumë aktiv në
mediat sociale... Nuk lodhesh
ndonjëherë duke qenë në kon-
takt të vazhdueshëm me njerëz
që i njeh e s’i njeh?

Mua më pëlqen të komunikoj
me njerëzit, jam natyrë shumë so-
ciale dhe tashmë, rrjetet sociale
janë pjesë e përditshmërisë sime.

Kam përshtypjen se më shumë
lodhen ata që lexojnë e shohin
gjithçka dhe nuk ndihen (madje,
s'bëjnë as like), sesa ne që jemi ak-
tivë e kemi komunikim direkt me
njerëzit.

KOHA: Kur bëhet e lodhshme
kjo punë?

Aktivizimin në media sociale
unë nuk e konsideroj punë, ndaj
s'di t'i përgjigjem kësaj pyetjeje.
(Qesh)

KOHA: A ka ndonjë moment
kur dëshiron thjesht, të vësh
gjithçka në Off për disa kohë? Ke
tentuar ndonjëherë ta bësh?

Jo, asnjëherë. Unë di t'u vë kufij
gjërave, edhe pa e bërë gjithçka
Off. Rrjetet sociale i kam pjesë të
përditshmërisë, por jo mënyrë je-
tese.

KOHA: Ilda, një emër jo pak i njohur
në showbiz, ku ka qenë gjithë këto kohë
Ilda?

Gjatë kësaj kohe kam qenë pauzë, i jam
dedikuar familjes dhe çështjeve personale
të mijat, e pas këtij pushimi mendova të
rikthehem me një baladë që ju besoj e keni
dëgjuar dhe parë klipin e saj.

KOHA: Pse ky rikthim pikërisht tani
dhe për më tepër me një baladë?

U riktheva me këtë baladë që është një
dedikim i veçantë për një nga njerëzit e mi

më të dashur, që sot është engjëll atje lart në
qiell. 

KOHA: Më trego diçka më shumë..!
Duke qenë se është dedikim që më ka

prekur shpirtin, kjo baladë u bë menjëherë
pasi nip ii bashkëshortit tim, ndërroi jetë në
një aksident fatal për të.

KOHA: Cilat janë pritshmëritë e Ildës
nga kjo këngë dhe klip?

Unë dua vetëm të bëj Klevin krenar atje
lart nga edhe po na sheh, besoj ka prekur
dhe do prekë zemrat e publikut.

KOHA: Ke ndonjë merak që do ta sh-
prehesh përmes kësaj interviste?

Oh, meraku im janë nipi dhe mbesat që
i kam larg dhe nuk rri dot me ta gjithë kohës
e që më ka marrë malli shumë. (Buzëqesh)

KOHA: Çfarë shikon në të ardhmen në
muzikë dhe gazetari?

E shikoj veten 50% në muzikë dhe 50%
në gazetari,.Jam e lidhur me të dyja shumë
dhe nuk i ndaj dot.

KOHA: Çfarë mund ti bashkojë këto dy
profesione?

I bashkon dëshira ime e madhe për t’i
bërë të dyja, sepse të dyja mbushin shpirtin
dhe mendjen time.

KOHA: Si do e mbyllim këtë intervistë?
Uroj që kënga t’ju ketë pëlqyer dhe ti de-

dikohet te gjithëve atyre që njerëzit e da-
shur i kanë lart në qiell. Falënderoj pa fund
Stinen për këtë tekst dhe muzikë kaq të
bukur që kë bërë për këtë këngë....! Unë do
vazhdoj të këndojë dhe do vijnë me projek-
te të reja shumë shpejt. Ju falënderoj shumë
për intervistën!

ILDA MËRKURI
Rikthehem me një baladë që prek shpirtin

Është këngëtare dhe gazetare, mbërthente pas radios mijëra dëgjues, e saktësisht pas radios SuperStar. Prej disa
kohësh ajo i mungon ekranit të televizioneve muzikore, sepse i është përkushtuar jetës personale. Rikthehet me një
baladë - “Shpirti im e di", një dedikim për një nga njerëzit e saj të afërt që ka ndërruar jetë. Stine është marrë me
tekstin dhe aranzhimin e këngës dhe ne ju ftojmë të lexoni intervistën me Ildën për InfraRed të gazetës KOHA!
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KLINTON ZEQIRAJ
E zakonshmja 
është e lodhshme..!

Ai është moderatori më i
dashur dhe më simpatik në
Shqipëri, “thumbon”
personazhet e njohur por
ata e duan gjithashtu
shumë. Flasim për Klinton
Zeqirajn, moderatorin që
spikat për veshjen, por edhe
për moderimin simpatik që
bën në emisionin “Thumb” e
ai shumë gjëra i tregon për
InfraRed të gazetës KOHA!

ÇFARË MENDON KUR... 

...dëgjon për një këngëtare të joshur nga politikanët? 
- Sa lekë ka fituar nga klikimet portali që e ka publikuar lajmin? Kam qejf ta di shumë jo për gjë por jam
kurioz nga natyra..!(qesh) 
...mëson se një emision i “Thumbi” ka ndihmuar dikë qoftë edhe emocionalisht? 
- Hëm... është lumturi e madhe, sepse përthej thumbimit, ne edhe i bëjmë të tjerët të ndihen mirë. 
...skandali zgjat vetëm tri ditë? 
- Duhet ta reduktojnë kohën e kësaj shprehjes. (Qesh) 
...thonë se Klintonit i pëlqen shumë vetja? 
- Nuk ka ndonjë gjynah këtu. Punë e madhe se po e thonë..! (Qesh) 
...dikush të nervozon aq shumë sa... 
- Nuk ta përtoj shumë në këto raste. Ia them troç e drejt e në sy atë që mendoj. 
...thonë se Klintoni nuk ka fare komplekse? 
-Do doja të dija me ke kë folur ti para kësaj interviste...! (Qesh) 

Koha
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KOHA: Muzika u bë pjesë do-
methënëse e jetës tuaj?

Muzika ka qenë gjithmonë një
ëndërr e imja, që kur ishe e re në
moshë. Por, ajo u bë pjesë do-
methënëse e imja momentin kur
vendosa ta marrë seriozisht atë dhe
t’i realizoj këngët e para. Tash që
kanë kaluar shumë vite që nga de-
butimi im i parë në skenë, kur e
mendoj, e kuptoj që muzika hyn në
listën e gjërave më të dashura për
mua.

KOHA: Vini nga ndonjë familje
muzikantësh apo nevoja, koha dhe
dëshira për muzikën?

Pasioni për muzikë ka filluar që
kur isha e vogël, por duke u rritur, u
rrit edhe dëshira për muzikë. Nuk
mund të them se e kam trashëguar
nga ndonjë person, thjesht është
një talent që Zoti ma ka dhuruar dhe
unë e kam shfrytëzuar për ta përm-

bushur veten dhe për ta bërë ën-
drrën time realitet.

KOHA: Keni debutuar në ske-
na të ndryshme çfarë iu është da-
shur për t’u përshtatur në të gjitha
këto vende?

Muzika si art ka pasur ndryshi-
me gjithmonë dhe çdoherë do vijnë
revolucione që do i bëjnë ndryshi-
met, varësisht prej kohës. Kur kam
filluar unë, muzika R&B ka qenë më
e pëlqyer te publiku dhe nuk ka pas
kaq shumë këngëtarë sa ka sot,
prandaj, mund të them se kam për-
shtatur shijen e audiencës me ta-
lentin që e kam. Ndërsa, sot, unë
jam këngëtare e muzikës popullore
dhe edhe pse nuk kam shumë vite
në këtë zhanër, publiku ka përqa-
fuar këtë stil dhe sa herë shkoj nëpër
mbrëmje muzikore, e shoh se e kanë
pranuar ndryshimin që kam bërë në
muzikë. Mirëpo, kjo nuk nënkupton
se kam hequr dorë nga stili që e kam
praktikuar në fillimet e mia.

KOHA: Jeni e njohur kryesisht
për të kënduar këngë të muzikës
së lehtë, këngë të muzikës popullo-
re? Kush ka ndikuar më së shumti
në zhvillimet tuaja muzikore?

Po, tash kam filluar të këndojë
edhe muzikë të lehtë dhe popullore.
Ndikimin më të madh në këtë pjesë
e shoh të vetja. Jam tip që më pëlqen
të eksperimentojë, ta sfidojë veten
në tjera fusha dhe këtë gjë e kam
bërë kur kam nisur këtë zhanër.
Thjesht kam dëshmuar se di të bëj
edhe këtë muzikë dhe jo të jem e
kufizuar vetëm në një zhanër.

KOHA: Çfarë ndjesie është të
këndosh në dasma? Sa dallon nga
koncertet?

Të këndosh në dasma është
tjetër ndjesi. Unë kam dy vjet që
merrem me këndimin nëpër
ahengje familjare dhe vërtetë është
ndjenjë e mirë vet fakti që dikush
ta beson atmosferën e një gëzimi
që kanë. Jam e lumtur që kam arritur
që këtë mision ta përmbushi me
sukses, të paktën kështu kuptoj kur
kryefamiljarët me falënderojnë pas
përfundimit të ahengut. Nuk është
se dasmat kanë shumë dallime nga
koncertet, pasi që është e njëjta
përgjegjësi.

KOHA: Dhe gjatë kësaj karriere
tejet mbresëlënëse, a jeni ndjerë
ndonjëherë nervoze apo e lodhur?

Po. Çdo punë e ka edhe këtë pje-
së, madje, do thosha se puna si kjo e
imja është shumë e lodhshme. Kon-

certet dhe mbrëmjet muzikore që
kanë zgjatur me orë të tëra, pastaj,
pjesa koreografike e performances
dhe takat e larta padyshim që kanë
shkaktuar lodhje. Edhe nervoza nuk
ka munguar në këtë mes. Ka pasur
ndoshta ndonjë rast kur një plani-
fikim nuk ka shkuar siç duhet dhe
padyshim që jam nervozuar, por,
janë gjëra që kalojnë dhe pa to nuk
bën (qesh).

KOHA: Keni nxjerrë videoklipe
ose albume muzikore? Ç’mund të
na thoni për këtë? Çfarë mund të
presin adhuruesit nga këto videok-
lipe e albume debutues?

Padyshim që kam shumë klipe
dhe albume. Te këto të fundit, para

dy vjetësh kam publikuar albumin
me këngë “LIVE” ku kam zgjedhur
disa nga hitet shqiptare të zhanrit
popullor dhe i kam përpunuar sipas
stilit tim. Albumi është pritur mirë
dhe në fakt është një motivim për të
sjell edhe këngë e albume tjera. Ata
që e duan muzikën time, së shpejti
do kenë projekte të mija që do t’i
dëgjojnë, të cilat për momentin do i
lë surprizë.

KOHA: Cili është sekreti tuaj,
që në skenë ti je energjik, këndon
5-6 orë pa pushim fare?

Kur e do muzikën, kur e sheh që
njerëzit vërtetë po kënaqen me zërin
tënd, lodhja bëhet më e lehtë. Sek-
ret, apo, veçanti do ta quaja disponi-
min e tyre dhe dashurinë që kam
për ta. Derisa unë i këndoj këngët e
tyre të preferuara, padyshim që kë-
naqem dhe unë me ta. Lodhja kalon,
ndërsa, kujtimi i një mbrëmje të
bukur mbetet gjithmonë në memo-
rie.

KOHA: Jetoni në...?
Kryesisht në Prishtinë. Por, duke

qenë se udhëtoj shpesh dhe shkoj
edhe të vëllezërit e mi në Gjermani,
nuk mund të them se gjithë kohën e
kaloj në kryeqytetin e Kosovës.

KOHA: Mesazhi juaj për fund?
Mesazhi im është që secili të luf-

toj fort për ëndrrën e tij, të mos dorë-
zohet as në njëqind dështime. Nëse
rrëzohesh, ngritësh përsëri! Mjafton
të kesh dëshirë dhe ambicie, me
ndihmën e Zotit, realizohet gjithçka.

Nëse vizitoni profilet e tij në
rrjetet sociale keni për të mësuar
shumë se si të mbahet një trup i
shëndoshë dhe në super formë.
Tuki Ahmeti ka disa vite që pu-
non si trajner fitnesi duke u bërë
kështu si një prej më të sukses-
shmëve me të cilët bashkëpu-
nojnë shumë personazhe të
njohur të cilëve në fillim ju
duhen këshilla dhe rekomandi-
me. Po si të mbajmë trupin në
formë dhe të shëndetshëm, cilat
janë gabimet që nuk duhet bërë
në fillim kur nisim ushtrimet,
këto e shumë gjëra tjera na i tre-

gon ai vet në një bisedë realizuar
për InfraRed të gazetës KOHA.

KOHA: Ushtrimet fizike
janë të ndara në dy grupe: me
peshë të trupit dhe me peshën-
gritje, cila nga këto është më
efektive?

Mendoj që të dyja kanë
rëndësinë e vet, kur është fjala
për një trup më të bukur, më mu-
skulorë apo masiv atëherë
zgjidhja ideale është ushtrimet
me pesha (tega). Për shkak që
muskujt duhet të sfidohen me
peshë më të lartë se pesha e tru-
pit, ndërsa tek ushtrimet me pe-

shën e trupit, është më efektive
për të fituar forcën në të gjithë
muskujt e trupit ngaqë je shumë
më i angazhuar apo i ke gjithë
muskujt e trupit në funksion.

KOHA: Muskujt e barkut
ndërtohen në kuzhinë e jo në
palestër, a mund të na tregoni si
trajner fitnesi profesionist, sa e
vërtetë është kjo thënie?

Çdo linjë e bukur trupore
duhet të ketë edhe disiplinë në
ushqim për atë edhe thuhet që
ushtrimet fizike janë më të kush-
tueshme për shkak se do regjim
në ushqim për arritje. Unë men-

doj që këto të dyja janë shumë të
ndërlidhura mes vete, sepse
kuzhina ndihmon apo nxjerr në
pah muskujt në përgjithësi, por
ama për t’i formësuar muskujt e
barkut atëherë do përkushtim
maksimal në fitnes.

KOHA: Shkojmë drejt stinës
së verës, ndërsa po rritet dhe
dëshira për të ndërtuar një trup
të bukur dhe me muskuj bren-
da kësaj periudhe të shkurtër, a
është e mundur për fillestarët?

Mendoj që si fillestarë është
e rëndësishme t’i mësojë tek-
nikat, apo mënyrën e saktë të ek-

TUKI AHMETI     

DAFINA DAUTI 
Këndimi në dasma të jep tjetër ndjesi

Është bë pjesë e muzikës gjatë kohë ndërsa krahas asaj
komerciale Dafina Dauti ka nisur edhe me këndim në
dasma dhe thotë se është krejtësisht një tjetër ndjesi.
Për më shumë lexojmë bashkë intervistën dhënë për
InfraRed të gazetës KOHA duke e njohur më afër
këngëtaren kosovare.
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zekutimit të ushtrimeve. Pastaj
duhet bërë përgatitja e muskujve
pra ushtruesi duhet që t’i ushtrojë
për 2-3 javë të gjitha muskujt e tru-
pit siç e quajmë ne (përzierje) pas
kësaj vijnë grupet e muskujve apo
(ndarja e ushtrimeve) dhe e gjitha
kjo apo faza fillestare zgjat 3 muaj,
që ushtruesi të fitojë rritjen e
forcës dhe forcimin e ligamenteve.
Pra që të kemi një trup me formë
atëherë nuk mjaftojnë 3 apo 4
muaj.

