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E PËRDITSHME INFORMATIVE

Koha

Një avion i Airlines Ethiopian që udhëtonte nga
Addis Abeba në Nairobi me 157 persona në
bord u rrëzua sot. Mediat e huaja raportojnë
lajmin duke iu referuar deklarates zyrtare të
bërë nga vetë kompania e fluturimit.
“Është konfirmuar se aksidenti ka ndodhur në
orën 08.44,”, raporton Reuters, duke iu refe-
ruarnje zëdhënësi por pa i permendur emrin.
Aeroplani Boeing 737 mendohet të ketë tran-

sportuar 149 pasagjerë dhe tetë anëtarë të ekui-
pazhit. Ai u ngrit në orën 08:38 nga Addis Aba-
ba, në Etiopi, tha kompania në një deklaratë.
Ndërkohë që është rrëzuar pranë qytetit të Bi-
shoftu, 62 kilometra në juglindje të kryeqytetit
Addis Abeba. “Në këtë kohë operacionet e
kërkim-shpëtimit janë në zhvillim e sipër dhe
ne nuk kemi informacion të konfirmuar për të
mbijetuarit” tha kompania ajrore.

Rrëzohet avioni me 157 pasagjerë, asnjë i mbijetuar
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Të forcojmë 
së bashku
mbrojtjen
evropiane

Raportet ndërkombëtare, siç janë
krijuar mbas përfundimit të
Luftës së Dytë Botërore, janë
duke u riorganizuar nga e para.
Kjo u bë e qartë në Konferencën e
Sigurisë në Mynih. Sistemi
ndërkombëtar është duke u
lëkundur nga aktorët e rinj, që
janë duke ndërtuar në të pozicio-
nin e tyre, si dhe nga politika e
jashtme e qeverisë...
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Irinej: Kisha
dhe kreu
shtetëror për
Kosovën janë
në anën e
njëjtë 

Më shumë qen-
dra për njerëzit

e margjinalizuar 

SHËNDETËSI AFRIM GASHI

� Fq.5

� Fq.16

Pendarovski,
metafora e të
gjithëve
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Partitë opozitare shqiptare me  porosi deri te kryeministrit Zaev se nëse partitë shqiptare në
qeveri i kanë dhënë mandat për të folur në emër të tyre, opozita shqiptare asnjëherë nuk do të japë
mbështetje blanko asnjë partie maqedonase të vendosë me eksluzivitet për çështjet që janë në
interes edhe të shqiptarëve

PARA GARËS PRESIDENCIALE ME DILEMA TË REJA
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A po e humb Zaevi
mbështetjen 
e 80 deputetëve?
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L’EQUIPE: ARBËR ZENELI, MAHNITËS

Arbër Zeneli është duke e mahnitur ligën elitare franceze, Ligë 1, seç herë e më

shumë, pak më shumë se një muaj që prej debutimit te tij për Stade de Reims

pas transferimit nga Heerenveeni. “L’Equipe”, e ka vlerësuar Zenelin si lojta-

rin e ndeshjen në këtë takim, duke i dhënë notën 8. “Arbëri ishte mar-

garitar të shtunën, pasi mesfushori anësor e tronditi Djonin. Çdo

vrapim i tij i shpejtë me topin i bëri të djersitën fort kundërsh-

tarët. I fortë në këmbë, i fuqishëm dhe preciz, ai shënoi nga një

top i kthyer në zonë në minutën e nëntë”, shtoi gazeta franceze

për kosovarin. SportK
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Shkup, 10 mars - Është zhvilluar

takimi derbi i javës së 19 në

Ligën e Parë në futsall mes ekipit

të FC Shkupit dhe Velesit. Skua-

dra nga Çairi ka shënuar një fito-

re të ëmbël para tifozëve të vet

me rezultatin 7:5, edhe pse deri

në minutën e 28 ishte në disa-

vantazh 1:4. FC Shkupi arriti që

të shënon 6 gola brenda 12 mi-

nutave lojë për të bërë që Çairi të

shpërthejë në festë dhe ti

afrohet shumë pranë titullit

kampion në elitën e futsalit ven-

dor. Të parët në avantazh kaluan

nikoqirët në minutën e katërt

me golin e Ismet Cekës. Në vazh-

dim të pjesës së parë ishin mysa-

firët ata që morën në dorë lojën

dhe kështu deri në përfundim të

pjesës së parë shënuar 3 herë në

portën e Shkupit. Në pjesën e

dytë ishin përsëri mysafirët që

shënuan gol. Shpresat e Futsal

Shkupit i riktheu Bejtulla Jakupi

me një gol të bukur të shënuar

në minutën e 31, ndërsa Ismet

Ceka në minutën e 35 me golin e

dytë personal zvogëloi. Mirëpo

ekipi i Velesit nuk u dorëzuar

dhe kështu në minutën e 36 shë-

nuan edhe golin e pestë. Skua-

dra e Shkupit pas golit të pra-

nuar arritën që brenda 1 minuti

të shënojë dy herë në portën e

ekipit mysafire, me dy golat e

Rexhep Sulejmani u barazuar

shifrat në 5:5. Barazimi i rezul-

tatit i dha forcë lojtarëve vendas

që deri në përfundim të takimit

të shënojnë edhe dy gola. Se pari

Taulan Ismaili shënoi për 6:5,

ndërsa rezultatin përfundimtar

7:5 e vulosi Ivan Sotirovski. Pas

kësaj fitore Futsal Shkupi ta-

shmë ka 7 pikë më shumë se Ve-

lesi, ndërsa deri në fund të gara-

ve të “play-offit” kanë mbetur

edhe 7 ndeshje, dy prej të cilëve

pikërisht me Velesin. Ndeshjen e

radhës Futsal Shkupi do ta zh-

villojë me 15 mars kundër Zhele-

zarecit. (F.N)

FUTSAL

Shkupi fiton derbin me Velesin

Struga Trim
lum barazon
me Labunishtin
Shkup, 10 mars - Të shtunën u zhvilluan

ndeshjet e Ligës së Dytë- Perëndim dhe

asaj Lindje.  Derbi i javës u zhvillua në

Ligën e Dytë - Perëndim mes dy skuadra-

ve strugane, Struga Trim Lum dhe Labu-

nishtit është mbyllur me barazim pa

gola. Ishte kjo një ndeshje shumë e luf-

tuar nga ana e të dyja skuadrave, ku

munguan rastet serioze, mirëpo jo edhe

ndërhyrjet e shpeshta, që në fund bënë

që skuadrat të mos arrijnë të shënojnë

asnjë gol. Teteksi mundi Gostivarin me

rezultatin 2:1. Me rezultatin 2:1e Peliste-

ri mundi Vëllazërimin e Kërçovës, teksa

ndeshja midis Genç Kalemler dhe

Skopjes në Gostivar u mbyll me barazi-

min 1:1. Në ndeshjet e Ligës së Dytë-

Lindje, Boreci pa shumë probleme shë-

noi fitore 3:0 ndaj Plaçkovicës në nde-

shjen e parë të stinorit pranveror. Tikve-

shi i vendit të dytë ka barazuar 1:1 në

fushën e Detonit Junior. jorgji Mojsov

(74′). Pa gola u mbyll derbi midis Kozhu-

vit dhe Bregallnicës në Gjevgjeli, Partizan

Obrshani me rezultatin minimal 1:0

mundi Vardar Negotinën, ndërkohë Sasa

bëri befasinë më të këndshme, duke

mundur në terren vendas ekipin e Kit Go

me rezultatin 1:0. (F.N)

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

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

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

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

LIGA E DYTË

Shkup, 10 mars - Janë zhvilluar

ndeshjet e xhiros së 22 në Ligën

e Parë futbollistike të Maqedoni-

së së Veriut. FC Shkupi vazhdon

me serinë pozitive nën drejtimin

e trajnerit Umit Karan. Në për-

balljen derbi në stadiumin në

Çair, FC Shkupi mund kampio-

nin aktual KF Shkëndija me 1-0.

Autor i golit të vetëm ishte

Muharem Bajrami. Sfida në Çair

nisi me matjen e forcave të të dy

ekipeve, ndërsa FC Shkupi regji-

stroi rastin e parë. Pas goditjes

së lirë, të ekzekutuar nga Muha-

rem Bajrami, brenda zonës go-

det Rron Broja, por topi në

rrugën drejt portës, godet një

mbrojtësin e Shkëndijës. Në mi-

nutën e 16, pas rivënies anësore,

Serxhio futet në zonën e rrezikut

dhe parabolon bukur, duke mpo-

shtur portierin mysafrë, por për

fat të keq, topi përfundon mbi

portë. Vetëm 2 minuta më vonë,

Viktor Angelov asiston në zonë,

por Serxhio ndalohet në mo-

mentin kur bëhej gati të godas.

Pas rivënies nga këndi, godet

edhe Broja, por pa mundur të

ndryshojë shifrat e rezultatit.

Mysafirët nga Tetova, aksionin e

parë e shënojnë me kanosjen e

Bojkut, por në vendin e duhur

është portieri Enes Azizi. Në mi-

nutën e 22 sërish në skenë është

portieri Azizi, që ndalon tenti-

min e Izair Eminit. Në anën tjetër

të terrenit, Viktor Angelov kro-

son në zonë, ku Broja me forcat e

fundit godet, ndërsa topi shkon

skaj portës. Dhe në minutën e 29

vjen shpërblimi për presionin e

vazhdueshëm të FC Shkupit. Ri-

stovski asiston në zonë, ku

Serxhio ndalohet në mënyrë të

parregullt nga mbrojtësi Mici.

Ekzekutues i sigurt është Muha-

rem Bajrami, dhe FC Shkupi ka

epërsi 1-0. Në minutën e 32-të,

pas rivënies nga këndi, Mici go-

det ashpër nga këndi i 16 merë-

shit, por topi shkon mbi portën e

Azizit. Nga ana tjetër, një

kundërsulm furioz I FC Shkupit,

kur Berat Ustabashi futet në

zonën kundërshtare, mirëpo në

vend që të godas, Ustabashi asi-

ston në 11 metra, aty ku mungoi

Angellovi. Dhe rasti i fundit në

pjesën e parë ishte për Shkën-

dijën, e cila përmes Samir Fazliu

godet shtyllën. Në pjesën e dytë,

të parët kanosen mysafirët me

Samir Fazliun, por i sigurt është

portieri Enes Azizi. Në minutën

e 55, Serxhio godet nga 25 me-

tra, por fare nuk shqetëson por-

tierin mysafirë. Dy minuta më

vonë, kroson Serxhio brenda

zonës, por nuk ka askush në

anën tjetër që të shënojë brenda

zonës së 5 metrave. FC Shkupi

rrit presionin dhe në minutën e

64, Serxhio kanoset nga gjuajtja

e lirë, por portieri Zahov drejton

topin mbi portë. Në anën tjetër

vjen një krosim i rrezikshëm nga

Agim Ibraimi, ndërsa nga 5 me-

tra, Emini me kokë drejton to-

pin mbi portë. I njëjti futbollist i

Shkëndijës, kanoset nga 18 me-

tra, por fare nuk shqetëson por-

tierin Enes Azizin. Pasoi një pe-

riudhë e qetë, ndërsa Berisha

kanoset me kokë brenda zonë.

Në minutën e 85-të, Visar Mu-

sliu u gjet në situatë të favorsh-

me për të shënuar, por nuk arrin

të kontrollojë topin pas asistit të

Ibraimit. Në kohën shtesë prej

6 minutave, Viktor Angellovi go-

det brenda zonës, por nga këndi

i vështirë, që në fund e ndalon

portieri mysafirë. Në takimet

tjera skuadra e Vardarit ka bara-

zuar pa gola 0:0 me Bellasicën,

Rabotniçki është mposhtur në

terren vendas nga Akademija

Pandev me rezultat 1:0. Skuadra

e Renovës ka luajtur 0:0 me

Makedonija GJ.P, ndërkqa, Silek-

si mori fitore minimale 1:0 ndaj

Pobedës. 

LIGA E PARË

Derbi shqiptar i takon Shkupit
FC Shkupi vazhdon
me serinë pozitive
nën drejtimin e
trajnerit Umit Karan.