KOHA: Çfarë ushtrimesh apo
ushqimesh do t’u këshillonit per-
sonave të cilët duan trup të defi-
nuar?

Për trup të definuar është e
qartë që duhet t’i kushtoni shumë
vëmendje se si po ushqeheni, të
kujdesemi për të mos ngrënë ush-
qime me shumë kalori, por mos
eliminimin e karbohidrateve të
përbëra, apo proteinave të pastër-
ta. Po ashtu të konsumohet 3 deri
4 litra ujë në ditë. Gjatë ushtrime-
ve është shumë e rëndësishme të
bëhet zbritja e peshave dhe rritja
e serive po ashtu të zvogëlohet pu-
shimi mes serive, shtimi i lëvizjeve
13-16 për secilën seri dhe të mos i
shmangeni ushtrimeve kardio.

KOHA: Cila është më e prefe-
rueshme gjatë ushtrimeve fizike:

uji apo lëngjet e ndryshme?
Padyshim është uji, jo vetëm

gjatë ushtrimeve po gjatë gjithë
kohës, ju do pyesni pse? Sepse ujë
e mban trupin tonë të hidratuar,
na ndihmon që nga trupi t’i nxjer-
rim produktet e panevojshme të
metabolizmit të yndyrës, po ashtu
uji na ndihmon për mos lodhje
gjatë ushtrimeve, mos marra-
mendje dhe mos ngërç në muskuj.

KOHA: Duke marrë parasysh
se jeni shumë aktiv edhe online
dhe të hapur për personat të cilët
kërkojnë këshilla rreth kësaj fu-
she, sipas eksperiencës me këta
persona, a mund të na tregoni cili

është gabimi më i shpeshtë që
bëhet nga fillestarët?

Ehhh, dua të flas për gabimet e
dy gjinive. Femrat kur hynë në pa-
lestër ato drejtohen direkt tek
pajisjet kardio që është një gabim
i madh, sepse nuk mund të mar-
rim një formë të bukur apo mu-
skuj të fortë duke bërë vetëm kar-
dio ushtrime. Ndërsa tek
meshkujt ndodh e kundërta, ata
drejtohen te ushtrimet me pesha,
unë mendoj që edhe ky është një
gabim sepse duhet të bëjmë edhe
ushtrime kardio në mënyre që të
heqim një pjesë të yndyrës që t’i
nxjerrim në pah muskujt.

Bisedoi: Blerand REXHEPI

Govi Reka, është këngëtarja nga
Tropoja, e cila duket se i është
përkushtuar totalisht muzikës.
Vetëm brenda 4 muajve ka sjellë 4
klipe dhe publiku e do, e do dhe kjo
duket që tek mbrëmjet ku është e
ftuar, angazhimet që ka dhe duar-
trokitjet që merr sa herë që mbyll
një këngë live. Govi e dashuron mu-
zikën live dhe e shikon si pjesë të
pandashme të sajën. Ajo është e
martuar, ka dy djem të vegjël dhe
bashkëshortin e shikon si mbësh-
tetjen e saj më të madhe në rrugën
e saj. Njihuni me Govi Rekën për-
mes intervistës dhënë për InfraRed
të gazetës KOHA!

KOHA: Govi, dua ta nis intervi-
stën me një pyetje paksa persona-
le, ke një emër mjaft të veçantë,
dhuratë e kujt është?

Govi është shkurtimi i emrit tim,
kështu ka dashur vëllai im që të më
thërrasin. Emri im i gjatë është Ru-
gova, dhuratë nga gjyshja dhe daja
im i  shtrenjtë, të cilët fatkeqësisht
nuk jetojnë më!

KOHA: Kemi kohë që duam të
realizojmë këtë intervistë dhe
gjatë gjithë kohës ke qenë me im-
penjime, çfarë e mban Govin kaq
të impenjuar?

Padyshim që angazhimet e
shumta që kam, jam thuajse gjith-
monë me valixhen gati.

KOHA: Katër klipe në një pe-
riudhë kohore prej 4 muajsh, deri
në fund të vitit do jemi tek i 12-i?

Po pse jo. (qesh)
KOHA: Më fol pak më shumë

për “Çikë tropoje” dhe “Pa dashni
m’ke lan”, sepse di që i këndon i
madh i e vogël...?

"Çikë tropoje" një ndër këngët e
mia të preferuara, sepse unë jam
çikë Tropoje dhe shumë krenare për
këtë pjesë. “Pa dashni mke lan”
është balada më e pëlqyer e imja
nga publiku dhe kjo më jep një kë-
naqësi shumë të madhe.

KOHA: Çfarë ka bërë Govi ja-
shtë asaj që reflekton ekrani në kli-
pet që transmetohen?

Govi ka bërë 17 vite shkollë. Kam
krijuar familje dhe u jam përkush-
tuar me një dashuri të pafundme
atyre që më presin gjithmonë me
lumturi, bashkëshortit dhe fëmijë-
ve të mi, etj.

KOHA: Ti je e martuar dhe ke
dy djem. E ndjekin mamin e tyre
në televizion kur transmetohen
klipet?

Djali i madh që është 6 vjeç
padyshim që po e kjo i fal shumë
gëzim. I vogli është vetëm 8 muaj-
sh, ai më ndjek mua në shtëpi kur i
këndoj.

KOHA: Govi, bashkëshorti nuk
ka qenë pengesë për karrierën tën-
de apo ai të ka dhënë mbështetjen
më të madhe?

Unë jam një femër më shumë
fat, bashkëshorti im jo vetëm që s’ka
qenë kurrë pengesë, por më ka
shtyrë dhe mbështetur në maksi-
mum. Nuk do t'ja kisha dalë kurrë
po të mos kisha atë në krah. Ai pas

kompozitorit tim Alban Arifit, është
mbështetja ime më e madhe.  

KOHA: Në përgjithësi, këngët
ngjajnë me njëra-tjetrën e klipet
po ashtu. Çfarë beson se ke bërë
ndryshe nga të tjerët?

Unë përpiqem të bëj atë që da-
shurojnë ata që më duan, secili ar-
tist ka të veçantën e vet. Unë punoj
me shpirt, kjo është ajo që më
mban gjithmonë të ingranuar.

KOHA: Cilën nga këngët e tua e
ke më për zemër?

Secila ka rëndësinë e vet tek
unë, por ajo që duan më së tepërmi,
është dashuria që kanë për mua ata
që më duan.

KOHA: Di që po sjell edhe një
këngë të re apo jo? Do të jetë ba-
shkëpunim, solo? Na zbulo ndonjë
detaj..!

Është një bashkëpunim që do
ketë shumë sukses, por dua të mbe-
tet surprizë.(Buzëqesh)

KOHA: Govi di që je edhe një
tekstshkruese mjaft e mirë, e gjen
veten më mirë në të shkruar apo
në të kënduar? Ndonjë tekst i yti që
ka "shkundur" këdo e ka dëgjuar?

Unë e gjej veten tek të dyja, me
po të njëjtin pasion e të njëjtën da-
shuri. Nuk mund t’i ndaj.

KOHA: Me kë mendon se ngjan
në stil e në interpretim? Apo nuk
do të kesh ngjashmëri me askënd?

Unë i ngjaj vetëm Govi Rekës.
KOHA: Në thelb, ti bën muzikë

për veten apo për të tjerët?
Unë bëj muzikë për veten time

duke u bazuar tek dashuria e fansa-

ve të mi. Pa ata unë jam asgjë.
KOHA: Për çfarë mendon më

shumë një këngëtare si Govi Reka?
Rritja në karrierë.
KOHA: Thjesht, duke të parë

në klipet e tua, ti më jep për-
shtypjen e një femre të guximsh-
me dhe të fortë. Çfarë të karakteri-
zon tjetër?

Dashuria për njerëzit dhe mirë-
sia që kam në shpirt  për çdo qenie
njerëzore.

KOHA: Çfarë tjetër duhet të
dimë për ty?

Govi Reka po vjen, ky është
vetëm fillimi.

KOHA: Thonë që jeta e këngë-
tarëve është më shumë qejf. Është
e tillë edhe jeta jote?

Qejfi më i madh është kënaqë-
sia e njerëzve për të cilët këndon
live, jo kënaqësi e thjesht, do të tho-
sha kjo m’a gëzon shpirtin në çdo
skaj të tij. Pjesa tjetër është lodhje e
pafundme.

KOHA: Për të ardhmen, çfarë
do të dëshiroje?

Shëndet e jetë për të gjithë ata
që më rrethojnë. Do veçoja babain
tim e më pas familjen që janë njerë-
zit më të shenjtë në këtë botë për
mua ..

KOHA: Më bëj një mbyllje të
bukur të kësaj interviste...

Do ta quaja një bashkëbisedim
që më bëri të ndjehesha shumë
komode. Unë të falënderoj për fte-
sën e këtij bashkëbisedimi sa pro-
fesional aq edhe miqësor. Falemin-
derit!

Ju tregoj sekretin për një trup në super formë

GOVI REKA po rikthehet
"Unë jam një femër më shumë fat, bashkëshorti im jo vetëm që s’ka qenë
kurrë pengesë, por më ka shtyrë dhe mbështetur në maksimum. Nuk do t'ja
kisha dalë kurrë po të mos kisha atë në krah. Ai pas kompozitorit tim Alban
Arifit, është mbështetja ime më e madhe"
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Vendosja e taksës fillimisht 10
për qind dhe më pas 100 për qind
ndaj produkteve të Serbisë dhe Bo-
snje e Hercegovinës, në nëntor të
2018-ës nga Qeveria e Kosovës, sh-
faqi ‘luftën’ mes anëtarëve të koa-
licionit qeveritar për merita, ndër-
sa tash ata  janë ‘përçarë’ kur po
diskutohet mbetja në fuqi e vendi-
mit, ose heqja e tij. 

Ndërkohë, presidenti i vendit
Hashim Thaçi u përfshi në debatin
e taksës në janar të këtij viti, kur
deklaroi se Kosova është gati që ta
shqyrtojë heqjen e taksës “nëse Ko-
sovës i jepet një rrugë e qartë drejt
arritjes së një marrëveshjeje fina-
le paqësore me Serbinë”. 

Kauzës së Thaçit iu bashkua
kryetari i PDK-së, Kadri Veseli, i cili
njëherësh e quan vetën ‘lider’ të
koalicionit qeverisës, kishte
kërkuar pezullimin e taksës për 120
ditë, mirëpo për këtë gjë nuk ka ar-
ritur të merret vesh me Haradi-
najn. Veseli ndër të tjerash ka
‘kërcënuar’ kryeministrin Ramush
Haradinajn me rrëzim të qeverisë
nëse nuk ndërmerr veprime. Kreu
i PDK-së ka deklaruar se askush
dhe asgjë nuk do të mund ta dëm-
tojë partneritetin me SHBA-në.

Me gjithë presionin nga bren-
da dhe jashtë vendit, kryeministri
Haradinaj është treguar i palëkun-
dur sa i përket çështjes së taksës.
Në anën tjetër, kur kreu i ekzekuti-
vit kosovar pyetej nga gazetarët
nëse do ta heq tarifën doganore, ai

thoshte se “bora do të shkrihet”.
Kjo deklaratë kishte nxitur rea-

gimin e presidentit, i cili përmes
një publikimi në Facebook, u sh-
preh se “Bora ka zënë të shkrihet
shpejt…Uroj të mos bëhet skllotë!”.

Ndërkohë, lufta e fjalëve mes
krerëve të shtetit, ditët e fundit
vetëm sa është thelluar.

Kreu i Qeverisë, Haradinaj e
kritikoi Thaçin për “korrigjimin e
kufirit”, e që sipas tij, presidenti “i
ka bërë dëme të mëdha vendit me
idetë e tij”.

“Diskutimet e tij e kanë pru
gjendjen ku jemi sot. Deklaratat
se nëse nuk hiqet taksa hiqet edhe
Bondsteel janë produkt i Prish-
tinës, dhe kërkesë e politikanëve
nga Prishtina për me rritë presio-
nin për me heqë taksën për shkak
se kanë hyrë në ndonjë obligim
ndaj Vuçiqit dhe po duan me na
qitë para aktit të kryer”, ka thënë
kryeministri në një konferencë për

media ditë më parë.
Ndërsa i menjëhershëm ishte

reagimi i kryetarit të shtetit. Thaçi
në Samitin e Diasporës në Tiranë,
e ‘sulmoi’ Haradinajn për ‘miqë-
sinë’ me nënkryetarin e listës serbe
Milan Radoiçiq, të cilin kryemini-
stri e kishte takuar në Qeverinë e
Kosovës.

“Pa shkelur mbi trupin tim, nuk
mund ta cenojë askush një mili-
metër të territorit të Republikës së
Kosovës. Për ndarje të Kosovës dhe
ekzagjerime të tilla, ata që flasin
sot janë ata që e kanë ndihmuar
Slobodan Milosheviqin, janë miq
të Radoiçiqit të cilët i kam dëbuar
nga Kosova”, u shpreh Thaçi.

Kurse shefi i ekzekutivit të Ko-
sovës, tha se edhe Thaçi e ka pritur
Radoiçiqin në zyrën e tij dhe se vet
Haradinaj pohoi se ka qenë në atë
takim.

“Unë ju siguroj që e kam taku z.
Radoiçiq bashkë me Presidentin

Hashim Thaçi në zyrën e tij. Unë
s’kam qef me i fshehë këto. Kur të
takohem me dikë, e ia zgjas dorën
dikujt s’kam qef me e fshehë. Ma
shumë se dy orë kemi pas takim
në zyrën e Thaçit bashkë me përfa-
qësues tjerë të shtetit”, u shpreh i
pari i Qeverisë.

Nënkryetari i Listës Serbe, Mi-
lan Radoiçiq është i dyshuar për
përshirje në vrasjen e politikanit
serb të Kosovës, Oliver Ivanoviq.

Aktualisht Radoiçiq është në
arrati, pas një urdhër arresti të lë-
shuar ndaj tij nga Policia e Ko-
sovës.

Vlerësime për polemikat mes
udhëheqësve të shtetit, së fundi ka
dhënë edhe kryetari i LDK-së, Isa
Mustafa. Ai është shprehur se li-
derët shtetëror po bëjnë garë mes
vete se “kush është më i forti”.