Në përballjen derbi

në stadiumin në Çair,

FC Shkupi mund
kampionin aktual KF

Shkëndija me 1-0.
Autor i golit të vetëm
ishte Muharem
Bajrami
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PAKUPTIMËSIA E TRI FESTAVE
“Dy festa më të rëndësishme te ne janë 8
Marsi dhe 1 Maji. Nuk duhet të mendohet
shumë për të parë se kremtimi i këtyre dy
festave ka mbetur si trashëgimi nga sistemi
socialist-komunist. Ky sistem, 1 Majin e
kishte shpallur si ditë feste dhe për të bërë
me dije se problemi i punëtorëve ishte
‘zgjidhur’ pasi që klasa punëtore kishte
ardhur në pushtet! Ky sistem e kishte
‘zgjidhur’ edhe problemin e pozitës së
vështirë që kishte gruaja në shoqëri dhe e
caktoi 8 Marsin si festë për këtë fitore. Pra,
gratë më nuk kishin probleme se ishin të
barazuara me burra dhe gëzonin të njejtin
status me ta në shoqëri! Natyrisht, të gjithe
e dijmë që këto dy probleme nuk kanë qenë
të zgjidhura as atëherë e as sot në shoqëritë
që dolën nga sistemi komunist. Madje, gjatë
komunizmit, punëtorët dhe gratë kanë qenë
më të shtypur se në kapitalizëm.
Në anën tjetër, në vendet me ekonomi të
zhvilluara dhe sisteme sociale të avansuar,
që ne i quajmë Perëndimore, pothuajse nuk
dijnë që ekzistojnë këto dy festa. Pra, nuk
festohet në vendet ku pozita e punëtorit dhe
e gruas është në mënyrë të
pakrahasueshme më e mirë se në vendet ish
socialsite, sidomos në Kosovë dhe Shqipëri.
Përkundrazi, në këto vende njerëzit (burra e
gra) gjejnë arsye të protestojnë gjatë këtyre
dy ditëve.
Atëherë, pse te ne bëhet festë gjatë këtyre
dy ditëve? Për festime nuk duhet kërkuar
arsye. Festat mbesin trashëgim pa ndonjë
arsye ose për arsye të kundërt. Shumë gjëra
në këtë botë kanë nisur për një qëllim e
kanë përfunduar për një tjetër. Një festë e
paarsyeshme, ka mbetur edhe në Angli.
Fjala është për ‘Bonfire Night’ (Nata e
Fyshekzjarreve), festa kryesore në Angli. Me
5 nëntor 1605 një njeri i quajtur Guy Fawkes
kishte planifikuar që me bure të barotit ta
shkatërronte ndërtesën e parlamentit,
mundësisht ta vriste edhe mbretin dhe t’a
ndërronte pushtetin. Me një fjalë
dëshironte ta përmbyste tërë sistemin në
mënyrë shumë të dhunshme. Guy Fawkes
nuk ia arriti qëllimit por dita kur ai e kishte
planifikuar sulmin apo eksplodimin e
barotit sot është festë kombëtare.
Kjo festa e Anglisë (5 nëntor) sikur edhe këto
dy tonat (8 mars dhe 1 maj) nuk kanë
kurrëfarë kuptimi dhe shënojnë tentativa
dhe veprime të dështuara. Por, tek e fundit,
më mirë është të festohet se të mbahet zi”,
ka shkruar një status në Facebook,
studiuesi, Daut Dauti

Ambasadorja e Kosovës në
Shtetet e Bashkuara të
Amerikës (ShBA), Vlora Çitaku
i është përgjigjur shkurt
deklaratave të Presidentit të
Serbisë, Aleksandar Vuçiq, ku
tha se shteti i tij janë më i
fuqishëm.
Përmes një postimi në
llogarinë e saj në Facebook,
Çitaku ka postuar një foto me
një mbishkrim ku shkruan:
“Një “bandite” nga Kosova.
Presidenti i fqiut tonë verior
paska eskaluar pak”.
Në tubimin e sotëm “E
ardhmja e Serbisë” të mbajtur
në Smederevë, Vuçiq ka thënë
se Serbia e ka një problem
serioz.
“Problemi serioz janë
politikanët joserioz shqiptarë.
Ata deshën të na thonë se
Beogradi nuk pyetet për asgjë,
mirëpo ata nuk e kanë
përmbushur asnjë obligim që
kanë, e vendosën edhe taksën.
Këtë po munden ta bëjnë
sepse e kanë mbështetjen e
fuqive të mëdha”, ka thënë ai.
Sipas tij, Serbia asnjëherë nuk
iu ka ikur bisedimeve, “por që
të na poshtëroni dhe të bëni
nga ne budallenj, këtë film nuk
do ta shihni. Njerëz, mos u
merakosni. Dje e kam
përdorur një fjalë serbe, kurse
sot iu them atyre (shqiptarëve)
– kot jeni munduar, nuk do ta
shihni atë film”, ka thënë ai.
Tutje ai ka thënë se Kosova nuk
e ka përmbushur “asnjë
obligim nga Marrëveshja e
Brukselit, sepse e kanë
mbështetjen e fuqive të
mëdha”.
Ai iu është drejtuar edhe
serbëve të Kosovës dhe atë më
një ton dhe gjuhë kërcënuese
për Kosovën.
“Serbia është mjaftueshme e
fuqishme që ta mbrojë secilin
fëmijë dhe secilin njeri. Serbia
nuk është më e dobët siç ka
qenë në vitin 2004 kur u
ushtrua dhunë ndaj juve, si
dhe në vitin 2008 kur e
shpallën pavarësinë, nuk është
e pikëlluar dhe e dobët sikur
kur kërkuam vendimin
katastrofal të Gjykatës
Ndërkombëtare të Drejtësisë.
Është mjaftueshme e
fuqishme dhe këtë të gjithë
nga bashkësia ndërkombëtare
dhe nga Kosova duhet ta kenë
parasysh”, ka thënë ai.
(Zëri, 10 mars)

MEDIACitate

Raportet ndërkombëtare, siç janë krijuar mbas përfundimit të Luftës së
Dytë Botërore, janë duke u riorganizuar nga e para. Kjo u bë e qartë në Kon-
ferencën e Sigurisë në Mynih. Sistemi ndërkombëtar është duke u lëkundur
nga aktorët e rinj, që janë duke ndërtuar në të pozicionin e tyre, si dhe nga
politika e jashtme e qeverisë aktuale amerikane.
Kërcënimi i Evropës nga raketat me rreze të mesme të Rusisë kërkon një traj-
tim të përshtatshëm me synimin e mbrojtjes së një zone të sigurisë së për-
bashkët dhe të pakufizuar. Evropa ka interes në vazhdimin e pakteve
ndërkombëtare, si Pakti INF dhe marrëveshja atomare me Iranin, të cilat
kontribuojnë në stabilizimin dhe forcimin e kontrollit ndërkombëtar të
armëve.

BASHKËPUNIMI ËSHTË DETYRIM
Siguria ndërkombëtare është baza e përballimit të sfidave globale si ndry-
shimi i klimës ose revolucioni digjital. Ushtritë tona dhe industria ka rrezik
të bëhen të varura nga pikëpamja teknologjike. Prandaj bashkëpunimi nuk
është më vetëm një obsion, por është detyrim. Asnjë shtet i BEnuk  mund t’i
krijojë i vetëm kapacitetet për mbrojtjen e tij. Përveç kësaj, sipas vlerësime-
ve të Komisionit të BE, për shkak të mungesës së bashkëpunimit në sekto-
rin e sigurisë dhe mbrojtjes krijohen shpenzime, që mund të shmangen, prej
30 miliardë eurosh.
Nga nxitja që bën Angela Merkel dhe Emmanuel Macron, Evropa është
vendosur në pozicionin e duhur për sfidat që ka përpara. Politika e përba-
shkët e mbrojtjes dhe e sigurisë është thelluar nga masat e ndryshme të për-
bashkëta: Krah fondit të përbashkët të mbrojtjes (13 miliardë euro nga 2021
deri më 2027), është krijuar një bashkëpumin vazhdimisht i strukturuar
(Permanent Structured Cooperation – PESCO) i cili ka si synim që me
ndihmën e buxhetit të mbrojtjes të ketë një koordinim më të mirë të ush-
trisë si dhe një zhvillim të përbashkët të kompetencave kibernetike.
Projekte konkrete të këtij bashkëpunimi janë një seli e përbashkët dhe një
qendër evropiane për specializimin e pilotëve të transportit ajror taktik.
Përveç kësaj, nga nëntë shtete mes të cilave edhe Britania e Madhe është
nënshkruar një nismë (European Intervention Initiative – EI2) që ka si synim
të nxisë kulturën e strategjisë europiane dhe bashkëpunimin më të ngushtë
ushtarak. Nga të dy anët e lumit Rin, duhet të jetë e qartë se bashkëpunimi
evropian në fushën e mbrojtjes nuk konkuron me NATO-n, por ka si synim
forcimin e tij.

KUPTOHET FUSHËVEPRIMI NË ÇËSHTJET E MBROJTJES
Franca dhe Gjermania kanë njohur fushëveprimin në çështjet e mbrojtjes. Të
dy vendet kanë filluar të investojnë dhe të ngrejnë shtyllat kryesore për ba-
shkëpunimin e ardhëm. Shembuj aktual janë planet e përbashkëta të një si-
stemi të luftës në ajër si dhe konstruksioni i një modeli të ri tanku. Këto siste-
me duhet të garantojnë në të ardhmen sigurinë ushtarake në tokë dhe në ajër.
Por kjo nuk mjafton: Ne duhet të vëmë në vijë projekte të reja për të sigu-
ruar autonominë, aftësinë strategjike dhe së fundi ekzistencën e Evropës. Për
shembull ne na duhen në sektorin e hapësirës programe ambicioze për të
pasur kapacitete të pavarura sigurie dhe zbulimi. Për këtë është e pash-
mangshme zhvillimi i raketave të përbashkëta evropiane.
Partneritet do të thotë edhe varësi
Projekte të tilla mund të krijohen vetëm me partneritet të barabartë dhe të
qëndrueshëm, tek i cili akceptohet me vetëdije edhe varësia reciproke. Këtu
fokusi duhet përqendruar tek kapërcimi i pjesëve kombëtare të industrisë
në kuptimin e “juste retour” dhe të menduarit në kuadrin evropian. Është
legjitime që shtetet të kërkojnë pjesën sipas kontributeve që kanë dhënë në
programet e përbashkëta. Megjithatë kjo mënyrë të menduari nuk duhet të
dëmtojë eficiencën ekonomike. Në frymën e Paktit të Aachenit duhen gje-
tur rrugë për të bashkuar pikëpamjet mbi eksportin e armëve.
Më shumë se kurrë më parë, ne evropianët kemi interesa të përbashkëta, që
të gjejmë përgjigje të përbashkëta për kërcënimet e kontinentit tonë. Për të
luajtur ende një rol të fortë që përcakton drejtimet në skenën botërore, ne
duhet t’i përgjigjemi sfidave me bashkëpunim edhe më intensiv.

(Autorët e kësaj kolumne janë deputetë të deputetët francezë të Asamblesë
Kombëtare Jean-Charles Larsonneur, Christophe Arend, Thomas Gassilloud dhe

Sereine Mauborgne (të gjithë nga LREM), si dhe anëtarët e parlamentit gjerman,
Bundestagut, Andreas Jung (CDU), Nils Schmid (SPD), Roderich Kiesewetter

(CDU), Michael Georg Link (FDP), Reinhard Brandl (CSU) dhe Christian Petry
(SPD)./DW/

Të forcojmë së
bashku mbrojtjen
evropiane

ANALIZË ||||||||||||||||||||||||||||||||||| NUK KA GJASA PËR ASNJË LLOJ
MARRËVESHJEJE ME VUÇIQIN 
“Qe sa “paqësor” dhe “i matur” është
presidenti i Serbisë, kur komenton
miratimin e Platformës për dialog, nga ana e
Kuvendit të Kosovës: “Sikter, me atë letër,
bandë nga Prishtina!” Prandaj, ma merr
mendja se nuk ka gjasa për asnjë lloj
marrëveshjeje me Vuçiqin e me qeverinë e
Serbisë. Natyrisht zyrtarët e Kosovës duhet
të flasin pa ia çkoqë për dialog, pasi ajo
është njëfarë muzike në veshët e
ndërkombëtarëve. Por popullit nuk duhet t’i
krijojnë iluzionin se vërtet është e
mundshme të arrihet marrëveshje e vërtetë
dhe e drejtë, me pinjojtë e Millosheviqit”,
shkruan në profilin e tij në Facebook,
shkrimtari Milazim Krasniqi.

Vlora Çitaku i
përgjigjet 
si një 'bandite'
deklaratave 
të Vuçiqit
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Zejnulla VESELI

Shkup, 10 mars - Pas 29 viteve që nga
pavarësia e Maqedonisë së Veriut,
në vend që partitë politike maqe-
donase të jenë inkluzive në raport
me faktorin politik shqiptar, ata
përkundrazi po instalojnë meka-
nizmi përjashtues të partive poli-
tike shqiptare. Kështu e vlerësojnë
Takimin që do të mbahet të dielën
në mbrëmje në mes të liderit të
LSDM-së Zoran Zaev dhe liderit të
VMRO_DPMNE-së Hristijan
Mickovski. 

“Në takimin ku do bisedohet
për shumë tema të rëndësishme

që në masë të madhe i prekin edhe
interesat e shqiptarëve, ndërsa në
të njëjtën kohë e përjashtojnë fak-
torin politik shqiptar, është edhe
një sinjal se ndasitë po thellohen
në vend që të evitohen”, thotë Arija-
nit Hoxha , sekretari i përgjithshëm
i lëvizjes BESA.. 

Nëse kryeministrit Zaev partitë
shqiptare në qeveri i kanë dhënë
mandat për të folur në emër të tyre,
Hoxha shprehet kategorish se opo-
zita opozita shqiptare asnjëherë
nuk do japë mandat asnjë partie
maqedonase të vendosë me ekslu-
zivitet për çështjet që janë në inte-
res edhe të shqiptarëve. 

“Fakti që faktori politik shqiptar
përjashtohet nga pjesëmarrja akti-
ve për tema si p.sh formimi i agjen-

cisë së re i shërbimit sekret, Proku-
roria Publike Speciale, Prokuroria
Publike shtetërore, ligjet që kanë
të bëjnë me kodin penal dhe shu-
me tema të tjera. Me këtë partitë
maqedonase po hapin një kapitull
të ri të prishjes së kohezionit ndër
etnik në Maqedoninë e Veriut”
thotë Arijanit Hoxha sekretari i
përgjithshëm i lëvizjes BESA. Edhe
për parinë e dytë opozitare Alean-
ca për Shqiptarët (ASH)  dialogu
ndër partiak mes subjekteve dhe
liderëve  politik të pozitës dhe opo-
zitës, shpeshherë paraqitet edhe
domosdoshmëri sidomos kur
bëhet fjalë për interesin e qytetarë-
ve dhe të vetë shtetit. 

“Megjithatë Kryeministri  Zaev
duhet të jetë i kujdesshëm për

mënyrën se si i praktikon këto taki-
me, dhe për çfarë interesi? Deri tani
Kryeministri Zaev ka anashkaluar
opozitën shqiptare respektivisht
Aleancën për Shqiptarët, për
shumë çështje. Ai duhet ta kuptojë
se në të gjitha reformat e shtetit
konsensusi ndërpartiak pozitë opo-
zitë është i domosdoshëm, ky është
detyrim edhe i BE-së, për shumë
reforma të vendit”, thotë Flakron
Bexheti zëdhënës i ASH-së

LSDM-JA BISEDON FSHEHTAS ME
LIDERËT MAQEDONAS 

Njohësit e mirë të zhvillimeve
politike në Maqedoni takimi i fun-
dit ku ftohen vetëm lideri i partisë
opozitare Maqedonase VMRO-
DPMNE dhe jo edhe partitë shqip-
tare qofshin në pozitë apo opozitë
i ngjan praktikës  vjetër  kur LSDM-
së ishte në takime ku bisedoj për
çështje shumë të rëndësishme të
cilat drejtpërsëdrejti kishin të bëjnë
edhe çështje të hapura për shqip-
tarët bisedonin fshehtazi me li-
derët e partive maqedonase e më
pas i njoftonin partitë shqiptare se
për çfarë kanë biseduar.”E keqja
është se ende LSDM-ja po përdor
një praktikë që me vite e ka ndër-
tuar se kur bisedohet për çështje
kruciale shtetërore partitë maqe-

donase bëhen bashkë. Më pas i
informojnë partitë shqiptare dhe
nuk i bëjnë partner serioz. Ende
partitë maqedonase pavarësisht se
cila është në pushtet ende nuk
mund t’i shohin partitë shqiptare si
partner kryesor në plotë kuptimin e
fjalës”, thotë Rizvan Sulejmani. 

PSP ME MBËSHTETJE TË
DISKUTUESHME

Edhe më shumë të pasigurt
ditëve të fundit po e bënë të dësh-
tuar miratimin  ligjit për PSP-në , si-
domos tani me shqiptimin e masës
me paraburgim deputetit dhe lide-
rit të PDSH-së Menduh Thaçi, që
do të thotë se Zaevi po humb edhe
dy vota dhe se bashku me dy depu-
tetet e ASH-së dhe tre deputetët e
Besës nuk ka më mbështetjen e 7
deputetëve që nuk përjashtohet
mundësia të rrezikon  jo vetëm  dy
të treta e votave por edhe shumicën
parlamentare prej 61 deputetëve.
Mbështetjen ligjit të PSP-së është
më se evidente se nuk do ta këtë
edhe mbështetjen e 8 deputetëve
të grupit të ri parlamentar të
VMRO-së, pas dënimit më burg
prej tre viteve të Sasho Mijalkov.
Deri më tani vetëm  BDI ka dekla-
ruar se do ta mbështesin ligjin e ri
për PSP-në. 

PARA GARËS PRESIDENCIALE ME DILEMA TË REJA

A po e humb Zaevi mbështetjen e 80 deputetëve?
Partitë opozitare shqiptare
me  porosi deri te
kryeministrit Zaev se nëse
partitë shqiptare në qeveri i
kanë dhënë mandat për të
folur në emër të tyre,
opozita shqiptare
asnjëherë nuk do të japë
mbështetje blanko asnjë
partie maqedonase të
vendosë me eksluzivitet
për çështjet që janë në
interes edhe të shqiptarëve

Koha

Publicitet
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Shkup, 10 mars - Kryeministri Zoran
Zaev, me rastin e festës ortodokse
Falja, porositi se festa e sotme, festa
e faljes dhe pajtimit është një
mundësi që të bëjmë një hap për-
para për rrëzimin e pengesave të
cilat ngrihet para së ardhmes sonë
të përbashkët.

“Dita e sotme, Falja, na mëson
që shprehjet e egoizmit dhe varësia
ndaj tij, janë ndarja dhe urrejtja.
Sot nxitemi që të shkojmë në
rrugën e unitetit dhe të mirëkupti-
mit reciprok në interes të të gjithë
qytetarëve të vendit tonë”, theksoi
Zaev në video mesazhin drejtuar
qytetarëve. Sipas tij vetëm një sho-
qëri e pajtuar do të sjellë stabilitet
dhe shtet me perspektivës për të
gjithë qytetarët në Maqedoninë e
Veriut. “Nëse e pranojmë
përgjegjësinë e të ardhmes sonë,
për të ardhmen e shtetit tonë të
përbashkët, meritat do t’u takoj të
gjithëve! Po shtrijmë dorën për paj-
tim me të gjithë fqinjët tanë. Të sh-

trijmë dorën për pajtim edhe në
vend, si vlerë e cila është virtyt i po-
pujve dhe kombeve të mëdha”,

pohoi Zaev.
Zaev porositi që politikat e

ndarjes dhe konflikteve që njerë-

zit i ndanë në “tanët” dhe “tuajit” t’i
lihen të kaluarës dhe të gjithë të
përpiqemi të kuptojmë njëri-tje-
trin edhe kur nuk pajtohemi me
qëndrimet e tjetrit.

“Të mësohemi me këto virtyte,
të përthithim nga fryma e faljes
dhe pajtimit me të cilën është
mbushur kjo ditë. Të kërkojmë
shumë mençuri dhe durim në syni-
min tonë për një shtëpi dinjitoze
për të gjithë qytetarët. Të gjithë ne
të kërkojmë falje nga njëri-tjetri,
të falim dhe të shikojmë përpara!”
thuhet në mesazhin e kryeministrit
Zoran Zaev .

Shkup, 10 mars - Në një intervistë
dhënë Kohës Ditore, kandidati i
pavarur për president, Blerim
Reka, në mes tjersha ka folur edhe
lidhur me atë se nga kush pret
vota.

“Nga të gjithë ata që duan një
republikë të njëmendtë. Pra, votat
i pres nga qytetarët e Maqedonisë
së Veriut, të cilët 11 vjet kishin shtet

të kapur nga ish-Qeveria dhe 10
vjet shtet privat nga presidenti ak-
tual. Pra, nga të gjithë ata që be-
sojnë në vizonin tim për deperso-

nalizimin e shtetit. Maqedonia
është shtet, por nuk është repu-
blikë. Republikë bëhet vetëm kur
do të sundojë ligji dhe jo individi.
Sigurisht jo: me gjyqësor të politi-
zuar, me Prokurori Speciale të pe-
zulluar, me administratë të nepoti-
zuar dhe me Kuvend që amniston
kriminelët dhe imunizon depu-
tetët e akuzuar. Besoj që si unë
mendon shumica e elektoratit në
Maqedoninë e Veriut – pa marrë
parasysh përkatësinë e tyre etnike”,
ka thënë Blerim Reka për Kohën
Ditore.

Edhe Alternativa  e Afrim Ga-
shit ka filluar senzibilizimin e pu-

blikut në prag të fushatës për
zgkjedhjet presidenciale. Në një
konventë të kësaj partie, ku pre-
sent ishte edhe kandidati presi-
dencial I LSDM, Stevo Pendarov-
ski, Gashi në mes tjerash ka thënë
se Stevo Pendarovski nuk është
vetëm maqedonas, as nuk është
vetëm i LSDM-së, madje nuk është
vetëm i krishter. Ai, sipas Gashit,
është metafora e një kandidati që
mund të na përfaqësojë të gjithë-
ve: është mbipartiak, nuk ka pa-
ragjykime etnike e religjioze, është
personalitet akademik i komple-
tuar dhe është kandidati më inklu-
ziv në këtë moment. 

Raundi i parë zgjedhor
për zgjedhjet e gjashta
presidenciale është
caktuar për më 21 prill
dhe i dyti do të mbahet
më 5 maj

Shkup, 10 mars - Në mesnatë për-
fundoi  grumbullimi i nënshkri-
meve për kandidatët për presi-
dent të vendit.
Deri më tani, 10.000 nënshkri-
met e nevojshme i kanë
mbledhur Blerim Reka, Gordana
Siljanovska – Davkova dhe Stevo
Pendarovski duke qenë kështu
kandidatë të sigurt në garën pre-
sidenciale.
Për zgjedhjet e gjashta presi-
denciale, firma u mblodhën
edhe nga Filip Petrovski, Dimçe
Petrovski, Josiv Mirçevski dhe
Gospodin Poposki.
Komisioni Shtetëror i Zgjedhje-
ve, pas numërimit të nënshkri-
meve, pritet të dalë me dekla-
ratë për numrin e kandidatëve
që e kanë përmbushur kushtin.
Mbledhja e nënshkrimeve filloi
më 23 shkurt.
Kandidatët për president të Re-
publikës në Komisionin Shtetë-
ror të Zgjedhjeve duhet të dorë-
zojnë nominimet e tyre brenda
datës 21 mars, ndërsa fushata
zgjedhore duhet të fillojë më 1
prill.
Më 14 mars, skadon afati i fundit
për shqyrtimin e listës së votue-
sve dhe regjistrimi për votimin e
diasporës. Raundi i parë
zgjedhor për zgjedhjet e gjash-
ta presidenciale është caktuar
për më 21 prill dhe i dyti do të
mbahet më 5 maj.

Shkup, 10 mars - Për më shumë
para tek qytetarët dhe standard më
të mirë. Papunësia është ulur nën
20 për qind, pagat po rritet, janë ha-
pur 26.000 vendet të reja pune. Me
politikat e suksesshme ekonomike
të Qeverisë, papunësia është ulur
nën 20 për qind.

Në tremujorin e fundit të vitit të
kaluar është vërejtur ulje e papunë-
sisë në 19,4 për qind që është niveli
më i ulët deri më tani. Në të njëjtën
kohë të dhënat treguan rritje të eko-
nomisë, BPV-ja është rritur për 3,7
për qind.

Të gjitha parametrat kyçe eko-
nomike tregojnë rritje dhe tenden-
ca pozitive. Rritet numri i investime-

ve të huaja, janë hapur 26.000 ven-
de të reja pune, rriten pagat, ulen
shpenzimet, ulen dënimet, më
shumë para përfundojnë tek qyte-
tarët. Rezultatet pozitive ekonomike
janë tregues i përkushtimit të Qe-
verisë të kryesuar nga LSDM-ja për
të siguruar jetë më cilësore dhe
standard më të lartë jetësor, thuhet
në kumtesën e Qendrës për komu-
nikime me opinionin e LSDM-së.
Nga ana tjetër, VMRO-DPMNE për-
mes një komunikate shprehet se
‘pushteti kriminel i LSMD-së dhe Zo-
ran Zaevio e shkatërroi ekonominë
e Maqedonisë dhe u solli varfëri qy-
tetarëve të Maqedonisë. Derisa shte-
ti gjendet në fundin ekonomik,
funksionarët e kartelit kriminel pa-
surohen në kurriz të qytetarëve duke
i shfrytëzuar grantet shtetërore, ten-
derët dhe i punësojnë të afërmit e

tyre në institucione shtetëror për
paga të cilat qytetarët e thjeshtë
vetëm i ëndërrojnë.

LSDM-ja totalisht dështoi në
planin ekonomik. Për shkak të poli-
tikave të këqija ekonomike të push-
tetit, qytetarët luftojnë për një copë
bukë dhe nëse vazhdon trendi i tillë
gjysma e qytetarëve falë LSDM-së
do të shkojnë në  shkatërrim. Pasi
karteli kriminel e udhëheq shtetin
vazhdimisht rritet varfëria. Rreth
500.000 qytetarë jetojnë nën pra-
gun e varfërisë, ndërsa pushteti në
mënyrë shtesë godet pas xhepit të
tyre dhe përkujdeset për nënat e
tyre, baballarët, mitrat, vëllezërit,
por edhe parukeri me paratë e qyte-
tarëve. Pushteti i cili nuk do të merr-
te hua, e bërë pikërisht të kundërtën
dhe si rezultat i huave të tyre të për-
ditshme për herë të parë borxhi pu-

blik kaloi 5 miliardë euro dhe e kaloi
kufirin psikologjik prej 50 për qind.
Përderisa ekonomitë nga rajoni shë-
nojnë rritje të konsiderueshme, eko-
nomike e Maqedonisë është bind-
shëm e fundit me rritje mizore prej
2.05%, ndërsa Zaevi gënjente se ai
do të arrijë 5 dhe 7%.

Se LSDM-ja është e paaftë flet
edhe fakti që në muajin janar reali-
zimi i investimeve kapitale ishin i
turpshëm 1%, ndërsa eksporti shë-
non ulje prej 1,9% në krahasim me
vitin e fundit. Të jetë edhe më
tragjike nuk kemi ulje prej madje
12,6 për qind në IT industrinë.

LSDM-ja dëshmoi se nuk është e
aftë dhe nuk din si të krijojë klimë të
mirë të biznesit. I kanë prishur të
gjithë indikatorët ekonomikë, ndër-
sa rritje të vetme sollën tek tatimet
dhe korrupsioni. Katastrofën eko-
nomike të cilën ia organizoi LSDM-
ja Maqedonisë duhet të ndalojë. Qy-
tetarët nuk guxojnë të jetojnë në
skaj të varfërisë. Prandaj LSDM-ja
duhet të largohet. Republika e Ma-
qedonisë dhe qytetarët e saj meri-
tojnë më mirë’, thuhet në kumtesën
e Qendrës për komunikime e
VMRO-DPMNE-së.

Afrim Gashi thotë se Pendarovski është metafora e të gjithëve
Stevo Pendarovski, Gashi
ka thënë se Stevo
Pendarovski nuk është
vetëm maqedonas, as
nuk është vetëm i LSDM-
së, madje nuk është
vetëm i krishter 

Grumbullimi i
nënshkrimeve
hap garën
presidenciale

LSDM dhe VMRO përplasen rreth gjendjes ekonomike
Dy partitë politike më të
mëdha maqedonase, njëra
në pushtet dhe tjetra në
opozitë, LSDM dhe VMRO-
DPMNE kanë qëndrime
diametralisht të kundërta
për sa i përket ritmeve të
zhvillimit ekonomik të
vendit dhe uljes së shkalës
së varfërisë

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

Festa ortodokse Falja,
Zaev thërret në unitet

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Shkup, 10 mars - Hapja e Qendrave të
Shëndetit Mendor duhet të jetë një
nga prioritetet kryesore, për vendin.
Personat me problem mendore, por
edhe ata të cilët janë në depresion
të thellë, nuk kanë një qendër traj-
timi në qytetet e ndryshme të ven-
dit. Këto qendra janë vetëm në krye-
qytet. Ekspertët thonë se edhe
plakja e popullsisë ka gjasa të rrisë
nevojën për qendra të kujdesit
shëndetësor mendor. Rreziku i shfa-
qjes së disa çrregullimeve mendore,
siç është shfaqja e gjendjes neuro
degjenerative, rritet me plakjen e
njeriut. Kujdesi ndaj kësaj kategorie
të njerëzve duhet të jetë i veçantë.
Largimi i të rinjve nga shtëpitë dhe
vendi i kanë lënë pas dore prindërit
e moshuar.  Veçmas ata persona që
tashmë kanë ndonjë sëmundje dhe
jeta e tyre është plot shqetësime. 