LDK-ja ndërkaq, Veselin e ka
quajtur ‘spektator’ të gjithë këtyre
ngjarjeve./Kallxo.com

Drejtori për Zgjerimin e BE, Ch-
ristian Danielsson ka zhvilluar këtë
të enjte takime me anëtarët e Kë-
shilli të Emërimeve në Drejtësi.
Nëpërmjet një reagimi në rrjetin
social Twitter Danielson, thotë se
impelmentimi i Reformën në
Drejtësi është pika kyçe për pro-
gresin e Shqipërisë në Bashkimi
Europian.

Kreu i opozitës Lulzim Basha
foli më gazetarët pas takimi me
Drejtorin e Përgjithshëm për
Fqinjësi dhe Zgjerim në Bashkimin
Evropian, Christian Danielsson.

“Regjimi Edi Ramës është i
mbaruar. Rezultatet do vinë nga
shqiptarët të cilët e kanë përcak-
tuar rugën e tyre që në Shqipëri të
krijohen institucionet.Ishte një
takim i mirëpritur për të shkëmbye

mendimet qëndrimet faktet e vër-
data të Shqipërisë, pas vendimit të
opozitës së bashkuar. Rama po
shkatërron Rreformën në Drejtësi
dhe po mbron kriminelët që ka
mbushur kutitë e votimi në
zgjedhjet e 2017.Kapja e medias,
institucioneve, emigracion masiv

të shqiptarëve rritja e kriminalitet
shqiptar në Europë”, tha Basha.

Më herët, Danielsson u takua
me kryeministrin Rama. Takimi
me Ramën ka zgjatur edhe 20 mi-
nuta më shumë se sa ishte para-
shikuar, ndërsa i pranishëm ka
qenë edhe ambasadori Soreca.

Edhe pse nga Kryeministria
nuk ka pasur asnjë deklaratë në
lidhje me takimin, ka qenë Da-
nielsson ai që me anë të një posti-
mi në Twitter shkruan shkruan se
Shqipëria duhet të vazhdojë në
reformat dhe të luftojë krimin dhe
korrupsionin, për të qenë gati në
qershor për nisjen e negociatave.

“Bisedë shumë e hapur me
kryeministrin e Shqipërisë, Edi
Rama, mbi situatën aktuale poli-
tike dhe reformat, Shqipëria duhet
të vazhdojë reformat në të gjitha
fushat, në veçanti, luftën kundër
krimit dhe korrupsionit, për të pa-
raqitur kështu një situatë bindëse
në qershor, kur shtetet anëtarë të
Bashkimit Evropian do të shqyr-
tojnë progresin e Shqipërisë”, shk-
ruan Danielsson

Putin
dërgon në
Serbi agjent
special për
Kosovën!
Një nga njerëzit më të besue-
shëm të Presidentit rus, Vladi-
mir Putin, të cilin kreu i Krem-
linit e dërgoi në Beograd, që
nën hije të kontrollojë si-
tuatën e sigurisë për shkak të
‘kërcënimeve serioze’ nga Pri-
shtina, është me origjinë nga
Serbia, shkruan portali serb
Kurir, transmeton zeri.info
Statusin e agjentit special të
Putinit e fitoi pas trajnimeve
më brutale, të cilat i kalojnë
vetëm katër për qind e kandi-
datëve, që janë zgjedhur më
parë nga radhët e rekrutëve
më të mirë rus të inteligjencës
ushtarake dhe kundër-inte-
ligjencës. Anëtari i Gardës
Kombëtare, e njohur si
“Luanët e Putinit”, ka autorizi-
min që me operativët e tij të
kundërshtojnë veprimin e
Amerikës, shërbimet britanike
dhe gjermane (CIA, MI6 dhe
BND) kundër interesave të
Serbisë dhe popullit serb, shk-
ruat tutje portali serb. “
‘Luani’ që Putini e ka dërguar
nëSerbi është i rekrutuar nga
shërbimi ushtarak të inte-
ligjencës (GRU) dhe Shërbimit
të Sigurimit Federal (FSB) dhe
pastaj kaloi trajnimin rigoroz
fizik dhe teste të durimit men-
dore e fizike dhe gatishmërinë
në tri qendra ruse të trajnime-
ve. Superagjenti rus ka në mes
30 dhe 45 vjet. Mark Nikoviç,
një anëtar i Shoqatës Botërore
të shefave të policisë, thotë se
“Luanët e Putinit” janë
agjentët më të mirë-trajnuar
dhe ‘makth për CIA-n’. “Ata
kanë trashëguar infrastruk-
turën e ish-KGB-së dhe kanë
qendra të inteligjencës në çdo
pjesë të botës. Me raportet e
dërguara i rekomandojnë
udhëheqjes së shtetit për të
vepruar ushtarakisht, ekono-
mikisht, politikisht dhe diplo-
matikisht.
Njeriu i Putinit është dërguar,
me ekipin e agjentëve të tij të
inteligjencës nën komandën e
tij, për të ofruar të gjitha llojet
e ndihmës Patriarkut Irinej,
presidenti Vuçiq, Daçiq .

Trekëndëshi i
‘thumbimeve’ politike

Liderët e
institucioneve të
Kosovës janë
përfshirë në akuza të
njëpasnjëshme ndaj
njëri-tjetrit, për temat
e shumë përfolura
aktualisht në vend siç
janë “korrigjimi i
kufirit”, taksa ndaj
Serbisë dhe procesi i
dialogut

Drejtori i Zgjerimit në BE takime me Ramën dhe Bashën
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Ligji, i cili, sipas kritikëve, kuj-
ton legjislacionet e kohës sovjetike
kundër disidentëve politikë, para-
sheh gjoba deri në 100,000 rubla,
apo 1,300 euro, për, siç thuhet, “po-
stimet e pahijshme online”, të cilat
tregojnë "mungesë respekti për
shoqërinë, vendin, simbolet sh-
tetërore të Rusisë, Kushtetutën ose
autoritetet".

Alexander Verkhovsky,
udhëheqës i Qendrës Sova në Mo-
skë, e cila monitoron abuzimet me
legjislacionin kundër ekstremiz-
mit, tha se njerëzit mund të për-

ballen me persekutim për komen-
tet online, të tilla si “Putini është
bastard”, ose për shaka për Parla-
mentin. Të tjerë thanë se ligji u for-
mulua në mënyrë të paqartë dhe
se gati çdo kritikë online për auto-
ritetet, përfshirë satirat, mund të
interpretohet si “mosrespektim”.

“Së shpejti, do të tregojmë
shaka për autoritetet duke pëshpë-
ritur në kuzhinë”, tha Sergey Sh-
vakin, avokat me seli në Moskë, në
një postim në Facebook.

Ligji, i cili është shkruar nga
Andrei Klishas, senator nga partia

e Putinit – Rusia e Bashkuar – u kri-
tikua edhe nga disa ligjvënës dhe
zyrtarë qeveritarë.

"Një nga detyrat e organeve
qeveritare është të dëgjojnë me
qetësi kritikat për punën e tyre”,
tha për gazetën Vedomosti Aleksei
Volin, zëvendësministër i Komu-
nikacionit.

"Nëse ne nuk e quajmë budal-
lanë budalla, ai nuk do të ndalojë
të jetë budalla", tha Sergei Ivanov,
një deputet i partisë nacionaliste
LDPR, e cila zakonisht e mbështet
Kremlinin mbi çështjet e mëdha.

Klishas mohoi se ligji është
formë e censurës dhe tha se auto-
ritetet “janë të denja për respekt”.
Putin pritet ta nënshkruajë ligjin
në ditët e ardhshme.

Parlamenti rus gjithashtu mi-
ratoi një legjislacion të veçantë, të
autorizuar po nga Klishas, që do
t'iu japë autoriteteve kompetenca
për të bllokuar faqet në internet
që publikojnë materiale "mosre-
spektuese" ose "lajme të rreme".

Ligjet vijnë pasi vlerësimi pu-
blik për Putinin ka rënë në 33%, që
është niveli më i ulët në 13 vjet.

Disa vajza në Jemen, vetëm 3
vjeçe u martuan për ushqim nga
familjet e tyre. Oxfam tregon se fa-
miljet në këtë vend të prekur nga
lufta nuk shohin asnjë mundësi
tjetër përveçse të shesin fëmijët e
tyre ose t’i martojnë vajzat në këm-
bim të disa parave.

Me konfliktin e përgjakshëm
në Jemen, prindërit e dëshpëruar
mendojnë se kjo është mënyra e
vetme për të lënë të afërmit e tjerë
të mbijetojnë nga uria dhe
shkatërrimi.

Të afërmit planifikojnë të për-

dorin paratë, të paguara për nuset
3-vjeçare për të blerë ushqim dhe
strehim.

“Ata mendojnë se kjo është
mënyra e vetme për të mbetur
gjallë”, tha drejtori i Oxfam për Je-
menin, Muhsin Siddiquey. “Ata
mund të sjellin prikë, dhe kjo
mund të mbrojë të gjithë familjen
dhe anëtarët e tjerë”.

“Në përgjithësi janë 10 milionë
njerëz në prag të zisë së bukës në
Jemen”, tha ai, duke shtuar se katër
vitet e luftës ndezën gjithashtu
“krizën më të keqe të kolerës në

shekullin e fundit”.
“Nëse asistenca humanitare

nuk ofrohet në kohën e duhur dhe
furnizimi me ushqim bëhet jofunk-

sional edhe për një ditë … do të ketë
situata shumë më katastrofike”,
theksoi Siddiquey, përcjell gsh.

Konflikti në Jemen, i përkeqë-
suar nga ndërhyrja e Arabisë Sau-
dite në vitin 2015, ka futur në krizë
një numër të madh të popullsisë
civile, me 400,000 fëmijë që
vuajnë nga kequshqyerja “kërcë-
nuese për jetën”, sipas shifrave të
OKB.

Strehimi gjithashtu mbetet një
problem akut pasi shumë nga
shtëpitë janë shkatërruar nga sul-
met ajrore vdekjeprurëse.

Senatorja
amerikane: Jam
përdhunuar nga
oficeri i Lartë i
Forcave Ajrore
Një senatore amerikane ka
zbuluar se ajo është përdhu-
nuar nga një oficer i lartë
gjatë kohës që ka shërbyer në
Forcën Ajrore.
Senatorja Marta McSally, e cila
ishte pilotja e parë femër në
SHBA për avionët luftarak, i
bëri deklaratat gjatë një sean-
ce të nënkomisionit të Shërbi-
meve të Armatosura të Senatit
që paraqiste viktimat e sulmit
seksual.
Republikanja e Arizonës tha
se nuk e raportoi përdhuni-
min pasi ajo ndihej e turpë-
ruar dhe e hutuar, dhe nuk
pati besim tek sistemi gjyqë-
sor ushtarak.
“Ashtu si ju, unë jam gjithash-
tu një i mbijetuar i sulmeve
seksuale ushtarake, por ndry-
she nga shumë të mbijetuar
trimë, nuk kam raportuar se
jam sulmuar seksualisht. Si
shumë gra dhe burra, unë nuk
i besoja sistemit në atë kohë”,
tha ajo.
“Kam fajësuar veten time,
kam qenë i turpëruar dhe i hu-
tuar,” shtoi ajo. “Autorët abu-
zuan në pozicionin e tyre të
pushtetit në mënyra të thella.
Në një rast unë u godita dhe u
përdhunova nga një oficer i
lartë”.
Në vitin 2017 thuhet se rreth
6,800 sulme seksuale janë ra-
portuar në të gjithë ushtrinë
amerikane, një rritje prej 10%
në vitin e kaluar.

Moska akuzoi agjencitë e huaja
të zbulimit se kanë përforcuar ak-
tivitetet e tyre në Rusi. Në fjalimin
e tij përpara Shërbimit Federal të
Sigurisë, presidenti Putin bëri
thirrje për punë me efikase, sido-
mos për të mbrojtur të dhënat për
zhvillimin e sistemeve të reja të ar-
matimeve. Por përtej akuzave të

Moskës, vetë shërbimet ruse janë
akuzuar për një sërë atentatesh,
duke përfshirë dhe helmimin e ish-
agjentit Sergei Skripal. Presidenti
rus Vladimir Putin akuzoi agjen-
citë e huaja të zbulimit se kanë
përforcuar aktivitetet e tyre në
Rusi. Kreu i Kremlinit tha se vetëm
gjatë vitit 2018 janë ndaluar qindra
të tillë. Pa dhënë shumë hollësi,
Putini tha se vitin e kaluar
kundërzbulimi rus ndaloi 129 anë-
tarë të shërbimeve të huaja dhe
465 agjentë. Por përtej akuzave të

Moskës, vetë shërbimet ruse të
zbulimit janë akuzuar për një sërë
atentatesh, duke përfshirë dhe hel-
mimin e ish-agjentit Sergei Skri-
pal. Gjithashtu agjencitë daneze,
çeke dhe suedeze kanë njoftuar
për parandalimin e sulmeve nga
agjentët rusë. Gjithashtu Rusia
është akuzuar nga Perëndimi për
ndërhyrje në zgjedhje. Pa përmen-
dur specifikimit Rusinë, kreu i Kë-
shillit Europian, Donald Tusk, para-
lajmëroi për se zgjedhjet për
Parlamentin Europian “janë vënë

në shënjestrën e Moskës.
Në fjalimin e tij përpara Shër-

bimit Federal të Sigurisë, presiden-
ti Ptha se puna e tyre duhet të jetë
më efikase, sidomos për të mbroj-
tur të dhënat për zhvillimin e si-
stemeve të reja të armatimeve.

“Po shohim se agjencitë e
huaja të zbulimit po përpiqen të
rrisin aktivitetin e tyre ndaj Rusisë,
duke u përpjekur me çdo qëllim
për të mbledhur informacione po-
litike, ekonomike, shkencore dhe
teknologjike,” tha Putini.

KRIZA E URISË NË JEMEN

Familjet martojnë vajzat 3-vjeçare për ushqim
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Putin fajëson Agjencitë e huaja të zbulimit
për ndërhyrje  ndaj Rusi

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

Deri në 15 ditë burgim nëse nuk 
e respekton Qeverinë ruse!

Parlamenti i Rusisë
miratoi një ligj
kundërthënës, i cili u
lejon gjykatave t’i
burgosin njerëzit për
“mosrespektimin” e
zyrtarëve qeveritarë
ose shtetërorë,
përfshirë presidentin
rus, Vladimir Putin
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Delvina KËRLUKU

Shkup,7 mars -  Janë disa artistë sh-
qiptar që do ta përfaqësojnë Maqe-
doninë, me veprat e tyre, jashtë sh-
tetit. Por ky numër është shumë i
vogël në krahasim me artistët ma-
qedonas që kanë marrë të drejtë
për të prezantuar projektet e tyre
në mbarë botën.

Në programin vjetor për vitin
2019  të Ministrisë së Kulturës në
fushën e bashkëpunimit
ndërkombëtar, përfshihen të gjitha
turnetë dhe përfaqësimet e artistë-
ve, të cilët do të jenë prezent me
projekte e programe në ngjarje të
ndryshme ndërkombëtare me ka-
rakter kulturor, e të cilat do kenë
mbështetje institucionale.