Ish ministri i Shëndetësisë,
mjeku Arben Taravari thotë se Ma-
qedonia është një vend i vobektë
dhe ka mungesë në çdo sferë, por
një ndër prioritetet duhet të jetë
përkujdesja e  të sëmurëve mendor,
posaçërisht moshës së tretë të po-
pullsisë. 

“Megjithëse Maqedonia është
një vend i varfër dhe prioritetet janë
te shumta, sigurisht një nga ndje-
shmëritë më të mëdha, për mua
personalisht,  besoj dhe urgjente
për vendin janë azilet ose shtëpitë
për të pushuar, në mënyrë të
veçantë për ata njerëz, të cilët janë
të diagnostikuar me sëmundje, të
cilat kufizojnë ndjeshëm aftësinë
për të zhvilluar një jetë normale.
Një numër i konsiderueshëm i të

moshuarve, të cilët nuk janë në
gjëndje fizike të shëndetshme, nuk
janë të asistuar as nga familjarët,
të cilët sidomos për arsye emigrimi
jetojnë larg tyre. Vetëm në kryeqy-
tet ndodhen disa qendra të tilla, në
qytetet e tjera nuk ekzistojnë. Është
rast sa flagrant po aq edhe akut pasi
është një moshë të cilës të gjithë
synojmë t’i afrohemi por, duke tre-
guar indeferencë ndaj gjendjes së
të moshuarëve zhvillojmë anën e
errët të shoqërisë e cila është në
pikun e saj në Maqedoni”, thotë
mjeku Taravari, për gazetën KOHA.
Ai pohon se me ardhjen e moshës
së thyer rritet probaliteti i së-
mundjeve. Ku dhe është gati i pash-
mangshëm fakti që të mos vuajnë
të paktën nga dy-tre diagnoza. Pa-
varësisht se sa shumë zhvillohet
shkenca dhe përpjekjet e saj për
kontrollimin dhe eleminimin e dia-
gnozave. Por, për mjekun është e

arsyeshme të ndodh e njëjta edhe
me sëmundjet neuro-degjenerati-
ve, të cilat janë indiferente ndaj
plakjes së popullsisë, pasi kanë
lidhje të drejtë për drejtë me
plakjen e individit. Ndaj thekson se
duhet të jemi tepër të vëmendshëm
ndaj njerëzve, të cilët kanë arritur në
moshën e tretë apo të katërt e t’ia
bëjmë sa më të lumtur këtë pe-
riudhë të jetës. Ky qëllim nuk duhet
të jetë vetëm si një detyrim ndaj
këtyre njerëzve, por dhe çështje re-
spekti e dashurie. 

Sipas mjekëve, hapja e qendra-
ve të shëndetit mendor është një
nga prioritetet kryesore, sepse
nëpërmjet qendrave të shëndetit
mendor do të zvogëlojë numrin e të
sëmurë, veçmas në spitalet psikia-
trike. Me  ç’rast do të lehtësojë jetën
e familjarëve që kanë anëtarë me
çrregullime mendore. 

Si dhe përmirësimi i shëndetit

mendor dhe zvogëlimi i rrezikut të
vetëvrasjes duhet  të jenë qëllime
operative të strategjisë së shëndetit
publik.  Për  mjekun Taravari, çrre-
gullimet mendore mund të çojnë
deri në vendime ekstreme të
marrjes së vetë jetës. “Natyrisht që
vendimet të tilla fatale bëhen fatke-
qësisht si derivat i gjendjeve të
ndryshme klinike por për shumë
nga këto gjendje shkaktarë të këty-
re ndërmarrjeve ekstreme janë fak-
torët e jashtëm. Këtu përfshihet
stresi, i cili përparon deri në pikën e
vendimit radikal të “dorëzimit”. Pa-
punësia, mungesa e të ardhurave,
tensioni i krijuar nga ndikimi banal
njëkohësisht aspak legjitim i poli-
tikës deri në vendimet për punë-
sim, me pak fjalë Varfëria dhe Poli-
tika janë dy faktorë të lartë rreziku
dhe përgjegjës për ata individë, të
cilët shkojnë deri në aktin e vetë-
vrasjes. Kështu përmirësimi i shën-

detit mendor dhe parandalimi i
vetëvrasjeve nuk duhet të jetë pje-
së e programit shëndetësor, por
duhet të jetë përgjegjësi e të gjithë
zinxhirit qeveritar që drejton këtë
shtet aktualisht.

Sipas statistikave, në vendin
tonë nevojitet nga një qendër për
shëndet mendor në zonat me 80
deri 100 mijë banorë. Momentalisht
ka vetëm 6 qendra të tilla, por ato
kanë kapacitet për vetëm 20% nga
popullsia. Sipas të dhënave të Orga-
nizatës botërore të shëndetësisë,
deri në vitin 2020, pritet që çdo i
dyti person të vuajë nga çrregulli-
met mendore, ndërsa depresioni të
jetë problemi i dytë më i madh në
botë, pas sëmundjeve kardiovasku-
lare. Për të mos qenë pjesë e kësaj
tendence, mjekët rekomandojnë
më shumë aktivitet fizik, konsumim
të ushqimit të shëndetshëm dhe
më shumë jetë shoqërore.

Shkup, 10 mars - Qytetarët e Maqe-
donisë së Veriut vazhdojnë të prefe-
rojnë të paguajnë me para në dorë.
Pagesat elektronike, përmes inter-
netit, duke shfrytëzuar kompjute-
rin apo telefonin mobil, edhe pse
ofrojnë risi, ende nuk janë të kapsh-
me.

Të dhënat e fundit të Bankës Po-
pullore për muajin shtator të vitit
2018 tregojnë se numri i përgjith-
shëm i transaksioneve të realizuara
me transfere kreditore ose përafër-
sisht pesë milion, në formë letre
janë realizuar 2.896.599 transaksio-

ne, ndërsa në mënyrë elektronike
2.069.280.

Të dhënat tregojnë se mënyra
elektronikë është më e pranuesh-
me për personat juridik, të cilët nga
numri i përgjithshëm i transaksio-
neve elektronike me transfere kre-
ditore kanë realizuar 1.771.544,
ndërsa personat fizik 14.4% nga
transaksionet elektronike me tran-
sfere kreditore ose 297.736 transak-
sione. Nga pagesat e realizuara
elektronike përmes telefonave mo-
bil në muajin shtator të vitit 2018
janë realizuar mbi 66 mijë.

Të dhënat e publikuara,
megjithatë, tregojnë se nga viti në
vit ka rritje të transaksioneve me
transfere kreditore të nisura përmes
telefonave mobil, ashtu që në vitin
2017 fillojnë nga 25.597 në janar dhe
në muajin e fundit kanë arritur
54.897, ndërsa në vitin 2016 në
muajin e parë janë realizuar 13.085
dhe kanë arritur 29.367 në muajin
dhjetor. Bankat vazhdimisht inve-
stojnë në teknologji moderne dhe
inovative, ndërsa qëllimi është që
klientëve t’u mundësohet shërbimi
24 orë.

Qyterat parapëlqejnë pagesën tradicionale

KUJDESI NDAJ SHËNDETIT MENDOR

Më shumë qendra për
njerëzit e margjinalizuar 

Sipas statistikave, në
vendin tonë nevojitet
nga një qendër për
shëndet mendor në
zonat me 80 deri 100
mijë banorë.
Momentalisht ka
vetëm 6 qendra të
tilla, por ato kanë
kapacitet për vetëm
20% nga popullsia

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Tetovë, 10 mars - Dy  objekte shkollo-
re më se të nevojshme në Pollog,
presin aminin e qeverisë se kur do
të fillojnë të ndërtohen. Bëhet fjalë
për shkollën fillore “11 Tetori” në
fshatin Novo Sellë dhe objektin e
pafilluar për shkollë në Reçicë të
Vogël. Në ndërkohë, nuk ka  infor-
mata se kur do të fillojë rikonstrui-
mi i pullazit të shkollës së fshatit
Xhepçishtë. Kësisoj, nxënësit e
fshatit Novo Sellë ende janë duke
mësuar në kushte të rënda pasi që
objekti shkollor në këtë fshat u
përfshi nga zjarri në vitin 2017. Ta-
shmë dy vite më pas, ende nuk
është filluar të ndërtohet objekti
iri shkollor. Ministri i Arsimit dhe
Shkencës Arbër Ademi, thotë se
është në rrjedhë e sipër procedura
për tenderin dhe janë në pritje të
zgjedhjes së kompanisë që do të
bëjë ndërtimin e  objektit shkollor,
por pa dhënë afate konkrete.“Siç e
dini, tashmë procedura për furnizi-
me publike  është në rrjedhë e sipër
për shkollëne  Novos Sllës dhe sh-
presojmë se shumë shpejti do të
përfundojë, të gjendet kompania
e cila ofron çmimin më të lirë sipas

dispoziatve ligjore dhe së shpejti
të fillojë të ndërtohet. Kemi trashë-
guar një infrastrukturë jo funksio-
nale, ju e dini se në fshatin Klluko-
vec të Velesit, objekti shkollor është
në kushte më të vështira se sa
objekti i vjetër i shkollës së Gurgur-
nicës, edhe për at kemi ndarë mje-
te. Nëse e shihni programën për in-

vestime kapitale, ne jemi përqen-
druar në zona rurale pra, në Pollog
në vitin 2018, kemi investuar në
shkollën  e fshatit Falishtë dhe këto
investime do të vazhdojnë”, dekla-
roi Ministri i Arsimit dhe Shkencës
Arbër Ademi.

Ai, këto komente i ka bërë gjatë
inaugurimit të objektit shkollor në

fshatin Gurgunicë të komunës së
Bërvenicës. Ministri Ademi, sërish
nuk ka dhënë detaje dhe afate
kohore se kur do të fillojë të ndër-
tohet objekti shkollor në fshatin
Reçicë të Vogël. Madje, ai edhe vetë
ka pranuar se për këtë shkollë disa
herë është dhënë premtime dhe se
një shkollë për këtë vendbanim
është më se e domosdoshme.“Disa
herë kemi thënë se në bashkëpu-
nim me komunën e Tetovës, është
bërë aplikimi në qeveri, duke gjetur
një modalitet më të shpejtë të fi-
nancimit, për ndërtimin e asaj
shkolle. Presim që komisioni në qe-
veri, që i shqyrton aplikimet, po i
shqyrton projektet dhe të del me

një rezultat konkret që sa më sh-
pejtë të fillojë të ndërtohet shkolla
në Reçicë të Vogël. Bëhet fjalë për
një objekt të nevojshëm shkollorë,
domosdoshëm dhe që është prem-
tuar shumë herë”, deklaroi ministri
Ademi.Shkolla në këtë vendbanim
është një premtim i shumëher-
shëm duke përfshirë edhe vetë
kryeministrin Zoran Zaev. Rreth
700 nxënës të kësaj paralagje te-
tovare mësimin e ndjekin në këtë
shkollën fillore ‘Naim Frashëri’  e
cila ka më shumë se 1700 nxënës.
Më herët kishte deklarime se nëse
nuk e financojnë kinezët këtë
shkollë atëherë  do ta ndërtojë Qe-
veria apo komuna por deri më tash
të gjitha deklarimet kanë mbetur
premtime publike pa u bërë asgjë
konkrete. Ajo që deri më tash
mund të vërehet në teren në vendin
ku planifikohet të ndërtohet shkol-
la është rrafshuar por nuk ka infor-
mata shtesë se çfarë në realitet
ndodh në këtë vend. Disa herë për
mos realizimin e këtij premtimi ki-
shte reaguar edhe opozita e cila ka
fajësuar edhe pushtetit lokal edhe
atë qendror për mos përmbushje të
kërkesës së banorëve të këtij vend-
banimi. Kreu i dikasterit të Arsimit,
po ashtu nuk kishte informata se
kurrë do të fillojë rregullimi i pulla-
zit të shkollës në fshatin Xhepçi-
shtë.

Mosha mesatare e
mjekëve në vend është 56
vjeç, ndërkaq pas daljes së
tyre në pension shumë
Reparte specialistike
rrezikojnë të mbeten pa
kuadër përkatës. Më së
shumti mungojnë
anesteziologët,
Infektologët, Neurologët,
Gjinekologët si dhe
dermatologët

Shkup, 10 mars - Ndryshimet në
Ligjin për mbrojtje shëndetësore
me të cilat mjekët e sapolicencuar
duhet të angazhohen në Ndihmën
e Shpejtë, Punktet vaksinale si dhe
në patronazhe nuk është mirëpri-
tur nga Oda e Mjekëve të Maqe-
donisë. Nga Oda thonë se vendi i
mjekëve të rinjë për të kryer prak-
tikën është nëpër Klinika.
Nënkryetari i Odës Ylber Besimi

thotë për alsat se Klinikat kanë ne-
vojë për angazhimin e gjeneratës
së re të mjekëve.

Investimi i mjëkëve është
shumë i madh që ata të harxhohen
në Ndihmën e shpejtë. Ndihma e
shpejtë tani për tani është me pro-
blemet e veta që ne të gjithë i
dimë. Mjekët e rinjë e kanë vendin
nëpër institucione shëndetësore

dhe nëpër institucione ku ato do ta
arrijnë suksesin më të mirë të
mundshëm dhe prirjet që i kanë
për ndonjë fushë të mjekësisë”- tha
Ylber Besimi nga Oda e Mjekëve.