Në veprimtarinë teatrore do të
jetë Qendra e Teatrit për Fëmijë, në
Shkup,  e cila planifikon të merr pje-
së në Festivalin ndërkombëtar të
kukullave në Izmir, të Turqisë me
dramën “Në botën e fabulave”, e
punuar sipas fabulave të Ezopit, me
regji të Besfort Idrizit. Ky është tea-
tri i vetëm shqiptar  nga Maqedonia
që prezantohet në këtë festival.

“Ky festival është ndër festiva-
let më të mëdha për shfaqje me
kukulla në Turqi. Ne kemi aplikuar
dhe na kanë ftuar për të marrë

pjesë në festival. Festivali është
vetëm me karakter revial dhe jo
garues. Ne jemi ndër të vetmit që
luajmë 6 shfaqje në këtë festival.
Shkojmë me shfaqjen "Në  botën e
fabulave" e punuar sipas fabulave
të Ezopit”, thotë regjisori Besfort
Idrizi, për gazetën KOHA. Sipas tij,
shkuarja e teatrit jashtë vendit po
përcillet me shumë sfida,sepse sh-
teti është ai që nuk u jep hapësirë
të duhur artistëve që të prezan-
tojnë vlerat skenike në botë. Vë-
shtirësitë zakonisht janë të
natyrës financiare, ndonëse në të
shumtën e rasteve shpenzimet
mbulohen nga festivali mikpritës,
sqaron Idrizi.

“Në të kaluarën ka pas një prak-
tikë të keqe ku është dashur që një
vit më herët të kërkohen mjete nga
Ministria e Kulturës për të mundë-
suar  pjesëmarrjen nëpër festivale
ndërkombëtare dhe ky ishte një
hendikep i madh sepse  asnjë fe-
stival ndërkombëtar nuk e dërgon
ftesën një vit më herët. Tani nga ky
vit kjo praktikë e ministrisë është
ndryshuar dhe kërkesat për pjesë-
marrje nëpër festivale ndërkombë-
tare jane ‘ad hock’, që është shumë
më e mirë se në të kaluarën”, infor-
mon regjisori Idrizi, i cili do të jete
pjesë edhe e përfaqësuesve në la-

boratorin e regjisorëve në qendrën
teatrale “Linkoln”, në New York. 

Në skenat muzikore të botës do
të prezantohen gjashtë artistë sh-
qiptarë dhe tri shoqata me veprim-
tari muzikore. Në Korçë do të udhë-
tojë me një recital kantautorja
Ëndrra Ademi, Ismet Veseli, ma-
sterklas, do të prezantohet në
skenën muzikore të Gjermanisë,
kurse këngëtarja Kanita Suma do
të merr pjesë në Festivalin
ndërkombëtar tradicional të folklo-
rit në Voralberg të Austrisë. Në një
festival me karakter konkurrues do
të merr pjesë pianisti Shëklzen Baf-
tijari, ndërkaq Nita Grubi, masterk-
las violinë “Musiktage Seefeld” do
të udhëtojë për në Austri. Si përfa-
qësuese në një koncert në Antali të
Turqisë do të jetë Besarta Murte-
zani.

Edhe në në zhanrin e folklorit
pjesëmarrja e ansamableve mu-
zikore shqiptare në skenat jashtë
vendit është larg përfaqësimit
adekuat. Nga 23 pjesmarrës, vetëm
7grupe muzikore janë shqiptare ,
“Shpresa”  do të udhëtojë në Mer-
nemer të Turqisë, “Shqiponja”, në
Festivalin ndërkombëtar në Izmir
të Turqisë, “Zëri i Karshiakës”, udhë-
ton për në Poloni, 

“Jahi Hasani” nga Gostivari do

të përfaqësohet në Festivalin
ndërkombëtar të folklorit në Itali,
etj. 

Në artin vizual, nga 30 pjesë-
marrës që do të udhëtojnë jashtë
shtetit, vetëm 5 artistë janë shqip-
tarë. Në projektet interdiciplinare,
marrin pjesë vetëm katër shoqata
shqiptare, si dhe një numër i vogël
i artistëve shqiptar në disiplinat e
tjera të artit, që do të prezantohen
jashtë shteti. 

Me qëndrim kritik ndaj përfa-
qësimit margjinal të artistëve sh-
qiptarë jashtë vendit, flet piktori I
mirënjohur Reshat Ahmeti i vlerë-
son se në bagazhin e veprimtarisë
që kanë maqedonasit, që daton
nga vitet 60-ta, për dallim nga sh-
qiptarët që kanë filluar të lëvizin
dhe të prezantojnë veprat e veta
nga vitet 90-ta, shihet se ka një dal-
lim të madh. Ai është i mendimit se
arti kërkon investime dhe për
rrjedhojë rezulton që artistët ma-
qedonas janë më të favorizuar në
këtë pikëpamje, shprehet Ahmeti.

Ministria e Kulturës në të ardh-
men do të duhej që në kuadër të
strategjisë së saj të përqendrohet
më tepër tek kriteret  e përfaqësi-
mit të artistëve jashtë vendit, ku ar-
tistët shqiptarë zakonisht janë më
të margjinalizuar

Shkup, 7 mars - Me qëllim të nxitjes
së kulturës së leximit,  biblioteka
“Braqa Milladinovci”nga Shkupi,
përmes projektit të bibliotekës
mobile, i titulluar “Bibliobus”, sy-
non të jetë më afër qytetarëve që
jetojnë në periferi të kryeqytetit.
Në listën e fundit të publikuar nga
Qyteti i Shkupit, ku sqarohej mar-
shuta e “Bibliobusit”, nuk mund të
shihej asnjë vendbanim shqiptar.

Për këtë arsye nga Qyteti i
Shkupit, për gazetën KOHA, sh-
prehen se drejtuesit e Bibliotekës
së qytetit “Braqa Milladinovci”, janë
në bisedime me kryetarët e Komu-

nave të Sarajit dhe Studeniçanit,
për hapjen e bibliotekave klone,
me të vetmin qëllim që të jenë më
afër banorëve të kësaj ane.

“Në lagjen e Hasan Begut, në
hapësirat e Shkollës Fillore “25
Maj”, ekziston degë e bibliotekës
së qytetit, e cila disponon me fond
të pasur të librave në gjuhën ma-
qedonase dhe shqipe, lektura të
ndryshme. Ky lokacion është
vetëm 200 metra larg rrugës për
në Haraçinë. Njëherit vetë mar-
shuta e ‘Bibliobusit’ nuk është fik-
se dhe ndryshohet (modifikohet),
varësisht prej interesit të komuna-

ve dhe publikut’. Kështu që nëse
në disa vendbanime ekziston in-
teres i ulët, i njëjti zëvendësohet
me vendbanime që shprehin dë-
shirë për tu përfshirë në këtë
projekt”, thonë nga Qyteti i Shku-
pit.

Ndryshe, në të kaluarën biblio-
busi i ka shërbyer banorët e disa
fshatrave të Komunës së Sarajit,
siç është rasti me Shishovën,
Matkën dhe Lubinin. Mirëpo, nga
Qyteti i Shkupit, si mbështetës të
kësaj nisme, theksojnë se për
shkak të interesit të vogël me kua-
drin arsimore dhe publikun lexues,

kjo marshutë është larguar nga
projekti. 

Nga Qyteti i Shkupit gjithashtu
njoftojnë se biblioteka mobile pu-
non pesë herë në jave, duke përf-
shirë periudhë shtator-qershor.

Gjatë periudhës që pason,
marshuta e biblobusit pritet të ka-

lojë në vendbanimet në periferi  të
Shkupit, siç janë nxënësit e shkol-
lave fillore në Bunarxhik, Tekija,
Mërshevci, Kuçevishte, Sopishte,
Sushica, Orizare, Pripor, Konjare e
Poshtme, Dobri Dol, Pobozhje,
Dollno Sonje, Orman, Çiflik, Tru-
barevo dhe Vollkovë.(O.XH)

DITA BOTËRORE E
LIBRIT

Prindërit po
shpenzojnë më
shumë në veshje
për fëmijët sesa
në romane
Prindërit po shpenzojnë më
shumë para në veshmbathje
për fëmijët e tyre në 7 Marsin -
Ditën Botërore të Librit, sesa
bëjnë në literaturë për çdo vjet,
ka zbuluar një sondazh brita-
nik. Ata janë të lumtur të pa-
guajnë £ 100 për kostume, kësh-
tu që pasardhësit e tyre mund
t’i bëjnë shokët e klasës për tu
nxituar për gjëra të tilla, njofton
Klan Kosova. Megjithatë, fatura
e familjes mesatare për rekrea-
cion dhe kulturë, duke përfshirë
libra, ishte vetëm 74,60 £ vitin e
kaluar, tha Zyra e Statistikave
Kombëtare në Angli. Prioritetet
u shfaqën pasi nxënësit sot vi-
shen si karakteri i tyre i prefe-
ruar letrar në shkollë për të shë-
nuar ngjarjen vjetore. Shifrat
treguan se 46% e prindërve i
blejnë një veshje, ndërsa vetëm
36% prej tyte investojnë në një
roman. Por me dy të tretat e
nxënësve të shkollave fillore që
kërkojnë një kostum, nënat dhe
baballarët pranojnë të ndjehen
të stresuar nga rasti.
Gjashtë në 10 të rritur men-
dojnë se tani është një paradë e
veshjes së zbukuruar sesa një
festë librash.
Kostumet e karakterit të prefe-
ruar letrar shkojnë nga Harry
Potter në Gangsta Granny.
Në ankand, eBay, i cili e porositi
sondazhin, tha se duan të
frymëzojmë familjet që të
lidhen me domethënien e Ditës
Botërore të Librit

“Bibliobusi”, në asnjë vendbanim shqiptar
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

PËRFAQËSIMI KULTUROR JASHTË VENDIT

Artistët 
shqiptarë më të
margjinalizuar
Ministria e Kulturës në të ardhmen do të duhej që në kuadër të strategjisë së saj të përqendrohet
më tepër tek kriteret  e përfaqësimit të artistëve jashtë vendit, ku artistët shqiptarë zakonisht
janë më të margjinalizuar

Koha
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Shkup, 7 mars - Ushtruesi i
detyrës të presidentit të Federatës
së futbollit të së Maqedonisë,
Muhamed Sejdini sëbashku me
seleksionuesin e Maqedonisë, Igor
Angelovski kanë mbajtur takim
me ambasadorin e Republikës së
Meksikës në Beograd, Marko Anto-
nio Garsija Blanko.  Sejdini ka thek-
suar janë duke shqyrtuar mundë-
sinë për të zhvilluar ndeshje
miqësore me përfaqësuesen e
Meksikos. “Ambasadori Garsija
Blanko është adhurues i futbollit
dhe ne jemi të lumtur që kemi fi-
tuar një bashkëpunëtor i cili është
ndikues në një lidhje të fortë dhe
serioze në futbollin meksikan. Ky
takim produktiv do të jetë i dobi-
shëm për hapjen e rrugëve për ba-
shkëpunim mes dy federatave në

fusha të ndryshme. FFM si fede-
ratë e vogël gjithmonë është e gat-
shme që ti dëgjon dhe ti shfrytë-
zon përvojat e lidhjeve të mëdha
futbollistike, siç është ajo e Mek-
sikës e cila gjithmonë ka prodhuar
lojtar  me klasë botëror, ndërsa

kombëtarja e tyre thuajse çdo herë
është pjesëmarrëse e kompeti-
cionëve të mëdha”, theksoi Muha-
med Sejdini, i cili më pas ka shtuar:
“Meksika është njëra nga reprezen-
tacionet atraktive dhe në këtë
takim kemi diskutuar që në të

ardhmen të zhvillojmë një ndeshje
miqësore me reprezentacionit
tonë dhe atë të Meksikës, po ashtu
biseduam dhe për mundësinë që
të shpërndajmë përvojën në lidhje
më punën e lojtarëve të rinj”, shtoi
Sejdini. 

Shkup, 7 mars - Skuadra e Akade-
mia Pandevit, ka bërë një hap të
madh drejt kualifikimit në finale
të Kupës së Maqedonisë së Ve-
riut, pasi që shënoi fitore 3-1 ndaj
Pobedës, në përballjen e parë të
gjysmëfinales. Pas pjesës së parë
pa gola, vendasit shënuan 3 gola
radhazi, falë gjuajtjeve precize të
Velinovit dhe Milovanoviqit, që
shënoi 2 gola. 
Golin e vetëm për mysafirët e
shënoi braziliani Makota. Nde-
shja e kthimit do të zhvillohet më
10 prill në terrenin e Pobedës.
Ndërkohë në sfidën e parë të gjy-

smëfinales tjetër, që u zhvillua në
Strumicë, skuadra e Makedonija

Gjorçe Petrov, mundi Bellasicën
me 1-0.

Federata Shqiptare e Futbollit
ka vendosur masën ekstreme ndaj
skuadrës së Kamzës, me përjashti-
min e saj nga kampionati i këtij se-
zoni për pjesën e mbetur dhe
zbritjen deri në Kategorinë e Dytë
për të rifilluar sezonin e ardhshëm.
Si rrjedhojë, të 12 ndeshjet e mbe-
tura nga ky sezon për skuadrën e
Kamzës do të fitohen në tavolinë
me rezultatin 3-0 nga kundërsh-
tarët, sipas kalendarit. Një vendim
i marrë ky me arsyetimin e dështi-
mit të përmbushjes së përgjegjësi-
ve për organizimin e ndeshjeve,
duke mos zbatuar rregullat e sigu-
risë dhe duke mos garantuar sigu-
rinë e zyrtarëve të ndeshjes.
Ndërkohë që Presidenti i Kamzës,
Naim Qarri, për dhunë ndaj zyrta-

rit të ndeshjes duke e goditur me
grusht, dënohet me 36 muaj pe-
zullim nga çdo aktivitet futbolli-
stik dhe një gjobë prej 100 mijë
lekësh. Qarrit do t’i ndalohet
gjithashtu hyrja në të gjithë sta-
diumet e Republikës së Shqipërisë,
në dhomat e zhveshjes dhe territo-

ret përreth fushave të lojës apo sto-
lat e rezervave. Të njëjtën masë
ndëshkimore Komisioni i Disi-
plinës ka marrë për drejtorin tek-
nik, ndërkohë për zyrtarin Albert
Bana, për sjellje të gabuar ndaj
zyrtarit të ndeshjes dënohet me
18 muaj pezullim nga çdo aktivi-

tet futbollistik si dhe gjobë në
masën 100.000 lek. Në bazë të
nenit 20 dhe 21 të KDS, zyrtarit i
ndalohet hyrja në të gjitha sta-
diumet e Republikës së Shqipëri-
së si dhe hyrja në dhomat e zhve-
shjes dhe territoret përreth
fushave të lojës apo stolat e re-
zervave. Kujtojmë dhe një herë që
ngjarja e ndodhur fundjavën e
shkuar në ndeshjen mes Kamzës
dhe Laçit, ku u dhunua nga disa
persona arbitri Eldorjan Hanmiti.
Ndërkohë edhe Gjykata e Tiranës
ditën e mërkurë ka dhënë vendi-
min e saj me arrest shtëpie për
Presidentin e skuadrës së Kamzës,
Naim Qarrit, ndërkohë që ka ka-
luar me detyrim paraqitje të nda-
luarit e tjerë.