Studentët e mjekësisë të ndarë
mbi këtë çështje. Disa duan që an-
gazhimin e tyre ta kryejnë nëpër
Klinika, derisa disa të tjerë thonë se
edhe përvoja në Ndihmën e Sh-

pejtë do t’ju shërbej në karrierën e
tyre.

“Unë pas studimeve do të doja
që të angazhohen në kardioki-
rurgji gjatë pjesës së praktikës”

“Mendoj se mjekët e rinj duhet
të angazhohen edhe në Ndihmën
e Shpejtë edhe nëpër Klinika. Ku
ka vend aty duhet të angazhohet,
sepse ai nuk do të jetë mjek nëse

nuk angazhohet menjëherë në
profesionin e tij”.

“Mjekët e rinj mendoj se ven-
din e kanë nëpër Klinika. Në
ndihmën e shpejtë mendoj se
duhet të jenë persona të trajnuar
dhe të certifikuar për atë punë”.

Gjatë dy viteve të fundit num-
ri i mjekëve që janë punësuar
nëpër Klinikat e vendit është mbi
3200, më së shumti infermiere dhe
personel tjetër me shkollim të me-
sëm. Por pavarësisht, mungesa  e
kuadrit vazhdon të mbetet tejet e
theksuar. Ndër shkaqet kryesore
është paga e ulët dhe kushtet e
rënda në të cilat punojnë mjekët.
Krahasuar me vendet e rajonit,
Maqedonia ka pagat më të ulëta
të mjekëve, pas Serbisë. Mosha
mesatare e mjekëve në vend është
56 vjeç, ndërkaq pas daljes së tyre
në pension shumë Reparte specia-
listike rrezikojnë të mbeten pa
kuadër përkatës. Më së shumti
mungojnë anesteziologët, Infek-
tologët, Neurologët, Gjinekologët
si dhe dermatologët.

NDRYSHIMET NË LIGJIN PËR MBROJTJE SHËNDETËSORE 

Vendi i  mjekëve të rinjë është nëpër klinika 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

PREMTIME TË PAFUNDME PËR REÇICËN DHE NOVO SELLËN

Objektet e reja shkollore në
labirinthet institucionale

Ministri Ademi, sërish
nuk ka dhënë detaje dhe
afate kohore se kur do të
fillojë të ndërtohet
objekti shkollor në
fshatin Reçicë të vogël.
Madje, ai edhe vetë ka
pranuar se për këtë
shkollë disa herë është
dhënë premtime dhe se
një shkollë për këtë
vendbanim është më se e
domosdoshme
Koha
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Shkup, 10 mars- Dhoma Dentare e
Maqedonisë është mikpritës e
takimit të dytë të dentistëve evro-
piane, i cili përfshinte gjashtë dho-
ma: Dhoma Federale Gjermane,
përfaqësues të Bosnjës dhe Her-
cegovinës, Sllovenisë, Kroacisë,
Bullgarisë dhe Shoqata Dentare
Austriake.

Kryetari i Odës Dentare të Ma-
qedonisë Marian Denkovski thek-
soi se takimi përqëndrohet në ven-
dimet e Këshillit të Dentistëve
Evropian, zbatimi i tyre në përcak-
timin e parimeve në legjislacionin
e vendeve që aspirojnë për t'u ba-
shkuar me hapat e ardhshëm të
BE-së. Për shpërndarjen e profe-
sionistëve të kujdesit shëndetësor
brenda BE-së në bashkëpunim me
Komisionin Evropian për përfaqë-
simin e tyre në përmbushjen e vle-
rave të Unionit për shkak të speci-
fikave të tyre dhe interesit publik,
ekonomik dhe social. Forcimin e
marrëdhënieve me institucionet
shtetërore dhe forcimin e bashkë-
punimit ndërkombëtar me insti-
tucionet, dhomat dhe shoqatat në
nivel botëror, europian dhe rajo-

nal.
“Në Maqedoni ende kemi

dëme nga komercializimi negativ i
praktikave dentare, por kjo nuk do
të thotë se këto hapa janë ndër-
marrë në BE . Kemi diskutuar me
autoritetet e Shoqatave Dentare
dhe ramë dakord për t'u bashkuar
iniciativave që vijnë nga Unioni i
Dentistëve Evropianë, prandaj
jemi duke u bashkuar me nënshk-
rimin që dhamë këto ditë  të Rezo-
lutës së Anëtarësimit, tha Denkov-
ski. Ai tha se 15-20 vjet më parë
qytetarët tanë shkuan në Bullgari
për shërbimet dentare, por edhe

si Odë, por edhe  si profesion nuk
arritën të largojnë problemet e
Agjencinë shtetërore për konkur-
rencë.

I pyetur nëse do të rriten çmi-
met e shërbimeve dentare,
Denkovski përgjigjet që nuk do të
rrisë çmimet, por beson se kjo nuk
do të jetë nën kosto si kosto mate-
riale. Për mbiprodhimin, kjo temë
do të jetë pjesë e takimeve të tyre
të ardhshme dhe se të dhënat e
tyre thonë se ka rreth 2.700 licen-
ca për dentistë aktivë.

Ne mësuam se Universiteti i
Sarajevës merr në vit një mijë stu-

dentë, e cila është një numër i pa-
besueshëm për ne, shteti merr një
kuotë prej 50 studentëve, ndërsa
kuota private nuk është e kufizuar
dhe ato paguajnë privatisht dhe
pranojnë një mijë studentë. Por
unë shpresoj se shteti ynë do të
mbledh forcën për të rregulluar
numrin e nxënësve që marrin
kuotën shtetërore, nuk mund të
kufizojmë numrin e studentëve që
paguajnë fondet e tyre. Të dhënat
e fundit tregojnë se 3,900 kanë li-
cenca, por të dhënat aktuale tre-
gojnë se ky numër është rreth
2,700 licencat aktive të dentistë-

ve, tha Denkovski.
Peter Engel, kryetar i Dhomës

Federale Gjermane të Dentarëve,
thotë se ata gjithashtu përballen
me të njëjtat probleme në këtë
profesion. “Ne jemi të shqetësuar
me situatën me fondet e investi-
meve private në sektorin e shën-
detësisë. Si president i Dhomës,
jam po aq përgjegjës për profesio-
nin tonë si dhe për të drejtat e pa-
cientëve. Pacientët janë gjithmonë
në fokus. Ne gjithmonë duhet t'i
japim përparësi pacientëve, dhe
pastaj të përfitojmë, nuk duhet të
jetë e kundërta", thotë Engel, pjesë
në takimin e dentistëve evropian
në Maqedoni.

Nikolai Sharkov, president i
Aleancës Dentare  të Bullgarisë
thotë se sfidat me të cilat ballafa-
qohen vendet e BE-s, në fushën
dentare janë ato me të cilat për-
ballen vendet e tjera.

“Ekskluzivisht, dentistët janë
përgjegjës për shëndetin e njerëz-
ve oral. Fitimi vjen në vendin e dytë
ose të tretë. Prandaj, ne vendosëm
të nënshkruajmë një rezolutë që
investitori do të duhet të vijë nga
strukturat dentare private",thotë
Sharkov.

Fisnik PASHOLLI 

Shkup, 10 mars - Ulje e produktivi-
tetit të punës shënohet në Maqe-
doninë e Veriut në dy vitet e fun-
dit. Analizat e fundit të Bankës
Popullore të Maqedonisë tregojnë
se në vitin 2017, është ulur pro-
duktiviteti i punës për 3.2 për qind,
ndërsa në gjashtë muajt e parë të
vitit të kaluar ai është ulur për 2.4
për qind. Vlerësohet se në nivelin
e ulët të produktivitetit të punës
në vend, apo vlerës që mat sasinë
e të mirave dhe shërbimeve të
prodhuara për një orë pune,
ndikojnë makineritë apo tekno-
logjia relativisht e vjetër që për-
doret në prodhimtari, mungesa e

shkathtësive të punëtorëve.
Ekonomistët thonë se një nga

dobësitë strukturore të ekonomi-
së vendore është orientimi jo i
madh i kompanive ndaj eksportit,
pasi vlerësohet se një vend është i
pasur aq sa mundet të prodhojë
produkte të ndryshme që do ek-
sportohen me qëllim që të ketë
edhe sa më të lartë ekonomike, që
në fund do të sjellë edhe përmirë-
simin e mirëqenies së qytetarëve.
Për nivelin e ulët të produktivitetit
tonë, udhëzojnë edhe të dhënat e
zyrës evropiane të statistikave “Eu-
rostat”, sipas të cilave një punëtor
në Maqedoni për një orë pune
krijon vetëm afër 43 për qind të
vlerës së shtuar që e krijojnë punë-
torët në Bashkimin Evropian .
Banka Popullore e Maqedonisë e
mat produktivitetin si raport midis
Prodhimit të Brendshëm Bruto
dhe numrit të punësuarve. Në vi-
tin e kaluar në vend kemi rritje të
numrit të punëtorëve, stagnim të
ekonomisë dhe rritje të pagës me-
satare që ka rritur edhe koston e
punës së bizneseve.

“Ndër faktorët që përcaktojnë
dhe ndikojnë në produktivitetin e

punës në vend janë edhe madhë-
sia e firmave, treguesit për cilësinë
e kapitalit njerëzor apo shkallën
e arsimimit të tyre si dhe treguesit
për problemet financiare të firma-
ve", thotë ekonomistja Biljana Jo-
vanoviq.

Në ndërkohë, nga Fondi Mo-
netar Ndërkombëtar thonë se
vendi nevojitet të ndërmarrë poli-
tika të shumë anshme me qëllim
që të zbusë dobësitë në tregun e
punës dhe të rrisë produktivitetin. 

Në fushën e shkathtësive,
kryesorja është rritja e nivelit të
përfundimit të arsimit të mesëm,
rritja e cilësisë së mësimdhënies
dhe modernizimi i sistemit të arsi-
mit profesional , thonë nga FMN.”
Masat njëherazi duhet të përcil-
len edhe me planifikim strategjik
dhe afatgjatë në nivel kombëtar ,
me qëllim që të sigurohet koordi-
nim midis ministrive përkatëse,
institucioneve arsimore dhe
punëdhënësve. Politikat aktive në
tregun e punës , duhet të vazh-
dojnë të targetojnë të punësuarit
afatgjatë, prej të cilëve shumica
janë të rinj. Nevojitet edhe fokus
më i madh në ndërtimin e

shkathtësive dhe lehtësimin e
tranzicionit prej arsimit deri tek
punësimi përmes praktikës dhe
kohës së stazhit”, rekomandojnë
nga Fondi Monetar Ndërkombë-
tar.

Ekonomistët në Maqedoni,
vite me radhe alarmojnë se pro-
duktiviteti i ulët i ekonomisë ven-
dore ndërlidhet krahas pajisjes së
e dobët teknike-teknologjike të
kapaciteteve prodhuese, edhe me
mungesën e masave më të mëdha
dhe politikave zhvillimore të
orientuara në eksport, investimit
më të madh në ndërtimin e kapa-
citeteve të reja dhe modernizimin
e të vjetrave.

Sfidë në të ardhmen për politik
bërësit dhe ekzekutivin në Maqe-
doninë veriore janë hapat më të
guximshëm , më gjithëpërfshirës
dhe më këmbëngulës që të për-
mirësojnë faktorët kryesor të pro-
duktivitetit të punës , e që janë in-
vestimet në teknologji, kapitali
human, por edhe zbutja e proble-
mit të inovacionit në prodhimtari.
Edhe pagat më të larta në sektorin
privat së pari,e pastaj edhe në sek-
torin publik në vitet e ardhshme

do të vijnë si rrjedhojë e nxitjes ,
përkrahjes, dhe mbështetjes më
të madhe të bizneseve që të inve-
stojnë në zbatimin e teknologjisë
së re dhe në trajnimin e punëtorë-
ve të tyre, që do të sjellë edhe
rritjen e produktivitetit të punës.
Kjo rritje do të përkthehej në
prodhim më të madh dhe me ko-
sto më të ulët, çka përkthehet në
çmime më konkurruese në treg
dhe rritje të eksporteve dhe shitje-
ve brenda vendit. 

Rritja e shitjeve rrit të ardhurat
për firmat dhe normalisht fitimet
e tyre. Rritja e të ardhurave rrit in-
vestimet e firmave në kërkime,
teknologji të reja dhe trajnime për
rritjen e aftësive të punonjësve.
Kjo gjë do të bëjë që produktivite-
ti të vazhdojë të rritet. 

Kjo rritje do të përkthehet në
rritje të pagave të punonjësve,
rritje të kërkesës së përgjithshme
të ekonomisë, rritje të investime-
ve, pra, rritje të ekonomisë në tërë-
si. Nëse investojmë në përmirësi-
min e teknologjisë dhe trajnimin e
punëtorëve , do të mund të
prodhojmë të njëjtën sasi me më
pak orë pune. 