Ramadani 
i lumtur me
barazimin
Shkup, 7 mars - Trajneri Shkupjan,
Zekirja Ramadani  i Feronikelit
është i kënaqur me barazimin
ndaj Prishtinës, edhe pse skua-
dra që ai drejton i kishte mundë-
sitë se me një lojtar më shumë
në pjesën e dytë të takimit të
shënonte edhe golin e fitores.
“Ne e morëm atë për çfarë
erdhëm. Ishim duke humbur, ba-
razuam pastaj kishim një lojtar
më shumë në lojë. Bëmë zë-
vendësime që mund të bënin di-
ferencën, por ja që goli i dytë nuk
erdhi. Më vjen keq që nuk ar-
ritëm të fitonim, pasi e patëm
mundësinë. Është gjynah, por
edhe Prishtina pati mundësitë e
veta”, ka theksuar Ramadani.
Trajneri shkupjan vlerëson edhe
kundërshtarin, që ndonëse në in-
ferioritet numerik bëri gjithçka
për të fituar. “Kam fjalë pozitive
për Prishtinën. U mbrojtën mirë
edhe pse ishin me një futbollist
më pak. Kishin dy tri raste edhe
për të na shënuar”, deklaroi
Zekirja Ramadani.

Xhemaili beson 
se Bologna do të
mbetet në Serie A
Blerim Xhemaili është i bindur
se skuadra e Bolognas edhe edi-
cionin tjetër do të jetë pjesë e
Serie A, pavarësisht se po lufton
për mbijetesë, përcjellin të
mërkurën mediumet italiane.
Bologna, aktualisht zë vendin e
18-të me po aq pikë të grumbul-
luara pas 26 xhirove të zhvillua-
ra deri më tash në kampionatin
italian. "Gjëja më e rëndësish-
me është se të gjithë në ekip po
besojmë se mund t'i shpëtojmë
rënies nga Serie A. Jemi të ven-
dosur për të luftuar deri në fund
për të arritur synimin. Persona-
lisht, jam optimist se edhe edi-
cionin tjetër do të garojmë në
Serie A", është shprehur Xhe-
maili, i cili njëherësh është edhe
kapiten te Bologna. "Po luajmë
mirë dhe ekipi po përmirësohet
nga ndeshja në ndeshje". Mesfu-
shori 32-vjeçar, këtë edicion ka
regjistruar 20 paraqitje në të
gjitha garat. Ai ka kontratë me
Bolognan deri në verën e vitit të
ardhshëm, kurse karrierë ka
bërë edhe te Montreali, Galata-
saray, Bologna, Napoli, Parma,
Torino, Boltoni e Zuerichu.

FSHF e zbret dy kategori më poshtë Kamzën 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

KUPA E MAQEDONISË

Akademija Pandev një hap drejt finales
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Sejdini takon ambasadorin
meksikan, Antonio Garsija

“Ambasadori Garsija
Blanko është adhurues
i futbollit dhe ne jemi të
lumtur që kemi fituar
një bashkëpunëtor i cili
është ndikues në një
lidhje të fortë dhe
serioze në futbollin
meksikan”, ka deklaruar
Sejdini
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Komisioni për grumbullimin e ofertave për realizimin e  
ekskursioneve për nxënës nga SHMQSH “Koço Racin” – Shkup në vijim publikon  

 
KËRKESË  

Për grumbullimin e ofertave për ekskursionet e 
 nxënësve për nxënësit e SHMQSH “Koço Racin” – Shkup  

 
 

Kërkues:   SHMQSH “Koço Racin” – Shkup 
Ofertues: Secili subjekt juridik dhe fizik i regjistruar për kryerje të veprimtarisë në pajtim me lëndën e shpalljes  
Lënda: Organizim i ekskursioneve për nxënësit në pajtim me programin e shkollës  
Destinacionet: 1. Ekskursion profesional hulumtues për nxënësit e vitit të parë dhe të dytë të shkollës së mesme, relacioni Shkup - Ohër - 
Shën Jovan Bigorski - Rajcica - Shkup, 2 ditë 1 bujtje në Ohër me minimum 3* në bazë të gjysmë pansiononit.  
2. Ekskursion profesional hulumtues për nxënësit prej vitit të parë deri të katërtin në drejtimin tekstil-lëkurë të shkollës së mesme, relacioni 
Shkup - Manastir - Shkup, njëditor.  
3. Ekskursion përfundimtar për nxënësit e vitit të tretë dhe katërt të shkollës së mesme, relacioni Shkup - Pragë - Karlovi Vari - Pragë - 
Vjenë - Shkup, 6 ditë 3 bujtje në Pragë me minimum 3* në bazë të gjysmë pansionit.  

Për realizimin e ekskursioneve janë paraparë përmbajtje në pajtim me Programet për realizim të ekskursioneve për nxënës që 
duhet patjetër të merren çdo ditë pune prej ora 10:00 deri në ora 14:00 në Arkivin e SHMQSH “Koço Racin” – Shkup.  

Marrja e Programit për realizim të ekskursioneve është kusht për pjesëmarrje në procedurën e grumbullimit të ofertave. 
Në pajtim me Rregulloren për mënyrën e realizimit të ekskursioneve shkollore të nxënësve të shollave të mesme subjektet 

juridike të cilat janë të interesuara për pjesëmarrje në bazë të kësaj kërkese duhet të plotësojnë kriteret minimale në vijim për përcaktimin e 
aftësisë dhe të plotësojnë kërkesat teknike dhe financiare sipas kësaj shpallje. 

 
KRITERET MINIMALE dhe dëshmitë për përcaktimin e aftësisë të subjekteve juridike: 

 Kriteri: Ofertuesit të jenë të regjistruar në pajtim me dispozitat pozitive në Republikën e Maqedonisë për realizim të 
veprimtarisë turistike – të kenë Licencë A, 

 Dëshmi: Licencë - A valide për kryerje të veprimtarisë turistike në emër të ofertuesit – të vërtetuar me vulë besueshëm me 
origjinalin  

 Kriteri: Të kenë të realizuara në mënyrë të suksesshme së paku 3 ekskursione për nxënës dhe aktivitete tjera të lira gjatë 3 (tre) 
viteve të fundit me nxënës të shkollave të mesme, 

 Dëshmi: Listë referente të ekskursioneve të organizuara dhe aktivitete të tjera të lira të shoqëruar me së paku 3 (tre) 
marrëveshje për organizim të ekskursioneve dhe aktivitete tjera të lira të shoqëruara me 3 (tre) vërtetime për realizim 
kualitativ, në kohë dhe profesional të marrëveshjeve të dorëzuara, ndërsa të cilat marrëveshje janë shënuar në listën 
referente gjatë 3 (tre) viteve të fundit.  

 Kriteri: T`i plotësojnë kushtet për transport të grupit të fëmijëve në pajtim me Ligjin për siguri në komunikacion rrugor dhe 
Rregulloren për kërkesat e posaçme teknike me të cilët transportohen grupet e fëmijëve, 

 Dëshmi: Deklaratë nën përgjegjësi të tërësishme penale dhe materiale se operatori ekonomik i cili do të paraqitet si ofertues 
ka mundësi të sigurojë shërbim për transport në pajtim me kushtet për transport të grupeve të fëmijëve në pajtim me Ligjin 
për siguri në komunikacion rrugor dhe Rregulloren për kërkesa të posaçme teknike të makinave me të cilat transportohen 
grupet e fëmijëve ku makinat me të cilat realizohet transporti i fëmijëve 

 
KËRKESAT FINANCIARE DHE OFERTA FINANCIARE  

 Mënyra e pagesës: në dorë ose me këste me kartela kreditore në tërësi 3 ditë para nisjes. 
 Çmimi të përfshijë: transport me autobusë turistik të pajisura me kondicionerë dhe mjete audio-vizuale, akomodim në hotele në 

pajtim me kriteret në kërkesë, 2 shujte në ditë (mëngjes dhe darkë), hyrje për përmendoret kulturore-historike, muze dhe 
aktivitete tjera,  

 personel mjekësor,  
 sigurim shëndetësor – rrugor pa franshizë.  
 Në çmim të përfshihen edhe aranzhmane falas për mësimdhënësit dhe nxënësit nga familjet e prekura sociale.  
 Ofertuesi duhet të theksojë çmimin për një person për nxënës me TVSH të përfshirë.  
 Çmimi i përgjithshëm për nxënës do të theksohet në marrëveshje për realizim të ekskursionit pas vërtetimit të numrit të saktë të 

nxënësve për të cilët realizohet ekskursioni. 
 

 Vërejte: Ofertuesi çmimin e tij të ofertës duhet ta formojë vetëm në pajtim me kërkesën nga programi për realizim të 
ekskursioneve. Të gjithë ofertuesit të cilët do të ofrojnë shërbime shtesë, do të përjashtohen nga procedura për zgjedhje për 
shkak të qasjes ndryshe në përpilimin e ofertës së tyre dhe mosrealizimit me ofertat e tjera.  

 Kriteri për zgjedhje: çmimi më i ulët  
 Për ofertues më të volitshëm do të zgjidhet ai ofertues i cili do të ofrojë çmimin më të ulët, dhe pastaj do të përmbushë kriteret 

minimale për aftësi dhe do të ketë ofertë të pranueshme teknike dhe financiare.   
 Afati për dorëzimin e ofertave: 5 (pesë) ditë duke llogaritur ditën e shpalljes. 
 Mënyra dhe vendi i dorëzimit të ofertave: Në zarf të mbyllur në Arkivin e SHMQSH “Koço Racin” – Shkup deri në ora 15:00, 

me shenjë të vetme “Deri tek Komisioni për realizim të procedurës për zgjedhje të subjektit juridik për realizim të ekskursionit 
shkollor”.  

 Çdo ofertë e arritur pas afatit përfundimtar do të llogaritet si e vonuar dhe nuk do të jetë lëndë shqyrtimi. 
 Hapja dhe vlerësimi i ofertave do të bëhet në hapësirat e SHMQSH “Koço Racin” – Shkup në e njëjta nuk do të jetë publike. 

 
Komisioni për grumbullimin e ofertave  

Në bazë të nenit 19 të Rregullores për mënyrën dhe realizimin e ekskursioneve për nxënësit nga shkollat e mesme 
nr. 07-999/3 të datës 05.06.2014 SHMK “Goce Dellçev” – Vallandovë publikon: 
 

SHPALLJE PUBLIKE 
Për grumbullimin e ofertave për realizim të ekskursioneve të nxënësve në vitin 2018/2019 

 
    SHMK “Goce Dellçev” – Vallandovë në pajtim me Rregulloren për realizim të ekskursioneve dhe mendimit të 

marrë nga Këshilli i prindërve dhe Byrosë për zhvillim të arsimit, organizon ekskursion ndërkombëtar përfundimtar me 
kohëzgjatje prej gjashtë ditë (tri bujtje) për nxënësit e vitit të III (tretë) në relacionin: 

          VALLANDOVË - BEOGRAD - VENECIE  (Lido di Jesolo) - FIRENZË - VERONË - Palmanovë 
(kthim nëpër Slloveni dhe Kroaci me vizitë gjatë rrugës së Postoinska jama).  

Në ofertën duhet të theksohet:      

 Emri i subjektit juridik, nënshkrimi i subjektit përgjegjës dhe vula  
 Kushtet për akomodim (akomodim në hotel me së paku 3*), mëngjes, darkë dhe transport  
 Në çmim hyn edhe sigurimi rrugor dhe shëndetësor i nxënësve dhe mësimdhënësve  
 Mënyra e pagesës (me këste) 
 Numri i shërbimeve falas për nxënësit e prekur social  
 Udhërrëfyes, numri i mësimdhënësve dhe mjekë   
 Në çmim të përfshihet TVSH  

Në çmim të përfshihen shpenzimet për rrugë, ushqim dhe akomodim.  

Pagesa të jetë në 4 (katër) këste mujore të barabarta, ndërsa ekskursioni të realizohet në gjysmën e parë të muajit maj në 
kohëzgjatje prej gjashtë ditëve me 2 (dy) bujtje në Lido di Jesolo dhe 1 (një) bujtje në Firenzë.  

Si ofertues më i volitshëm shkolla do të zgjedhë ofertuesin i cili plotëson edhe kriteret minimale në vijim: 
 Të jetë i regjistruar në pajtim me dispozitat pozitive në RM për realizimin e veprimtarisë përkatëse turistike  
 Të ketë të organizuara në mënyrë të suksesshme së paku tre ekskursione për nxënës dhe aktivitete tjera të lira 

gjatë tre viteve të fundit  
 Plotëson kushtet për transport të grupit të fëmijëve, në pajtim me ligjin për Siguri të komunikacionit rrugor dhe 

Rregulloren për kërkesat e posaçme teknike të makinave me të cilat transportohen grupet e fëmijëve  
Kriteri për zgjedhje të ofertës më të volitshme është: Çmimi më ultë  

Çmimet në ofertë janë fikse, gjegjësisht nuk lejohet korrigjimi i çmimeve gjatë realizimit të marrëveshjes. Garancia 
bankare për realizim kualitativ të marrëveshjes është 15% nga vlera e përgjithshme e marrëveshjes.  

Ofertat të dorëzohen personalisht ose përmes postës në adresën rr. “Prvomajska” nr. 3 Vallandovë në zarf të mbyllur 
me shenjë Komisioni për grumbullim të ofertave për ekskursion në afat prej 5 (pesë) ditëve duke llogaritur nga dita e 
publikimit në shtypin ditor. Ofertat e pakompletuara dhe të dorëzuara pas afatit nuk do të merren parasysh. Programi 
mund të tërhiqet përmes ueb faqes së shkollës sougocedelcev.edu.mk 
  

SHMK “Goce Dellçev” – Vallandovë  
                   Komisioni për grumbullimin e ofertave  

 

      Në bazë të nenit 17 të Rregullores për mënyrën dhe realizimin e ekskursioneve për nxënës dhe aktivitetet të tjera të lira 
për nxënësit e shkollave fillore nr. 07-9992/2 të datës 05.06.2014 dhe nr. 20-9926/1 të datës 15.08.2017 nga MASH, 

 Shkolla fillore komunale “Koço Racin” Qendër, Shkup  
 

Publikon  
SHPALLJE PUBLIKE  

Për grumbullimin e ofertave  
 

 SHFK “Koço Racin” – Shkup, rr. Sallvador Alende” nr. 2, tel. 3176-404, faks 3177-577, organizon ekskursione 
dhe aktivitete të tjera të lira të nxënësve në vitin shkollor 2018/19 në pajtim me Programet për aktivitetet e theksuara edhe 
atë: 
  
- shëtitje njëditore pranverore për nxënësit prej klasës së 1-rë deri 9-të në kompleksin e manastirit "Shën Ilija", Skopska 
Crna Gora - Çardak, Shkup 
- mësim në natyrë për nxënësit e klasës së 5-të.  
 