KONKURRUESHMËRIA EKONOMIKE

Produktiviteti ende i ulëtVlerësohet se në nivelin e
ulët të produktivitetit të
punës në vend, apo vlerës
që mat sasinë e të mirave
dhe shërbimeve të
prodhuara për një orë
pune, ndikojnë maki -
neritë apo teknologjia
relativisht e vjetër që
përdoret në prodhimtari
si mungesa e shka -
thtësive të punëtorëve 

KËMBIM PËRVOJASH 

Dëmet nga komercializimi
negativ i praktikave dentare 

“Në Maqedoni ende kemi
dëme nga komercializimi
negativ i praktikave
dentare, por kjo nuk do të
thotë se këto hapa janë
ndërmarrë në BE”, thotë
kryetari i Odës Dentare të
Maqedonisë,  Marian
Denkovski 
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AGJENCIA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE NË BUJQËSI DHE ZHVILLIMIN RURAL 

Në bazë të nenit 7, alineja 9 nga Ligji për themelim të Agjencisë për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 72/07, 5/09, 43/14, 193/15, 39/16 dhe 164/18), Agjencia për 
mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural e publikon këtë: 

T H I R R J E  P U B L I K E  n r .  0 2 / 2 0 1 9  
për parashtrim të kërkesave për shfrytëzim të mjeteve nga Programi për  

mbështetje financiare në zhvillimin rural për vitin 2019 
 
I. LËNDA E SHPALLJES 

Lënda e kësaj e shpallje është shpërndarja e mbështetjes financiare për masat në vijim: 
 

 
II.   SHFRYTËZUES 
Të drejtë në shfrytëzim të mjeteve kanë subjektet në vijim: 

Subjekte Kodi i masës 
Ekonomitë bujqësore të regjistruara në Regjistrin e vetëm të ekonomive bujqësore në Ministrinë 

e bujqësisë, pylltarisë dhe ekonomisë së ujërave, sipas Ligjit për bujqësi dhe zhvillim rural Masa 121 

 
Vërejtje: Kërkuesit të cilët kanë qenë shfrytëzues të mbështetjes financiare për furnizim të traktorëve përmes 
IPARD Programit dhe Programeve nacionale për mbështetje financiare të zhvillimit rural për pesë vitet e 
kaluara, nuk janë të pranueshëm si shfrytëzues të kësaj mase.  
III.       SHUMA E MBËSHTETJES FINANCIARE 
Mjetet janë të parapara për investime për furnizim blegtoral, të parapara me Programin për mbështetje financiare në 
zhvillimin rural për vitin 2019.  
Vlera maksimale e shpenzimeve të pranueshme për shfrytëzues për Masën 121.1 është 6.500.000,00 denarë. 
Mjetet shpërndahen për periudhën e realizimit të planit të biznesit dhe paguhen në nivel vjetor.  
IV.  KUSHTET PËR SHFRYTËZIM TË MJETEVE DHE DOKUMENTACIONI I CILI DORËZOHET 
Kërkesat parashtrohen në mënyrë elektronike pas regjistrimit të realizuar në e-baranje.ipardpa.gov.mk 
Një kërkues mund të parashtrojë vetëm një kërkesë për një masë ose më së shumti 2 kërkesa individuale për masa të 
ndryshme duke marrë parasysh edhe masat tjera nga Programi për mbështetje financiare të zhvillimit rural për vitin 
2019. 
Kushtet të cilat duhet ti plotësojnë kërkuesit e mjeteve janë të përcaktuara me: 

- Programin për mbështetje financiare të zhvillimit rural për vitin 2019 ("Gazeta zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë" nr. 23/19 DHE 32/19) 

- Ligjin për bujqësi dhe zhvillim rural ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 49/10, 53/11, 
126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16, 74/17 
dhe 83/18). 

- Rregullorja për kriteret më të përafërta për zgjedhje të shfrytëzuesve sipas masave për zhvillim 
rural ("Gazeta zyrtare e R. Maqedonisë" nr. 124/11, 80/13, 35/16, 101/17 dhe 162/18) dhe 

- Rregullorja për kushtet shtesë më të përafërta për mbështetjen nga masat për zhvillim rural, 
shpenzimet e pranueshme dhe shuma  e mbështetjes për shpenzimet e pranueshme për shfrytëzues 
për masë individuale ("Gazeta zyrtare e R. Maqedonisë" nr. 124/11, 80/13, 72/14, 35/16, 59/16 dhe 
178/18) 
 

Kërkuesit e mbështetjes financiare është e nevojshme të krijojnë kërkesë elektronike për mbështetje financiare me të 
dhëna për lokacionin e investimit, të dhëna për investimin dhe më mënyrë elektronike ti bashkëngjitin dokumentet e 
nevojshme të parapara për masën 121, nënmasa 121.1. 
Kërkuesit që i kanë plotësuar kushtet për shfrytëzim të mjeteve për masat 121 radhiten me vlerësim të përcaktuar në 
Rregulloren për kriteret më të përafërta për zgjedhje të shfrytëzuesve të masave për zhvillim rural ("Gazeta zyrtare e 
R. Maqedonisë" nr. 124/11, 80/13, 35/16, 101/17 dhe 162/18) 

- Kërkesat të cilat i kanë plotësuar kushtet për shfrytëzim të mjeteve për masën 2 do të radhiten sipas 
datës dhe kohë së parashtrimit të kërkesës elektronike në e-baranje.ipardpa.gov.mk 

- Kërkesat të cilat nuk janë parashtruara në mënyrë elektronike në e-baranje.ipardpa.gov.mk nuk do të 
mbikëqyren. 

- Kërkesat me numër të njëjtë të pikëve do të radhiten sipas datës dhe kohës së parashtrimit të kërkesës 
elektronike në e-baranje.ipardpa.gov.mk 

- Kërkuesit nuk guxojnë të fillojnë me realizim të investimit para lidhjes së Marrëveshjes për kofinansim 
me Agjencinë  

 
V.  TËRHEQJE TË FORMULARËVE DHE UDHËZIME 

Udhëzimet për regjistrim të kërkuesve në sistemin për parashtrim elektronik të kërkesës mund të merren në faqen 
fillestare e-baranje.ipardpa.gov.mk.. 
Udhëzimi për shfrytëzuesit e masës individuale mund të merret pas fillimit të krijimit të kërkesës për masë. 
Udhëzimi për shfrytëzuesit mund të merret në ueb faqen e Agjencisë www.ipardpa.gov.mk ose mund të merren direkt 
në Agjencinë çdo ditë pune nga ora 08:30 deri në ora 16:30 në adresën: 

Agjencia për mbështetje financiare për bujqësi dhe zhvillimin rural 
bul. "3-ta Makedonska brigada" nr.20 

(ndërtesa e Makedonija Tabak blloku C) 1000 Shkup 
 

VI. MËNYRA E PARASHTRIMIT TË DOKUMENTEVE 
Kërkesa e plotësuar elektronike për mbështetje financiare është e nevojshme të shkarkohet, printohet dhe nënshkruhet 
dhe së bashku me dokumentacionin e tërësishëm të parashtrohet deri te Agjencia për mbështetje financiare në bujqësi 
dhe zhvillim rural në zarf të mbyllur në të cilin në anën e përparme në këndin e lartë të majtë qëndron Kërkesë për 
mbështetje financiare dhe Numri arkivor i Kërkesës (0219-12116-XXXX/1). Kërkesa mund të parashtrohet 
përmes postës ose personalisht në sportelin e Agjencisë, në të kundërtën Agjencia nuk merr përgjegjësi për arritje të 
vonuar ose të pakompletuar në sportel ose hapje të parakohshme të kërkesës.  
 
Afati përfundimtar për parashtrim të kërkesave është 11.04.2019. 
 

Informata më të hollësishme në kontakt tel. (02) 3097-460 ose në e-mail adresën: 
ipardpa.info@ipardpa.gov.mk dhe ne ueb faqen: www.ipardpa.gov.mk. 

Kontakt: 
Agjencia për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillimin rural, Sektori për miratim të projekteve  

Telefon 02 3097 - 460, çdo ditë pune nga ora 08:30 deri 16:30 
E-mail: ipardpa.info@ipardpa.gov.mk 

KAPACITETET PRODHUESE TË KËRKUESIT 
 

Kodi i 
masës 

 

Emri i masës 

Vlera maksimale 
e shpenzimeve të 
pranueshme për 

shfrytëzues 
121 Investimet për modrenizim të ekonomive bujqësore  

deri 6.500.000 
denarë shpenzime 
të pranueshme për 
shfrytëzues 
individual   

121.1 

Furnizim i bagëtisë nga importi ose nga organizata të verifikuara kultivuese 
sipas Ligjit për blegtori (të regjistruara në Regjistrin për organizata të 
verifikuara të kultivuesve të bagëtive, më së voni deri në datën e përfundimit të 
thirrjes publike) edhe atë për: 

- furnizim me mëshqerra të grupit me pedigre të lartë (me përjashtim të viçave 
të rasës Busha), 

- furnizim me kokë meshkuj dhe femra me pedigre për mbarështim të dhenve 
dhe 

- furnizim me kokë meshkuj dhe femra me pedigre për mbarështim të dhive 

 
 

QYTETI I SHKUPIT 
 

Në përputhje me nenin 4 të Rregullores për shfrytëzimin e mjeteve financiare nga buxheti i Qytetit të Shkupit për subvencionim të qytetarëve në territorin e qytetit të Shkupit për blerjen e biçikletave 
në vitin 2019 me nr. 08-2252/1 të datës 08.03.2019, dhe në lidhje me Vendimin për përcaktimin e vlerës maksimale për ndarjen e subvencionit individual qytetarëve për blerjen e biçikletave në vitin 
2019 („Lajmëtari zyrtar i Qytetit të Shkupit’’ numër 02/19), Qyteti i Shkupit shpall: 
 

THIRRJE PUBLIKE 
për subvencionimin e qytetarëve në territorin e qytetit të Shkupit 

 për blerjen e biçikletave në vitin 2019  
 

1. Përshkrimi i Thirrjes publike 
1.1. Qyteti i Shkupit, me qëllim që të stimulojë qytetarët për përdorimin e biçikletave, qytetarëve 
të cilët do të blejnë biçikletë nga dita e shpalljes së Thirrjes publike 11.03.2019 deri më 
30.06.2019, do t’u kompensojë një pjesë të shpenzimeve të bëra për blerjen e biçikletës. 
1.2. Mjetet që do t’i subvencionojë Qyteti i Shkupit janë në vlerën prej 50% të vlerës së 
biçikletës, po jo më shumë se 3.000,00 denarë për person, me tatimin mbi të ardhurat personale 
të përfshirë.  
1.3. Thirrja publike do të realizohet sipas parimit “i pari i arritur, i pari shërbehet“.  

2. E drejta për pjesëmarrje në Thirrjen publike  
Të drejtë për pjesëmarrje në këtë Thirrje publike kanë banorët e Qytetit të Shkupit (në komunat: 
Aerodrom, Butel, Gazi Baba, Gjorçe Petrov, Karposh, Kisela Voda, Saraj, Qendër, Çair dhe 
Shuto Orizare), të cilët do të blejnë biçikletë nga dita e shpalljes së Thirrjes publike deri në 
shterimin e mjeteve në buxhet të dedikuara për atë qëllim, por jo më vonë se 30.06.2019. 
3. Kushte që duhet t’i plotësojë aplikuesi  
Aplikuesi duhet t’i plotësojë kushtet e mëposhtme: 

 të jetë banor i Qytetit të Shkupit (në komunat: Aerodrom, Butel, Gazi Baba, Gjorçe 
Petrov, Karposh, Kisela Voda, Saraj, Qendër, Çair dhe Shuto Orizare), 

 të mos ketë shfrytëzuar subvencion për blerjen e biçikletës nga Qyteti i Shkupit, 
 të blejë biçikletën nga dita e shpalljes së Thirrjes publike deri në shterimin e buxhetit të 

dedikuar për atë qëllim, por jo më vonë se 30.06.2019. 
4. Mënyra e aplikimit për Thirrjen publike  
4.1. Për kompensimin e një pjese të shpenzimeve si dhe për dëshmimin se kushtet për 
pjesëmarrje janë plotësuar, aplikuesi deri te Qyteti i Shkupit duhet të depozitojë:  

 kërkesë për subvencionim për blerjen e një biçiklete (Kërkesa mund të merret në arkivin 
e Qytetit të Shkupit ose të sigurohet nga faqja e internetit e Qytetit të Shkupit: 
www.skopje.gov.mk),  

 dëshmi që është banor i qytetit të Shkupit, me depozitimin e kopjes së letërnjoftimit të 
vlefshëm të aplikuesit, 

 fotokopje e llogarisë së transaksionit të aplikuesit 
 deklaratë që aplikuesi deri tani nuk ka shfrytëzuar subvencion për blerjen e biçikletës 

nga Qyteti i Shkupit  
 dëshmi se është realizuar blerja e biçikletës, me faturë fiskale origjinale ose faturë me 

certifikatë nga bankë afariste, me datë nga dita e shpalljes deri në ditën e përfundimit të 
Thirrjes publike. 

4.2. Një person mund të paraqesë vetëm një kërkesë për marrjen e subvencionit për blerjen e një 
biçiklete. 
4.3. Kërkesën për subvencionimin e qytetarëve në territorin e qytetit të Shkupit për blerjen e 
biçikletave në vitin 2019, së bashku me dokumentacionin e nevojshëm, qytetarët në zarf të 
mbyllur e depozitojnë pranë Komisionit përkatës, nëpërmjet Arkivit të Qytetit të Shkupit, në 
adresën bul. Ilinden nr. 82, çdo ditë pune nga ora 09:00 deri në orën 15:00. 
4.4. Në zarf duhet të shënohet “Thirrje publike për subvencionimin e qytetarëve në territorin e 
qytetit të Shkupit për blerjen e biçikletave në vitin 2019“  
4.5. Arkivi i Qytetit të Shkupit aplikimet e pranuara do t’i evidentojë me kohën e saktë të 
depozitimit (data, ora dhe minuta), për arsye të vendosjes së renditjes sipas së cilës do të 
shqyrtohen aplikimet. 
 
5. Mënyra e realizimit të Thirrjes publike 
5.1. Për realizimin e Thirrjes publike Kryetari i Qytetit të Shkupit formon komision për 
realizimin e Thirrjes publike për subvencionimin e qytetarëve në territorin e qytetit të Shkupit 
për blerjen e biçikletave në vitin 2019. 
5.2. Qyteti i Shkupit, në varësi të dinamikës së arritjes së fletëparaqitjeve, në mënyrë periodike 
do të njoftojë publikun për mjetet e mbetura, deri në shfrytëzimin e tërësishëm të tyre, por jo më 
vonë se 30.06.2019.  
 
5.3. Pagimi i mjeteve do të realizohet në mënyrë sukcesive, sipas rendit të aplikimeve të 
depozituara, deri në plotësimin e buxhetit të parashikuar për këtë qëllim.  
5.4. Nëse shterohen të gjitha mjetet e parashikuara financiare, Qyteti i Shkupit do të shpallë 
përfundimin e Thirrjes publike në ueb-faqen e tij.  
Mjetet financiare do të konsiderohen si të shteruara, përkatësisht të ndara kur me propozim të 
Komisionit, Kryetari i Qytetit do të sjellë aktvendim për pagimin e mjeteve.  
 
6. Mënyra e realizimit të së drejtës për kompensim 
6.1. Kryetari i Qytetit të Shkupit me propozim të Komisionit do të sjellë aktvendim për 
miratimin e kërkesës së aplikuesve të cilët plotësojnë kushtet në përputhje me Thirrjen publike. 
6.2. Kryetari i Qytetit të Shkupit me propozim të Komisionit do të njoftojë aplikuesit të cilët nuk 
kanë plotësuar kushtet në përputhje me Thirrjen publike për mosmiratimin e kërkesës së tyre. 

 
 

QYTETI I SHKUPIT 
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Një avion i Airlines Ethiopian
që udhëtonte nga Addis Abeba në
Nairobi me 157 persona në bord u
rrëzua sot. Mediat e huaja rapor-
tojnë lajmin duke iu referuar dek-

larates zyrtare të bërë nga vetë
kompania e fluturimit.

“Është konfirmuar se aksiden-
ti ka ndodhur në orën 08.44,”, ra-
porton Reuters, duke iu refe-

ruarnje zëdhënësi por pa i per-
mendur emrin.

Aeroplani Boeing 737 men-
dohet të ketë transportuar 149 pa-
sagjerë dhe tetë anëtarë të ekui-

pazhit. Ai u ngrit në orën 08:38
nga Addis Ababa, në Etiopi, tha
kompania në një deklaratë.

Ndërkohë që është rrëzuar
pranë qytetit të Bishoftu, 62 kilo-
metra në juglindje të kryeqytetit
Addis Abeba.“Në këtë kohë opera-
cionet e kërkim-shpëtimit janë në
zhvillim e sipër dhe ne nuk kemi
informacion të konfirmuar për të
mbijetuarit” tha kompania ajrore.

“Stafi i Airlines Ethiopian do
të dërgohet në skenën e aksiden-
tit dhe do të bëjë gjithshka të
mundshme për të ndihmuar shër-
bimet e emergjencës”, shtoi ajo.

Kryeministri Abiy Ahmed
ofroi “ngushëllimet më të thella
për familjet e atyre që kanë hum-
bur të dashurit e tyre”.

Një tjetër avion i të njëjtit mo-
del u përfshi në një aksident ajror
përpara 5 muajsh, kur një mjet i
tillë i “Lion Air flight” ra në det
pranë Indonezisë me gati 190 per-
sona në bord

Vrasja makabre e shqiptarit i
cili u gjet i murosur në një vilë në
Itali, i ka rrënjët tek hakmarrja e
një gruaje italiane.

Gjithçka ka nisur për shkak të
një romance mes shqiptarit Astrit
Lajmaj e gruas italiane, tashmë 64
vjeçare. Gruaja, emri i të cilës nuk
bëhet i ditur nga media italiane
ishte tregtare bizhush dhe ka pa-
tur një marrëdhënie intime me
shqiptarin që në vitin 2012. Pas
disa muajsh, shqiptari i jep fund
lidhjes. Por sipas gruas italiane,
Lamaj nuk iku thjesht prej
marrëdhënies mes gruan, por
edhe me një vjedhje në dyqanin e
italianes.

Vjedhja dhe përfundimi i
lidhjes kanë mjaftuar për italian, e
cila kontaktoi me disa qarqe që ki-
shin lidhje me mafian. U kontak-
tuan disa persona, të cilët fillimi-

sht e mashtruan shqiptarin me
një karrem, duke i thënë se ishin të
gatshëm t’i jepnin një sasi droge.
Lamaj shkoi në Brianza por e kup-
toi vonë se gjithçka ishte një ma-

shtrim. Shqiptari është rrahur bar-
barisht, është mbytur për vdekje
me tel në fyt dhe më pas është
murosur në Senago në muret e një
vile ku një prej vrasësve kishte pu-
nuar për rinovim.

“Nëse nuk do të ishte një ba-
shkëpunimin e një anëtari të
bandës, që tregoi gjithçka, kufo-
ma nuk do të ishte gjetur kurrë”, -
tha prokurori i republikës së Mon-
za Luiza Zanetti.

“Edhe pse (gruaja që porosi
vrasjen) e njihte vëllanë e vik-
timës, i cili nuk po linte gur pa lë-
vizur për të mësuar rreth fatit të
Astritit, ajo nuk nxori asnjë fjalë”-
shtoi prokurori.

Momente paniku dhe
frike kanë përjetuar
pasagjerët e avionit të
kompanisë turke
Turkish Airline.
Mësohet se avioni i
drejtimit Stamboll-
New York ka hyrë në
masa ajrore të forta
dhe ka humbur
ekuilibrin

Gjatë turbulencave të forta aj-
rore në afërsi të New Yorkut në
bordin e një avioni pasagjerësh të
kompanisë “Turkish Airlines” rreth
30 persona u lënduan deklarojnë
autoritetet në aeroportin “Ken-
nedy” në New York.

“Plagët nuk janë kërcënuese
për jetën”, tha një zëdhënës për
medie.Një person raportohet se ka
thyer këmbën, ndërsa të tjerët
kanë plagë dhe lëndime tjera,
transmeton rtv21.tv.

Aeroplani u ul në aeroportin e
New Yorkut në orën 5:35 të
mëngjesit pas largimit nga Stam-

bolli. Shumica e udhëtarëve u traj-
tuan në terminalin e aeroportit,
një zëdhënës i Autoritetit të Portit
të Shteteve të Bashkuara të New
Yorkut dhe New Jersey deklaroi se
të lënduarit më pas u dërguan në
spital.

Në këtë fluturim ishte edhe sh-
qiptari, Sead Nikaj i cili u bë i
njohur me shqiponjën që bëri në
hyrje pas aterrimit në aeroportin e
Podgoricës, ku u pengua nga punë-
torët malazez në aeroport.

"Po kthehesha nga Shqipëria
dhe 40 minuta para uljes në New
York u përplasëm me rryma ajrore.

Pas një periudhe qetësie sërish u
përplasëm me një rrymë më të
fortë. Njerzit filluan të bërtasin
dhe të luteshin për jetën. Kurrë më
parë nuk kisha përjetuar një gjë të

tillë." tha ai.
E megjithatë të gjithë të lën-

duarit janë jashtë rrezikut për
jetën dhe vetëm disa prej tyre kanë
thyerje të kockave.

Diçka nuk ishte në rregull në
fabrikën “ARI-Armaturen” në Gjer-
mani. Një punëtor 23-vjeçar kish-
te probleme shëndetësore, ndër-
sa mjekët zbuluan se ai kishte
ngrënë merkur helmues. Më vonë
u zbulua se ky helm ishte vendo-
sur në ushqimin e punëtorëve
nga një koleg i tyre i punës. Pasi
drejtuesit e fabrikës vendosën ka-
mera në dhomën e pushimit, ata
zbuluan se makinisti Klaus O., 57-
vjeçar, kishte vendosur helm në
senduiçët e kolegëve të tij. Për
këtë arsye, një gjykatë e Bielefel-
dit e dënoi atë me burgim të
përjetshëm. Ai u shpall fajtor për
tentim-vrasje dhe nëntë akuza
tjera lidhur me sjelljen e tij ndaj
kolegëve të punës për shkak të
dëmtimeve që kanë pësuar në
mëlçi. Sidoqoftë, vendimi për dë-
nimin e tij nuk paraqet përmbyl-
lje të këtij rasti. Prokurori i rastit,
Veit Walter, ka thënë se organet e
drejtësisë janë duke i hetuar edhe
21 raste të vdekjeve të mëhersh-
me të punëtorëve të kësaj kom-
panie, të cilat më parë ishin vlerë-
suar si raste që nuk lidhen me
punën në fabrikë. Zyrtarët poli-
corë e kishin arrestuar personin
Klaus O. më 16 maj të vitit të ka-
luar pasi përmes pamjeve të si-
guruara nga kamerat u vërtetua
se ai kishte hyrë në dhomën e pu-
shimit, e kishte hapur çantën e
një punëtori dhe kishte hedhur
një lloj pluhuri në ushqimin e tij,
shkruan “The New York Times”.

TMERRI NË AVIONIN STAMBOLL-NEW YORK

Shqiptari flet si u rrezikua jeta e qindra udhëtarëve
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Vendosi helm 
në senduiçët 
e kolegëve,
dënohet me
burgim të
përjetshëm

E mbytën me tel dhe e murosën, një grua e porositi masakrimin e shqiptarit

Rrëzohet avioni me 157
pasagjerë, asnjë i mbijetuar
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T
a përshkruash këtë, si krizën
më të rëndë midis Francës dhe
Italisë, që prej Luftës së Dytë
Botërore, është paksa e te-

pruar. Kjo nuk është aspak atmosfera,
sikur trupat janë gati për të marshuar
nëpër Alpe - siç bëri Musolini në vitin
1940. E megjithatë, kur Franca e tërho-
qi ambasadorin e saj nga Roma këtë
javë, pasi zv/kryeministri i Italisë,
Luixhi Di Maio, takoi një grup prote-
stuesish Jelekë-Verdhë në Francë, u
duk sikur politika evropiane mori një
kthesë të rrezikshme. Di Maio, një
udhëheqës i lëvizjes anti-establish-
ment Pesë Yjet, kishte shkruar në Twit-
ter, duke shoqëruar një foto nga taki-
mi me fjalët:”Erërat e ndryshimit kanë
kapërcyer Alpet!”.

Asnjë nga vendet evropiane, nuk
janë kulturalisht dhe historikisht më
pranë se sa Franca me Italinë. Ato janë
anëtare themeluese të projektit evro-
pian. Të dyja vendet fqinje, janë njëlloj
të fiksuara pas ushqimit dhe modës
së nivelit të lartë - ato janë mesdheta-
re, dhe kanë një kulturë “latine”. Prak-
tika diplomatike, e detyron një vend të
thërrasë ambasadorin e saj, kur gëlon
një konflikt i madh, ose kur ka
ndodhur një veprim serioz armiqësor,
që kërkon një reagim të fortë simbolik
- siç ishte momenti kur vendet evro-
piane tërhoqën ambasadorët e tyre
nga Moska pas sulmit kimik në Sali-
sbërit të Britanisë të Madhe. Po si ar-
ritëm në këtë pikë? Mendoni pak mbi
zgjedhjet për në Parlamentin Euro-
pian - dhe rritjen e populizmit të
djathtë dhe të majtë në kontinent.
Presidenti i Francës, Emanuel Makron,
që fillimisht e promovoi veten si një
udhëheqës reformist të projektit evro-
pian, është dobësuar nga kriza e
shkaktuar prej Jelekë-Verdhëve, e cila
ka filluar që nga nëntori i vitit të kaluar.

Tani ai po përpiqet të krijojë një
aleancë të demokratëve liberalë që
ndan të njëjtat ide, përpara zgjedhje-
ve evropiane të majit. Ndërkohë,
udhëheqësi i fortë i Italisë, Mateo Sal-
vini, ministër i Brendshëm dhe
udhëheqës i partisë të së djathtës ek-
streme, e ka pozicionuar veten si fla-
murtar të populistëve të djathtë në të
gjithë kontinentin. Ai ka folur për
ndërtimin e një “Lidhje të Ligave në
Evropë”, dhe kohët e fundit vizitoi Po-
loninë, për të krijuar një aleancë me
partinë qeverisëse atje, Ligj dhe
Drejtësi. Në rrezik është ekuilibri poli-
tik i forcave brenda BE-së. Makron
është shndërruar në shënjestrën e pre-
feruar të Salvinit. Që kur një koalicion
i mbizotëruar nga e djathta, mori pu-
shtetin në Itali vitin e kaluar,

marrëdhëniet me Francën janë përke-
qësuar. Dyshja Salvini-Di Maio, ka
hedhur akuza të shumta në drejtim
të Makron, më së fundi në lidhje me
krizën e emigracionit, dhe trashëgi-
minë koloniale të Francës. Por ajo që i
hodhi më shumë benzinë zjarrit, ish-
te vizita e Di Maios në Francë për të
takuar Jelekë-Verdhët në periferi të Pa-
risit.

Vizita ishte e paparalajmëruar,
dhe Elizeja e sheh atë si një gjest të
hapur të mbështetjes ndaj asaj që
Makron nuk e konsideron thjesht një
protestë sociale në nivel lokal, por
edhe si një kryengritje që synon të rrë-
zojë atë, dhe të minojë stabilitetin e
vetë institucioneve franceze. Nuk ish-
te një detaj i parëndësishëm, që mes
aktivistëve me të cilën u takua, Di Maio
qëndroi pranë njërit prej tyre, që bëri
publikisht thirrje që presidenti fran-
cez të rrëzohet, dhe të zëvendësohet
nga një “gjeneral”.

Makron nuk e harroi se si Pesë Yjet,
e ndihmuan lëvizjen franceze të prote-
stës, me platformën e vet digjitale. Sal-
vini është gjithashtu një aleat i Ma-
rinë Lë Pen, Partia e Tubimit Kombëtar
e të cilës ka përfituar më shumë nga
protestat e Jelekë-Verdhëve, në son-
dazhet e opinionit publik. Tashmë
Makron ka vendosur të mos tolerojë
më, duke sinjalizuar kalimin e një pra-
gu të rrezikshëm. Ministria e Jashtme

franceze, publikoi një deklaratë, ku de-
noncoheshin “deklaratat e pahijshme”,
që ishin “të paprecedenta që nga koha
e luftës”. Kjo referencë historike speci-
fike, u vendos qëllimisht për të qenë
një këmbanë alarmi, dhe një para-
lajmërim. Ajo synonte ndërkohë të
shërbejë si një kujtesë për diçka
thelbësore në lidhje me projektin
evropian:çfarëdolloj mosmarrëve-
shjesh që mund të lindin brenda klu-
bit, bashkëjetesa - por edhe bashkëpu-
nimi - midis shteteve anëtare, kërkon
një shkallë minimale të qytetarisë dhe
respektit ndaj legjitimitetit demokra-
tik të partnerëve.