Kriteri për dhënie të marrëveshjes për realizimin e ekskursioneve për nxënës dhe aktivitetet të tjera të lira për nxënësit është 
çmimi më i ulët. 

Kushtet minimale të cilat duhet ti plotësojë ofertuesi dhe dokumentet të cilat duhet të dorëzojnë ofertuesit janë: 
 Të jetë i regjistruar në pajtim me dispozitat pozitive në Republikën e Maqedonisë për kryerje të veprimtarisë 

përkatëse turistike (dëshmi Dokument për veprimtarinë e regjistruar nga Regjistri qendror, Licencë A për kryerje të 
veprimtarisë turistike, Licencë për kryerje të transportit publik në komunikacionin e brendshëm rrugor të dhënë nga organi 
kompetent). 

 Të ketë të realizuar në mënyrë të suksesshme së paku 3 ekskursione për nxënës dhe aktivitete të lira gjatë 3 
viteve të fundit (dëshmi vërtetime të dhëna nga shkollat për secilin ekskursion veç e veç). 

 T`i plotësojë kushtet për transport të grupit të nxënësve në pajtim me Ligjin për siguri në komunikacion të 
rrugëve dhe Rregulloren për kërkesat e posaçme teknike të makinave me të cilat transportohen grupet e nxënësve (dëshmi 
vërtetim për plotësimin e kushteve të posaçme teknike eksploative dhe karakteristikave teknike të makinave). 

Oferta e ofertuesit që nuk i plotëson kushtet minimale do të refuzohet nga ana e komisionit. 
             Në ditën e nënshkrimit të marrëveshjes ofertuesi i zgjedhur dorëzon garanci bankare për realizim kualitativ të 
ekskursionit dhe aktiviteteve të tjera të lira në shumë prej 5% të vlerës së përgjithshme të marrëveshjes.             
              Ftohen ofertuesit e interesuar të dorëzojnë oferta sipas dokumentacionit në të cilën në mënyrë më të detajuar të 
theksohen kushtet dhe i cili mund të merret në shkollë çdo ditë pune prej ora 9:00 deri në ora 12:00 në shkollë. 
             Ofertat (dokumentacioni i marrë nga shkolla) dorëzohen në origjinal të cilat duhet të nënshkruan dhe vërtetohen nga 
personi përgjegjës i ofertuesit. Dokumentet për plotësim të kushteve minimale dorëzohen në origjinal ose kopje të 
nënshkruara dhe të vërtetuara nga ofertuesi. 
            Ofertat dorëzohen në zarf të mbyllur në arkivin e shkollës me shenjë MOS HAP në këndin e epërm të majtë deri tek 
komisioni për organizim të ekskursioneve shkollore dhe aktiviteteve të tjera të lira për shpallje nr. 09-237/2 në adresë SHFK 
“Koço Racin” – Qendër, Shkup, rr. Sallvador Alende” nr. 2 më së voni deri më 15.03.2019 deri në ora 12:00. 
Ofertat të cilat do të arrijnë më vonë se afati i theksuar nuk do të merren parasysh.  
Oferta është e pandashme. 

 SHFK “Koço Racin” Shkup, Qendër.  
            Komisioni 

   

   
 

K Ë R K E S Ë 
Për grumbullim të ofertave Nr. MIMO.R.12/18 

 
Projekti i USAID për integrim ndëretnik të rinjve në arsim implementuar nga Qendra  
maqedonase për edukim qytetar (QMEQ) bën thirrje deri te të gjithë firmat e 
kualifikuara dhe licencuara për kryerje të punëve ndërtimore, ndërsa janë të 
regjistruara dhe veprojnë në Republikën e Maqedonisë, të parashtrojnë oferta për 
projektin: MIMO.R.12/18 - "Rekonstruksion të sallës sportive" në shkollën fillore 
"Edinstvo Bashkimi Birlik" në komunën e Gostivarit. Palët e interesuara mund të 
kërkojnë kopje të dokumentacionit tenderues duke filluar nga 8 mars 2019 në 
hapësirat e Projektit në rrugën Vasil Gjorgov 16, kati 2 (Qendra Zebra) në Shkup. 
Telefoni për informata: 070/225 323 (nga ora 8:30 deri 16:30). Të gjitha ofertat duhet 
të parashtrohen jo më vonë se 22 mars 2019, deri në ora 14:00 në adresën e 
lartpërmendur.  
 
Vërejtje: Grumbullimi i ofertave për kërkesat e lartpërmendura nuk do të thotë edhe 
automatikisht dhënie të marrëveshjes për punë.  

Në bazë të nenit 176, paragrafi 1 të Ligjit për arsim të lartë ("Gz. Zyrtare e RM" nr.82/2018) dhe nenit 26, paragrafi 2 të 
Rregullores për kushtet e veçanta dhe procedurën për zgjedhje në titujt mësimor-shkencor, shkencor, mësimor-profesional dhe 
bashkëpunues dhe demonstratorëve të Universitetit "Shën Kirili dhe Metodij" në Shkup (Fleta universitare nr.411, 5 nëntor 2018) dekani 
i Fakultetit juridik "Justiniani i parë" në Shkup pranë Universitetit "Shën Kirili dhe Metodij" në Shkup, publikon: 
      KONKURS 

- për zgjedhje të mësimdhënësit në të gjithë titujt mësimor-shkencor në sferën shkencore shkencat juridike hyrëse dhe teorike 
për kohë prej 5 (pesë) viteve........................1 realizues 

Kandidatët, krahas kushteve të përgjithshme, duhet t`i plotësojnë edhe kushtet e veçanta të parapara në Ligjin për arsim të 
lartë, Rregullores për kushtet e veçanta dhe procedurën për zgjedhje në titujt mësimor-shkencor, shkencor, mësimor-profesional dhe 
bashkëpunues dhe demonstratorëve të Universitetit "Shën Kirili dhe Metodij" në Shkup dhe aktet e përgjithshme të Universitetit dhe 
Fakultetit.  

Ndaj fletëparaqitjes, kandidatët duhet të parashtrojnë: dëshmi, gjegjësisht vendim, dhe/ose certifikatë, dhe/ose diplomë për 
shkallë përkatëse të arritur të arsimit - doktor i shkencave, deklaratë për përmbushjen e kushteve të përgjithshme dhe të veçanta për 
zgjedhje, certifikatë të shtetësisë, biografi të shkurtë (CV), listë të punimeve shkencore dhe profesionale të botuara dhe nga një kopje të 
punimeve.  

Zgjedha e kandidatëve bëhet sipas Ligjit për arsim të lartë dhe Rregullores për kushtet e veçanta dhe procedurës për zgjedhe në 
titujt mësimor-shkencor, shkencor, mësimor-profesional dhe bashkëpunues dhe demonstratorëve të Universitetit "Shën Kirili dhe 
Metodij" në Shkup. 

Orari i punës për mësimdhënësin është i përcaktuar në pajtim me aktet e  Fakultetit. 
Dokumentet parashtrohet në Fakultetin juridik "Justiniani i parë" në Shkup, bul. "Goce Dellçev" nr.9b - Shkup, në afat prej 8 

ditëve nga dita e publikimit. 
Informacione më të hollësishme në tel: 02/3117-244 

Fakulteti juridik "Justiniani i parë" në Shkup 
 



21SPORT
Koha, e premte, 8 mars 2019 

Zinedine Zidane mund të
kthehet në krye të Realit të Madri-
dit! Deri pak ditë më parë ishte
thjesht një hipotezë, por një ditë
pas eliminimit të turpshëm të “Los
Blancos” nga Ajaxi në Champions,
mësohet se Floretino Perez ka te-
lefonuar francezin, duke i kërkuar
që të rimarrë në dorë situatën.
Madje, menjëherë. Madje mediat
spanjolle, duke iu referuar burime-
ve pranë klubit mbretërorë, infor-
mojnë se Zidane mund të ulej në
stol edhe në ndeshjen e të dielës,

me Valladolidin në “Bernabeu”,
nëse do ta pranonte sugjerimin e
presidentit. Thuhet se francezi e
ka hedhur poshtë mundësinë që
të nisë punën menjëherë, por ka
premtuar se kjo mund ndodhë

pasi të përfundojë sezoni. Mirëpo
në verë situata mund të ndryshojë,
pasi emra të tjerë të rëndësishëm
pritet të hyjnë në lojë, si Allegri,
Mourinho, Pochettino, Klopp apo
Low. Eliminimi nga Champions

League me Realin e Madridit që lë-
shoi fronin e Evropës pas 1011 ditë-
sh pritet të sjellë një revolucion të
vërtetë në shtëpinë e Los Blancos.
Tifozët kërkojnë largimin e presi-
dentit Florentino Perez,
megjithatë ai që i ka orët të numë-
ruara në shtëpinë merengues
është trajneri Santiago Solari i cili
do të zëvendësohet nga një emër i
madh në fund të sezonit, ndërkohë
që edhe shumë yje të tjerë pritet ti
japin lamtumirën skuadrës pasi te
Reali parashikohet një revolucion i
vërtetë. I pari që pritet të largohet
nga Reali është mbrojtësi brazilian
Marcelo i cili është shumë afër
transferimit te Juventusi. I ulur në
stol nga Solari në ndeshjet e fun-
dit, Marcelo tashmë kërkon një
aventurë të re dhe është të riba-
shkohet me shokun e tij Cristiano
Ronaldo. Për të komunikuar lam-
tumirën e Marcelos në fund të se-
zonit ka menduar bashkëshortja e
futbollistit Clarice Alves që me një
postim në Tëitter ka sulmuar traj-
nerin dhe presidentin e Los Blan-
cos për trajtimin që po i bëjnë 30-
vjeçarit.

Messi 
pranon ftesën
e Scalonit
Lionel Messi bën hapa pas. Pasi u
largua nga përfaqësuesja e
Argjentinës pas zhgënjimit në
“Rusi 2018”, “Pleshti” ka pranuar
ftesën e trajnerit të ri të
bardhekaltërve, Lionel Scaloni,
kështu që emri i tij është përf-
shirë në listën e 23 të ftuarve për
miqësoren me Venezuelën më 23
mars. E përditshmja argjentina-
se “La Nacion”, nënvizon se sul-
muesi i Barcelonës nuk ka qën-
druar kurrë më parë kaq gjatë
larg skuadrës. Hera e fundit kur
Messi ishte në fushë me fanellën
e Argjentinës ishte më 30 qer-
shor 2018, në ndeshjen me
Francën në Botëror. Kur të zbresë
në fushë në “Wanda Metropoli-
tano” me shiritin e kapitenit të
krah, do të ketë mbushur 261 ditë
mungesë me përfaqësuesen. Pa
Messin Argjentina ka luajtur 6
ndeshje miqësore gjatë thuajse
10 muajve të fundit. Gjithsesi, “La
Nacion” nuk saktëson nëse “ylli” i
Barcelonës, që në qershor mbush
32 vjeç do të luajë edhe në miqë-
soren me Marokun me 26 mars.Cannavaro,

trajneri i
përkohshëm i
Kinës
Fabio Cannavaro, trajneri ak-
tual i Guangzhou Evergrande,
do të marrë detyrën e trajnerit
të përfaqësueses së Kinës, në
prag të miqësoreve të Kupës
së Kinës. Kjo është zgjidhja që
ka menduar Federata Kineze e
Futbollit, pas dorëheqjes së
Marcelo Lippit në fund të jana-
rit të kaluar, fill pas eliminimit
të “Dragonjve të Kuq” në
Kupën e Azisë. Cannavaro,
kampion botë me Italinë në vi-
tin 2006, gjithsesi do të qën-
drojë përkohësisht në këtë
detyrë, derisa të gjendet njeriu
I duhur për të marrë përsipër
objektivat që ka Federata Ki-
neze e Futbollit për turnetë e
ardhshëm.

Shoqëria e konsulencës Pri-
cewaterhouseCoopers (PwC), në
bashkëpunim me Ligën spanjol-
le, ka realizuar një studim mbi
ndikimin socio-ekonomik të La
Liga-s në Spanjë. Në botën e fut-
bollit numërohen 185.000 të
punësuar, 4.1 miliardë euro taksa
që i paguhen shtetit, kurse pesha
në PBB spanjolle është 1.37%. Stu-
dimi u realizua duke u mbështetur
në të dhënat e sezonit 2016/2017.
Presidenti i La Liga-s, Javier Tebas,
dëshiroi të theksonte se rezulta-
tet “konfirmojnë rëndësinë e
madhe sociale dhe ekonomike të
futbollit profesionist në vendin
tonë. Për këtë, është e rëndësish-
me marrja e vendimeve të
përgjegjshme dhe të mirëmen-

duara mbi gjithçka që ndikon në
këtë sektor kyç për shoqërinë
tonë”. Të ardhurat totale që gjene-
rohen nga industria e futbollit
profesionist në Spanjë në sezonin
2016/17 kapërcejnë shifrën 15.688

miliardë euro, duke përfaqësuar
1.37% në PBB e vendit. Nëse flasim
për punësimin, kontributi i Ligës
spanjolle është 185.000 vende
pune për sezonin 2016/17. Ky
numër të punësuarish përfaqëson

një vëllim të rëndësishëm nëse e
krahasojmë me sektorë dhe akti-
vitete të tjera të ekonomisë
spanjolle. Impakti pozitiv ekono-
mik i Ligës spanjolle vihet re edhe
në aktivitete të tjera si restorante,
struktura hoteliere, bare dhe në
turizmin kombëtar, me rreth 4 mi-
liardë euro. Nga kjo shifër bie në sy
kontributi nga strukturat hotelie-
re, transporti dhe qëndrimi që
lidhet me aktivitetet sportive në
stadium, i cili arriti 2,398 miliardë
euro në sezonin 2016/17. Përveç
impaktit që gjenerohet nga tifozët
në stadium, transmetimi i nde-
shjeve të La Ligës ka ndihmuar ba-
ret spanjolle të regjistrojnë 1.226
miliardë euro të ardhura dhe
19.415 vende pune.

Botërori i vitit 2022 nuk do të
zhvillohet vetëm në Katar por
edhe në dy shtete të tjera, Oman
dhe Kuvajt. Kështu shkruan “New
York Times”, qe zbulon me tej se
vendimi përfundimtar do të mer-
ret në qershor, gjatë kongresit të
FIFA-s, ku do të zyrtarizohet num-
ri i shteteve pjesëmarrëse. Nëse
FIFA vendos që në këtë Botëror

të jenë 48 shtete, atëherë nde-
shjet do të zhvillohen edhe në
këto dy vende të tjera. Arsyeja?
Katari nuk ka mjaftueshëm sta-
diume për të zhvilluar e mirëpri-
tur ndeshje të këtij niveli. Ndaj,
është e nevojshme që edhe dy sh-
tete fqinje ta ndihmojnë. Presi-
denti i FIFA-s, Gianni Infantino,
ka këmbëngulur disa herë që të

rritë numrin e ekipeve pjesë-
marrëse në Botëror, nga 32 në 48
shtete. Kjo do ta gjente disi të
papërgatitur Katarin, që edhe pse
ka ndërtuar disa stadiume të reja
e moderne, ato nuk mjaftojnë.
Në këtë mënyrë, Omani dhe Ku-
vajti, apo edhe ndonjë shtet
tjetër, mund të mirëpresin nde-
shje të Botërorit.

Qarkullojnë miliona euro, impakti 
i jashtëzakonshëm i futbollit në Spanjë

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

FIFA, gati vendimin, 
Botërori 2022 edhe në Oman e Kuvajt

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

Zidane kthehet te Reali
Floretino Perez ka
telefonuar Zinedin
Zidane, duke i kërkuar që
të rimarrë në dorë
situatën. Madje mediat
spanjolle, duke iu
referuar burimeve pranë
klubit mbretërorë,
informojnë se Zidane
mund të ulej në stol edhe
në ndeshjen e të dielës,
me Valladolidin në
“Bernabeu



22 SPORT
Koha, e premte, 8 mars 2019 

Trajneri i Paris Saint-Germai-
nit, Thomas Tuchel, e ka konside-
ruar të ligë vendimin për ta akor-
duar një penallti për Manchester
Unitedin, në fund të ndeshjes së
mbrëmshme, mirëpo insistoi se
është tifoz i madh i VAR-it. Gjyqta-
ri i ndeshjes e akordoi një penallti
në minutat shtesë të ndeshjes, pasi
një goditje e Diogo Dalotit u ndal
nga krahu i Presnel Kimpembe. Ky
incident u shqyrtua edhe nga VAR-
i. Marcus Rashfordi përfitoi nga kjo
mundësi e artë dhe e shënoi golin
që e kualifikoi Manchester Unite-
din në çerekfinale të Ligës së Kam-
pionëve, me fitore 3:1, për shkak të
epërsisë së golave të shënuar si
mysafirë. “Ishte një vendim i madh,
një vendin i ligë... por, është e vësh-
tirë. Ka arsye për ta dhënë atë pe-
nallti, mirëpo kur vjen puna te
prekjet me dorë, faktet gjithmonë
janë të buta”, ka thënë Tuchel, në
konferencën për shtyp pas nde-
shjes. “Goditja e tij [Dalotit] nuk
ishte ndonjë mundësi shumë e
madhe për të shënuar gol. Topi po
shkonte jashtë portës dhe paprit-
mas referohet një penallti”. “Por,
unë jam ende një tifoz i madh i
VAR-it. Kur vjen puna te prekjet
me dorë, kjo është një gjë shumë e
rëndësishme sepse ka shumë ar-
sye pse mund ta akordosh penall-
tinë dhe pse mund të mos e akor-
dosh... distanca, pozita natyrale,
ka shumë gjëra për t’u diskutuar”.
“Mendoj se ishte një vendim 50-
50. Ky është problemi ynë. Njerëzit
që i përdorin këto argumente,
thonë se nuk duhej të ishte refe-

ruar penalltia. Për një goditje që
po shkonte 50 metra mbi shtyllë, ta
marrësh një penallti... Nuk është
logjike”. Sulmuesi i Manchester
United, Marcus Rashford, ka thënë
se ka qenë i qetë kur e ka gjuajtur
penalltinë. Ai e shënoi golin për 3-
1, duke i dhënë mundësinë Man-
chester Unitedit të kalojë në mesin
me tetë më të mirave të Evropës.
“Çfarë po mendoja te penalltia? Të
qëndroja i qetë. Unë i gjuaj çdo
ditë në stërvitje dhe doja ta gjuaja.
Pritja para se penalltia të akor-
dohej, kur gjyqtari po e shihte
VAR-in, ishte pjesa më e vështirë.
Rëndësi ka që shënova dhe skua-
dra fitoi. Me gjithë mungesat që
kishim në skuadër, çdo gjë dukej se
ishte kundër nesh, por jemi më-
suar të mbijetojmë në këto mo-
mente dhe tani mund të festojmë.
United luajti pa dhjetë lojtarë të
ekipit të parë, të lënduar ose të su-
spenduar, por ata që luajtën ishin
plotësisht të gatshëm. Të gjithë loj-
tarët që ishin në fushë sot janë gati
të japin kontributin e tyre, ashtu
siç e dhashë unë dy vite më parë
kur erdha tek ekipi i parë”, ka thënë
Rashford.  Trajneri i Manchester
Unitedit, Ole Gunnar Solskjaer, ka
treguar se si është inspiruar skua-
dra e tij për rikthimin e madh ndaj
PSG-së. Ai thotë se motivimin e
madh te lojtarët e bëri loja e Ajaxit
ndaj Real Madridit. Nuk bëra
ndonjë fjalim motivues. Biseda
jonë ishte për natën e kaluar mes
Realit dhe Ajaxin, ndoshta ishte
edhe e tyre. Vitin e kaluar ishte Ju-
ventusi afër ndaj Realit, ka pasur

edhe PSG dhe Barca. Ky është Uni-
ted. Ne dimë t’i bëjmë këto gjëra.
Shpresa jonë ishte besimi te këta
lojtarë. Donim një gol të shpejtë,
por nuk e prisnim të pësonim pas
dy minutash pasi shënuan. Penal-
ltia? Ka gjithmonë dyshime”.  Ra-
shford? Normalisht penalltitë i
gjuan Paul Pogba, por Marcus
është vetëm 21 vjeç dhe nuk ka
frikë”, tregoi Soskjaer pas ndeshjes.

NEYMARI MALLKON 
GJYQTARIN PËR AKORDIMIN E

PENALLTISË
Neymari e ka kritikuar gjyqta-

rin e ndeshjes Paris Saint-Germai-
nit - Manchester Unitedit, për akor-
dimin e penalltisë në favor të
anglezëve, në fund të ndeshjes,
pasi që beson se incidenti nuk ish-
te i mjaftueshëm për penallti.  Gjy-
qtari i ndeshjes e akordoi një pe-
nallti në minutat shtesë të
ndeshjes, pasi një goditje e Diogo
Dalotit u ndal nga krahu i Presnel
Kimpembe. Ky incident u shqyrtua
edhe nga VAR-i.  Marcus Rashfordi
përfitoi nga kjo mundësi e artë dhe
e shënoi golin që e kualifikoi Man-
chester Unitedin në çerekfinale të
Ligës së Kampionëve, për shkak të
epërsisë së golave të shënuar si
mysafirë. “Kjo është e turpshme.
UEFA i zgjodhi për ta rishikuar in-
cidentin katër njerëz që nuk kanë
lidhje me futboll. Ajo prekje me
dorë thjesht nuk ekziston”, ka shk-
ruar Neymar në llogarinë e tij në
Instagram. “Si mund të akordosh
penallti për prekje me dorë pas sh-
pinës? Ahh, q***eni veten!”, për-

fundon braziliani, i cili mungoi në
këtë ndeshje për shkak të një lën-
dimi që e kishte pësuar në fillim të
këtij viti.

PRESIDENTI I ROMËS ANKOHET
PËR VAR-in

Presidenti i Romës, James Pal-
lotta, ka pretenduar se skuadrës së
tyre i ishte rrëmbyer kualifikimi në
çerekfinale të Ligës së Kampionë-
ve nga VAR-i, pasi një penallti ia
siguroi kualifikimin Portos. Porto e
mposhti Romën 3:1 në ndeshjen e
kthimit në Portugali, por vetëm
pas kohës shtesë prej 30 minuta-
ve, duke e përmbysur humbjen 2:1
në Romë nga ndeshja e parë. Nde-
shja e rregullt prej 90 minutave
mbaroi 2:1 për portugezët. Kjo bëri
që ndeshja të shkojë në vazhdime
dy herë nga 15 minuta. Rreth gja-
shtë minuta para fundit, Porto fi-
toi penallti dhe mbrojtësi i majtë
Alex Nicolao Telles shënoi nga pe-
nalltia duke ia siguruar Portos
kualifikim në çerekfinale. “Vitin e
kaluar, ne kërkuam për VAR sepse
u eliminuam padrejtësisht në gjy-
smëfinale. Tani, ata e kanë VAR-i
dhe neve prapë na u rrëmbye një
vend në çerekfinale të Ligës së
Kampionëve”, ka thënë Pallotta.
“Patrick Schik u ndal padrejtësi-
sht brenda zonës së penalltisë,
VAR-i e tregon këtë dhe gjyqtari
nuk e akordoi. Jam i lodhur nga
këto gjepura. Dorëzohem”. Porto
i bashkohet Ajaxit, Tottenhamit
dhe Manchester Unitedit si klubet
e para që arrijnë në çerekfinale
këtë sezon.

FIFA, gati vendimin,
Botërori 2022 edhe
në Oman e Kuvajt
Botërori i vitit 2022 nuk do të
zhvillohet vetëm në Katar por
edhe në dy shtete të tjera,
Oman dhe Kuvajt. Kështu shk-
ruan “New York Times”, qe zbu-
lon me tej se vendimi përfun-
dimtar do të merret në qershor,
gjatë kongresit të FIFA-s, ku do
të zyrtarizohet numri i shteteve
pjesëmarrëse. Nëse FIFA vendos
që në këtë Botëror të jenë 48 sh-
tete, atëherë ndeshjet do të zh-
villohen edhe në këto dy vende
të tjera. Arsyeja? Katari nuk ka
mjaftueshëm stadiume për të
zhvilluar e mirëpritur ndeshje
të këtij niveli. Ndaj, është e ne-
vojshme që edhe dy shtete
fqinje ta ndihmojnë. Presidenti
i FIFA-s, Gianni Infantino, ka
këmbëngulur disa herë që të
rritë numrin e ekipeve pjesë-
marrëse në Botëror, nga 32 në
48 shtete. Kjo do ta gjente disi
të papërgatitur Katarin, që edhe
pse ka ndërtuar disa stadiume
të reja e moderne, ato nuk mjaf-
tojnë. Në këtë mënyrë, Omani
dhe Kuvajti, apo edhe ndonjë
shtet tjetër, mund të mirëpresin
ndeshje të Botërorit.

Vinicius humbet
debutimin me
Brazilin
Periudhë e zezë në shtëpinë e
Realit të Madridit. Klubi
mbretëror, një ditë pas elimini-
mit të bujshëm nga Champion-
si, ka mësuar se nuk do të ketë
në dispozicion për dy muajt e
ardhshëm talentin brazilian, Vi-
nicius Junior. Në një postim në
rrjetet sociale klubi “meren-
gues” shpjegon se braziliani ka
probleme serioze me ligamen-
tet e këmbës së djathtë, kështu
që duhet të qëndrojë pushim
për dy muajt e ardhshëm. Një
lajm i hidhur për talentin e “Se-
leçaos”, që priste të bënte debu-
timin nën urdhrat e trajnerit
Tite në ndeshjet e marsit. Vini-
cius u dëmtua gjatë pjesës së
parë me “harkëtarët”, pikërisht
në minutën e 35-të, pak pasi ish-
te dëmtuar edhe Lucas Vasquez.
Vinicius mund të kthehet vetëm
në muajin maj, kur do të kenë
mbetur pak ndeshje për të luaj-
tur, që gjithsesi, talenti brazilian
do të mundohet t’i shfrytëzojë
për të kapur formën para Kupës
së Amerikës, në mënyrë që të fi-
tojë një vend të përfaqësuese.

LIGA E KAMPIONËVE

Tuchel: Akordimi i penalltisë
ishte një vendim i lig

“Ishte një vendim i madh, një vendin i ligë por, është e vështirë. Ka arsye për ta dhënë atë penallti, mirëpo kur
vjen puna te prekjet me dorë, faktet gjithmonë janë të buta”, ka thënë Tuchel
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Mensur
Mamuti

KREU I KISHËS 
KATOLIKE 
ROMAKE

AUTORI
SPANJOLL,

GARSITORAL

MOSPËRKATËSI
------------------------------

QYTETI KU 
U VENDOS FESTIMI 
I DITËS SË GRUAS

J
PAKETË

-----------------------------
LLOJ VRAPI

TË KALIT

G
LLULLË

------------------------------
PAJISJE QË 

LËSHON RREZE TË 
FUQISHME DRITE

L

KOHA
NGJYRË
(ANG.)

-----------------------------
NISMËTARJA
E “8 MARSIT”

GAZETA
JONË

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

DEGRADOJ

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

PËRVOJA  
NGA PUNA 

E PËRDITSHME

KOHA BANOR
I NJË KRAHINE
TË KROACISË

BANORI 
I TROJËS 

SË VJETËR, 
ILIONIT

SHPIKËSI SER-
BO-AMERIKAN,

NIKOLA

FILOZOFI
GJERMAN,

GEORG

KËPUCË TË VJETRA 
E TË GRISURA, 

SHKARPË
-----------------------------

EDMOND TUPJA

SHIH
FOTON

------------------------------
SALLË E MADHE 

SPORTI (SH.)

P
ITALIA

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

KOMPOZITORI 
HUNGAREZ, 

FRANC

THARTOR
------------------------------

BLERIM 
MUHARREMI

AKTORI
AMERIKAN,

ROBERT

ELEMENT
KIMIK
(MO)

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

SERI 
E MOTOROLËS

(REJZËR)

KËNGËTARJA
OKSA

LOJË 
KAZINOJE

------------------------------
SHEF

TANTALI
------------------------------

ZANORE 
QË NDODHET NË 
FILLIM TË FJALËS

DASH KREJT 
I BARDHË

------------------------------
TEFTA 
KOÇO

MISH I GRIRË, 
I GATUAR ME ORIZ
------------------------------

MOTRAT
OSMANI

N
NËNSHKRIM

(TUR.)
-----------------------------

NEUTRONI

MBIEMRI 
DHE EMRI I ISH 

BASKETBOLLISTTIT
TË NBA-SË

ZGJIDHJET: J, PAKO, GALOP, PIPË, LASER, INK, KOHA, L, AT, ZHARGË, DITA E GRUAS, PALESTRAT, 
I, LIST, ACID, MOLIBDEN, M, ANA, LOTARI, TA, BEJK, IÇ, NISTOR, IMZA, NIKSON NORM.

Shumë i lehtë: 618243597, 427956183, 395817264, 853672419, 179485632, 246391758, 
764138925, 982564371, 531729846. Mesatar: 697481523, 483752196, 251396478, 
769514382, 318627945, 542839617, 874163259, 935248761, 126975834.
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: GJIDHJET ZAL , G O AK J, PPA
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DASHI 21. mars - 20. prill
Një lajm i madh në fushën sentimentale, sot do të jetë një

ditë me fat për dashurinë. Hëna njofton situata pozitive edhe në fu-
shën e familjes. Beqarët do të jenë shumë të dashur dhe të vlerësuar
dhe do të kënaqin ata rreth tyre! Miqësi të reja vijnë së shpejti. Puna:
Marsi në pozitë të shkëlqyer shpall mundësi të mira për të investuar
ose për të bërë marrëveshje të mira.

DEMI 21. prill - 21. maj
Ndjeshmëria e Venusit Ndikon në lindjen e shenjës dhe

do të vendosë energjinë në marrëdhëniet e çiftit. Për beqarët të
cilët deri tani kanë qenë të pafat në sferën sentimentale sot diçka me
të vërtetë magjike mund të ndodhë, madje edhe një kupid! Puna:
Dita e hapur për të gjitha mundësitë, ju do të keni perspektivë të
mirë në fushën e punës, çdo gjë duket të jetë në favorin tuaj!

BINJAKET 22. maj - 21. qershor
Do të jetë një e mërkurë e mirë për disa prej jush, yjet

premtojnë shumë surpriza që do të nxisin marrëdhëniet romantike.
Nëse jeni vetëm mund të jetoni momente të këndshme dhe pozi-
tive, dhe lindja e pasioneve të reja do të jetë nxitje për të bërë
projekte. Puna: Sot ju do të përfundoni me sukses iniciativat dhe do
të filloni ato të rejat dhe premtuese. Kini besim.

GAFORRJA 22. qershor - 22. korrik
Ndoshta disa keqkuptime të vogla mund të shkaktohet

brenda marrëdhënies së çiftit, por do të jetë mirë, sepse në këtë
mënyrë do të jetë e mundur të sqarohet dhe të rizbulohet harmo-
nia e humbur. Zemrat e vetmuara do të duhet të merren me situa-
ta të veçanta, më mirë të qëndrojnë të qetë. Puna: Qielli astral
duket pozitiv për të marrë një kënaqësi

LUANI 23. korrik - 22. gusht
Sot do të jetë një ditë më shumë se e përsosur, Saturni

mund të ofrojë në një pllakë argjendi disa zgjidhje të shkëlqyesh-
me në lidhje me sferën e dashurisë. Zemrat e vetmuara nuk do të
duhet të humbasin energjinë e tyre në shumë drejtime, të përqën-
drohen në një interes të vetëm. Puna: Ju do të keni shumë shanse
suksesi, por pak fat 

VIRGJERESHA                  23. gusht - 23. shtator
Sot disa prej jush mund të tundohen nga dëshira për

ndryshim dhe mund të kenë mendime të dyta për një histori dashu-
rie. Më mirë të prisni, ende keni nevojë për qartësi. Mundësi të reja
takimesh për t, ju jeni në kërkesën e madhe kohët e fundit! Puna: Risi
të rëndësishme ju presin në një nivel profesional. Besoni instinktet
tuaja, kjo do të sugjerojë lëvizjet më të mira!

PESHORJA 24. shtator - 23. tetor
Mos i jepni partnerit/es tuaj një arsye për të qenë xheloz,

duke prishur gjithçka dhe duke u shëruar mund të jetë e vështirë.
Jini të sinqertë dhe do të kuptoni. Perspektiva të shkëlqyera për taki-
me të reja, beqarët do të krijojnë miq të rinj dhe do të krijojnë
marrëdhënie të reja personale. Puna: Me Mërkurin të favorshëm
sot, do të jetë e lehtë për ju për të krijuar bashkëpunim të ri

AKREPI 24. tetor - 22. nëntor
Ndoshta disa keqkuptime të vogla mund të shkaktohet

brenda marrëdhënies së çiftit, por do të jetë mirë, sepse në këtë
mënyrë do të jetë e mundur të sqarohet dhe të rizbulohet harmo-
nia e humbur. Zemrat e vetmuara do të duhet të merren me situa-
ta të veçanta, më mirë të qëndrojnë të qetë. Puna: Qielli astral
duket pozitiv për të marrë një kënaqësi 

SHIGJETARI 23. nëntor - 21. dhjetor
Trego karakterin tënd të bollshëm dhe do të arrish të ba-

shkohesh mirë me ata përreth jush! Befasoni partnerin/en tuaj me
ide bindëse. Beqarët do të jenë në gjendje të përfitojnë nga dispo-
nimi i mirë planetar për të luajtur letrat e tyre mirë. Puna: Perfor-
manca në punë sot nuk mund të jetë siç pritej. Mos u shqetësoni,
nesër do të jetë më mirë!

BRICJAPI 22. dhjetor - 20. janar
Nëse keni ide të qarta dhe rrethana të favorshme në

punë, nuk do të jetë e njëjta gjë në dashuri. Me shumë gjasa ju do
të jeni e pershkuar nga një takim që do të dalë papritur për ju! Nëse
jeni vetëm ju mund të ndjeni emocione të reja që do të marrin
zemrën dhe mendjen tuaj. Puna: Sfera profesionale shkon pa pro-
bleme dhe sot do t’ju japë kënaqësi të mëdha. 

UJORI 21. janar - 19. shkurt
Në fushën emocionale mund të jetë më mirë, mos e

mundo partnerin/en me tekat tuaja, mund të lodhet. Nëse ju
prekni edhe disa pika të dobëta do të jetë edhe më keq! Një ditë
e mbushur me angazhime për beqarët, nuk do të keni vështirësi
në krijimin e kontakteve me njerëz të rinj. Puna: në punë do të për-
balleni me disa vështirësi të cilat kërkojnë mund për t’u kapërcyer.

PESHQIT 20. shkurt - 20. mars
Disa ndryshime në program mund t’ju destabilizojnë, por

mos u shqetësoni, asgjë për t’u mërzitur. Llogaritini si çështje të kota,
përpiquni të vendosni veten në vendin e partnerit/es. Njohje të reja
vijnë për beqarët, ju do të udhëtoni në të njëjtën gjatësi vale të një
personi. Puna: Inteligjenca juaj e fortë dhe ndjeshmëria do t’ju japë
aftësitë e nevojshme për të pasur takt dhe një ndjenjë biznesi.



24 MOZAIK
Koha, e premte, 8 mars 2019 

1658 - Paqja e Roskilde mes Suedi-
së dhe Danimarkës.

1706 - Themelohet Vienna Wiener
Stadtbank.

1722 - Monarku afgan Mir Mah-
mud okupon Persinë.

1754 - Markizi i Ensenadës bëhet
kryeministër i Spanjës.

1801 - Trupat britanike largojnë
forcat franceze nga Abukir i Egjiptit.

1844 - Mbreti Oskar I ngjitet në
fron të Suedisë dhe Norvegjisë.

1911 - Fillon të festohet dita
Ndërkombëtare e Gruas.

1920 - Danimarka dhe Kuba i ba-
shkohen Lidhjes së Kombeve.

1930 - Mahatma Gandhi fillon
padëgjueshmëri qytetare në Indi.

1943 - Bixhozi i kufizuar legalizohet
në Meksikë.

1957 - Trupat izraelit largohen nga
Egjipti: rihapet Kanali i Suezit për
anijet e vogla.

1964 - Mallkom X largohet nga Lë-
vizja Myslimanët e Zi.

1968 - Demonstratat e studentëve
në Varshavë.

1974 - Hapet Aeroporti Charles de
Gaulle në Paris.

1979 - Kina tërheq trupat e saj nga
Vietnami.

SHIU PO BIE DHE JASHTË…
Tek po binte shi një polic po ruante
një dyqan. Shitësja i thotë policit.
Shitësja: Zoti polic, futuni brenda se
po bie shi
Polici: Ju faleminderit por po bie
dhe jashtë…

Të jesh gjithmonë i ndershëm me
veten, është një ushtrim i këndshëm

(Sigmund Frojd)

MUZEU I PARË ARKEOLOGJIK 
NËNUJOR NË BOTË NDODHET 
NË BODRUM TË TURQISË
Muzeu arkeologjik nënujor që
ndodhet në Bodrum është muzeu i
parë i këtij lloji në Turqi dhe në botë.
Në vitin 2004 Ministria e Kulturës
dhe Turizmit ka përfshirë këtë muze
në rrjetin e “muzeve kombëtare”. Në
këtë muze ekspozohen objektet të
arkeologjisë nënujore që janë gjetur
afër Bodrumit dhe të
qytetërimeve që
janë zhvilluar
gjatë historisë
duke u
ndërthurur
me detin. Në
mesin e objekteve
që ekspozohen në 14
salla të ndara ndodhen dhoma e var-
rit e Princeshës nga Karia (Kayralı
Prenses), Qelqi i Fundosur dhe fun-
dosjet nga epoka e bronzit, bizhute-
ritë historike, amforat dhe sarko-
fagët. Në vitin 1995 muzeu
arkeologjik nënujor i Bodrumit për-
faqësoi Turqinë në ceremoninë e
ndarjes së çmimeve të Muzeut të Vi-
tit që jepet nga Forumi Evropian i
Muzeve, ku u pa i denjë për “Certi-
fikatë të Lëvdatës së Veçantë” (Certifi-
cate of Special Commendation).
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Një person nga Çekia është gjetur i
vdekur në oborrin e shtëpisë, derisa dy-

shohet se atë e kanë ngrënë dy luanë të cilët
i mbante si kafshë shtëpie ilegalisht. 

Trupi i viktimës i cili raportohet të jetë
Michal Prasek , 34 vjeçar, është zbuluar nga
babai i tij këtë mëngjes, raportojnë mediat
çeke. 

Policia ka raportuar se oficerët e saj nuk
kanë pasur mundësi tjetër, pos t’i vrasin
luanët, në mënyrë që të hulumtojnë më
shumë skenën e ngjarjes.

Siç raportojnë mediat, viktima i cili ka
jetuar në një fshat afër kufirit të Sllovakisë,
ka mbajtur kafshët ilegalisht qe tre vite. Veç
kësaj, Prasek është sulmuar edhe një herë
nga luanët në vitin 2012, madje nga ky rast
ai ishte operuar disa herë. 

Gjatë Luftës së Parë dhe Dytë Botërore,
spitali Beelitz-Heilstätten në Berlin është
vendi i cili ka bërë të mundur shpëtimin e
shumë ushtarëve nazistë. Ky spital ishte
ndërtuar më 1898 si një sanatorium për
njerëzit e me tuberkuloz atëherë së-
mundje vdekjeprurëse, por që më pas ai
ishte braktisur Tashmë ky është një am-
bient që është kthyer në një ndër vendet
më të frikshëm në botë. 

Një amerikan 29-vjeçar ka vendosur
të largohet nga Shtetet e Bashkuara dhe të
shkojë në një fshat të largët në xhungël në
Indi, e në këtë mënyrë nuk duhet të sh-
qetësohet për shlyerjen e kredisë studen-
tore. Ashtu si shumë amerikanë të tjerë,
Chad Haag duhej të mbështetej në një
kredi studentore për të paguar arsimin e
tij universitar. Ai u përpoq të gjente një
punë gjatë studimeve por si punë të parë
gjeti vetëm si hamall, në përpjekje të
vazhdueshme arriti të gjejë një tjetër punë
si profesor i jashtëm në universitet por
edhe kjo pagesë nuk i mjaftonte për

shlyerjen e kredisë. Tarifa totale që kishte
për të shlyer ishte 20.000 dollarë nga të ci-
lat duhet të paguante çdo muaj 300. Në
një moment, përpjekja për të paguar 300
$ në muaj u bë shumë stresuese, kështu që
ai i tha lamtumirë jetës së tij në Shtetet e
Bashkuara dhe shkoi në një fshat të vogël
në Indi. Tani Chad jeton në një shtëpi në
fshatin Uchakkada për vetëm 50 dollarë
në muaj, dhe kohët e fundit ai u martua
me një shtetase indiane, një mësuese në
një kolegj lokal. Sa i përket kredisë stu-
dentore, thjesht nuk merakoset më për
këtë. Ekspertët thonë se lëvizja në një vend

të huaj për t'i shpëtuar kredive studento-
re është e rrezikshme, sepse nëse përsëri
do dëshironin të ktheheshin në Shtetet e
Bashkuara do të përballeshin me një
borxh të shumëfishuar për shkak edhe të
kamat vonesave. 

Zbulohet skeleti i një
dinozauri me gjatësi 
sa një njeri
Një i afërm i sapo zbuluar i dino-
zaurit T. Rex rritej në shtat sa një
njeri. Mbetjet e grabitqarit, të gje-
tura në Emery County, Utah, mbu-
shin një boshllëk të rëndësishëm
të njohurive në historinë e Tyran-
nosaurëve. Eshtrat e Moros intre-
pidus - një emër i huazuar pjesëri-
sht nga mitologjia greke, i cili
tregon tragjedinë e pashmangsh-
me të mënyrës se si u zhdukën
përfundimisht dinozaurët. Ky ek-
zemplar i përket një dinozauri të
rritur i cili vdiq në moshën 7 vjeça-
re, 96 milion vjet më parë. Dino-
zauri, nuk i kalonte lartësitë 1.8
metra dhe peshonte rreth 78 kilo-
gramë. Ai i pirjet familjes së tyran-
nosaurs, një grup që përfshin edhe
T. Rex, ishin grabitqarët dominues
në periudhën e vonë Kretak 15 mi-
lionë para rënies së asteroidit
Chicxulub. Në atë pikë, ata arritën
4 metra lartësi për mbi 12 metra
gjatësi të skeletit dhe disa ton pe-
shë. Fosilet e tyrannosaurs më të
vogla dhe më primitive, u gjetën
në Amerikën e Veriut dhe jetuan
150 milionë vjet më parë. 

Divizioni “M” i BMW-së raportohet se është në bisedime me
ekipin e divizionit “i” të kompanisë për të përfshirë tekno-
logjinë elektrike në modelet e divizionit me performanca të lar-
ta. Brendi gjerman po prezanton versionet elektrike në çdo
linjë të veten me së fundmi Serinë 3 që pritet të marrë versio-
nin elektrik. Deri tash, modelet “M” kishin mbetur jashtë speku-
limeve për versionet që nuk emetojnë gazra. Duke folur për

“AutoExpress”, Robert Irlinger, drejtori i divizionit “i”, ka thënë
se ekipi i tij tashmë është duke punuar me divizionin “M” për
të sjellë elektrifikimin edhe te modelet me performanca të
larta. “Do t’i shihni automobilat e elektrifikuar edhe në divizio-
nin ‘M’ po ashtu”, ka thënë Irlinger. “Jemi në bisedime me të
gjitha brendet tjera të Grupit BMW apo nënbrendeve tjera si
Rolls-Royce, Mini dhe po edhe divizionin ‘M’”, ka thënë ai.

BMW M drejt elektrifikimit

Studenti vendos të izolohet në një fshat të vogël
për t’i shpëtuar kredisë 

Spitali i braktisur i Hitlerit, një nga vendet
më të frikshme në botë !
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Çeku mbante ilegalisht luanët si kafshë
shtëpiake: Ata e hanë për së gjalli