Nëse kjo do të ketë ndikimin e sy-
nuar tek Roma, kjo mbetet për t’u
parë. Salvini tregoi disa shenja prapë-
simi, duke thënë se do të ishte i lumtur
të takohej me Makronin - por toni i tij
mbetej sfidues. Dinamika që qëndron
pas këtij sherri, fshihet në politikën e
brendshme në Itali. Ashtu si të gjithë
populistët (qoftë në të majtë apo në të
djathtë), Salvini përdor një gjuhë të
ashpër në etiketimin e armiqve, të
brendshëm ose të jashtëm. Deri më
tani, përplasja me Francën dhe stig-
matizimi i emigrantëve, i ka shërbyer
për mirë. Popullariteti i partisë së tij,
është rritur në sondazhet e opinionit
publik, që nga zgjedhjet italiane të
marsit 2018. Dhe tani, partnerët e koa-
licionit, Lidhja e ekstremit të djathtë

dhe Pesë Yjet, janë rivalët që konkur-
rojnë për votues përpara zgjedhjeve
evropiane, duke e përdorur Francën si
një kokë turku. Kjo taktikë ndihmon në
arratisjen prej problemeve të Italisë dhe
qeverisjes së keqe (ekonomia ka hyrë në
recesion), dhe gjithashtu nga më shumë
vështirësi personale (Salvini ndodhet
nën hetim mbi qëndrimin e tij mbi mi-
grantët). Me Pesë Yjet, që shihen si part-
neri më i dobët në koalicion, udhëhe-
qësi Di Maio, po përpiqet të përfitojë
nga Jelekët e Verdhë- një lëvizje që ai e
krahason me ditët e hershme të partisë
së tij.

Çarja diplomatike franko-italiane,
nuk duhet të ekzagjerohet. Ajo përm-
ban kaq shumë teatralitet dhe elementë
qesharakë, sa ka edhe elementë nega-
tivë. Kjo nuk do të thotë se BE-ja është
gati të shpërbëhet. Dhe as nuk do të
thotë që e djathta ekstreme, do të domi-
nojë Parlamentin Evropian. Forcat e saj
janë të ndara, dhe sondazhet tregojnë se
nuk do ta fitojnë dot shumicën. Por ajo
tregon - ashtu si Brexit - se si politikat e
brendshme të polarizuara, dhe përhapja
e retorikës së mbushur me urrejtje,
mund të shndërrohet lehtësisht në një
situata acaruese dhe në ndarje të hapu-
ra midis kombeve, që jo shumë kohë më
parë kishin një partneritet dhe miqësi të
fortë. Kjo grindje, dëshmon brishtësinë
e terrenit, mbi të cilën po ecim në
Evropën e sotme. (The Guardian)

Çarja
diplomatike
franko-
italiane, nuk
duhet të
ekzagjerohet.
Ajo përmban
kaq shumë
teatralitet dhe
elementë
qesharakë, sa
ka edhe
elementë
negativë. Kjo
nuk do të thotë
se BE-ja është
gati të
shpërbëhet

KOHA PËR KARIKATURËN E DITËS

Sherri Francë-Itali është teatral Nga
Natalie NOUGAYREDE
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O
rganizimi arsimor, struk-
turat arsimore, objektivat
e arsimit e të edukimit,
mekanizmi i funksioni-

mit të tyre si edhe marrëdhëniet
që vendosen me shoqërinë, sado
që ndjekin ligjësi të përgjithshme
ato i nënshtrohen një sistemi uni-
versal me mision dhe funksion
konkret, vendosen në një sistem ku
ligjësitë e brendshme specifike pa-
raqesin piramidën e sistemit ba-
shkëkohor arsimor. Sistemi arsimor
paraqet një strukturë komplekse
të institucioneve vitale të shoqëri-
së, i cili mund të shqyrtohet nga
aspekte dhe dimensione të shum-
ta. Historia e tij është e bujshme
mbasi ai gjithmonë ka tentuar të
jetë bashkëkohor. Megjithatë koha
vrapon dhe ai duhet ti përshtatet
asaj, apo më mirë të them sistemi
arsimor duhet t’i paraprij kohës.

PREMISAT. Trajtimi i temës
mbështetet në këto premisa: 1.
Reformimi i sistemit arsimor
nënkupton reformimin e dijeve
dhe vlerave. 2. Reformimi i arsimit
është proces nuk është gjendje. 3.
Reforma e sistemit arsimor është
sfidë e pedagogjisë dhe shoqërisë.
4. Reforma kërkon studime, anali-
za dhe koncepte përmbajtësore. 5.
Reformimi i sistemit duhet të bëj
ndryshimin e shkollës, profilizimin
e saj dhe ndërtimin e institucione-
ve arsimore në përputhje ne kërke-
sat bashkëkohore teknologjike. 

QASJE DHE ASPEKTET. Sistemi
arsimor ka nevojë për më shumë
se përmirësime apo përparime
kozmetike: duhet të kthehet në pa-
rime të qëndrueshme të zhvillimit
dhe ti rizbuloj qëllimet e tij qen-
drore dhe parësore dhe të shtroj
pyetje se cilat aspekte të sistemit
aktual nuk janë më funksionale, të
përballueshme ose të menaxhue-
shme. Pra sistemi arsimor ka ne-
vojë për reformim rrënjësor me
projekte e vizion të qartë. Përndry-
she, ne do të kuptojmë se, ndërsa
sistemi ecë dhe fëmijët, nxënësit,
studentët nuk analizojnë se cila
është pozita e tyre në sistem eduki-
mi atëherë nuk ka përparim. Përpa-
rimi dhe zhvillimi i tyre do të jetë
më i relativizuar.

Sistemin arsimor në qenësinë
e tij duhet shikuar nga aspekte dhe
dimensione të ndryshme, por mbi
të gjitha me rëndësi janë: (1) Insti-
tucionet që e përbëjnë sistemin
(shkolla, ente…), (2) Bartësit e in-
stitucioneve arsimore dhe reagi-
met e tyre ndaj sistemit, (3) Institu-
cione që e përkrahin arsimin dhe
janë në funksion të reformimit të
sistemit arsimor, (4) Faktorët ven-
dimmarrës për reformimin e siste-
mit, (5) Projekt apo agjendë për
reformimin e sistemit arsimor.

Reforma e sistemit arsimor fil-
lon mbi një analizë të thellë të si-
stemit dhe problemeve të tij i cili në
fakt është diagnozë për gjendjen
e tij dhe mbi bazë të saj jepet pro-
gnoza për zhvillimin e mundshëm
të tij. Për këtë arsye duhet hulumti-

me paraprake si faktor kyç për të
vlerësuar çka mungon dhe çka
duhet të bëhet. Për këtë qëllim
duhet zbatuar metodat komparati-
ve dhe metoda e analizës së përm-
bajtjes.

Arsimi dhe sistemi arsimor janë
në fokus të interesimit të opinionit
sepse nëpër të kalon çdo individ në
kohë të caktuar. Që të formohet një
sistem modern duhet të mbështe-
temi në disa faktor që e bëjnë atë të
qëndrueshëm. Të këtillë janë: 1.
Faktorët ekonomik apo korniza
ekonomike si determinantë e zh-
villimit të sistemit arsimor, 2. Zh-
villimet demografike nga të cilat
bëhet dimensionimi i institucione-
ve arsimore, 3. Konteksti social-hi-
storik, 4. Rrethanat shoqërore-po-
litike dhe 5. Tradita dhe rrafshi
kulturor-kombëtar. Reforma arsi-
more është një objektiv brenda
mundësive të të gjithë atyre që
janë në gjendje të organizojnë ar-
simin në mënyrë efektive e cilësore,
duke përdorur ndihmën edhe të
tjerëve kur është e nevojshme, por
duke mos harruar kurrë se duhet të
jenë vetë arsimtarët, edukatorët,
pedagogët që japin kontributin e
drejtpërdrejt në artikulimin e
reformës. Në kuptimin më të gjerë
është administrata shtetërore që
në rastin tonë përfshinë Ministrinë
e Arsimit, Byronë për Zhvillimin e
Arsimit, Inspektoratin Shtetëror të
Arsimit, Qendrën për Arsimimin e
të Rriturve, Qendrën për Arsimin e
Mesëm Profesional, Shërbimi Pe-
dagogjik, Universitetet dhe OJQ që
merren me problemet arsimore.
Reformimi i sistemit arsimor ka si
synim ta përmirësoj në tërësi siste-
min apo në segmente ku ai shpreh

mangësi dhe si e këtillë reformimi
mund të jetë i suksesshëm dhe i
pasuksesshëm. Në këtë kontekst
reformimi i sistemit arsimor ka
shumë qëllime. Një ndër qëllimet e
reformës është që të mund të
krijojmë një sistem arsimor konsi-
stent, të qëndrueshëm, progresiv
dhe pa ndikime politike pavarësi-
sht a janë institucione publike apo
private, ku realizuesit e reformës
(mësuesit, mësimdhënësit) do të
jenë të lire të marrin iniciativa e
vendime.

Reformimit të sistemit arsimor
i paraprinë disa elemente bazë për
efikasitetin e tij, ndër të cilat si më
të rëndësishme janë: 1. Komunikim
efikas mes faktorëve të sistemit
dhe bartësve të reformës, 2. Mbë-
shtetje në analiza dhe material që
kontribuojnë për cilësinë e
reformës, 3. Tregues dhe indikator
statistikor, ekonomik , demografik
e social, 4. Institucione që do ta rea-
lizojnë reformën dhe do ta përcjel-
lin zhvillimin dhe zbatimin e saj.
Reformimi i sistemit arsimor ka
gjithnjë përkrahës dhe kundërsh-
tar. Prandaj në procesin e reformi-
mit të dyja palët janë të barabartë
dhe kyçja e tyre sjell procese pozi-
tive. Pajtueshmëria apo konsensu-
si mes ithtarëve dhe kundërshtarë-
ve të reformave është shumë
domethënës sepse nëpërmjet kon-
sensusit dhe participimit të përba-
shkët në reformë arrihen këto qël-
lime apo objektiva themelore që
sistemit arsimor i japin peshë. Ato
janë: (1) Të gjendet formulë për
tejkalimin e problemeve dhe kriji-
min e qasjes unike në reformë; (2)
Të përcaktohen prioritetet refor-
muese të sistemit; (3) Të dizajnohet
politika dhe strategjia për realizi-
min e konceptit reformues; (4) Të
definohen problemet e përbashkë-
ta dhe ato që dallohen midis ith-
tarëve dhe kundërshtuesve të
reformës. Nëpërmes konsensusit
dallimet afrohen dhe krijohet uni-
tet në qasje, veprime e vendim-
marje.

Konsensusi në konceptimin
dhe realizimin e reformës i jep
legjitimitet reformës dhe më lehtë
gjenden rrugët për zgjidhjen e çë-
shtjeve kontestuese në procesin
reformues, më lehtë përballen pro-
blemet dhe tejkalohen dallimet
rreth çështjeve konkrete e stra-
tegjike. Reforma e sistemit arsimor
paraqet sfidë në vete si për shoqë-
rinë ashtu edhe për bartësit e tij.
Kjo sfidë veçohet në dy aspektet e
saj themelore: Së pari, reforma sy-
non përmirësimin e efikasitetit të
sistemit do të thotë sa sistemi është
i dobishëm dhe a i arsyeton mjetet

e investuara në sistem. Së dyti,
reforma synon të ngre dhe paraqes
indikatorët e cilësisë së arsimit dhe
sistemit. Këto dy elemente apo
aspekte janë shtylla e reformimit të
sistemit arsimor. Për realizimin e
suksesshëm dhe efikas të reformi-
mit të sistemit arsimor nevojiten
edhe tre elemente të tjera. Së pari,
nevojiten studime krahasuese për
të parë nivelet dhe standardet e si-
stemeve të tjera. Së dyti, duhet
këmbim përvojash dhe pikëpamje-
sh për funksionimin e sistemeve të
tjera. Së treti, duhet të arrihet një
konsensus mes faktorëve politik
dhe faktorëve arsimor për reformi-
min e sistemit sepse vetëm kështu
sigurohet pajtueshmëri për vlerat,
qasjet dhe standardet që duhet
ndërtuar. Konsensusi, në këtë rast
nënkupton tri aspekte bazë: thellë-
sia, gjerësia dhe shtrirja kohore e si-
stemit dhe vlerave arsimore. Pse
janë të rëndësishme studimet dhe
qasjet krahasuese (komparative)
të reformimit të sistemit arsimor?
Për këtë ka shumë arsye, por dy më
elementare janë: Së pari, krahasi-
met e insikatorëve, të dhënave
brenda sistemit dhe jashtë tij me
sistemet e tjera mundëson pasqy-
rimin e dallimeve, kundërshtive
dhe opsioneve. Së dyti, krahasimet
venë në pah kushtet historike-so-
ciale në të cilat ndërtohet sistemi
arsimor dhe me këtë ndërtohen
qëndrrimet e sakta për koncepti-
min e sistemit arsimor.

Reformat e sistemit arsimor
janë të suksesshme në se në të re-
spektohet apo ndërlidhet teoria
dhe praktika pedagogjike. Kjo
nënkupton se në procesin refor-
mues dhe realizimin praktik të kon-
ceptit reformues në të gjitha seg-
mentet e nivelet e arsimit duhet të
bashkëpunojnë dhe participojnë
aktivisht në të gjitha fazat e refor-
mimit bartësit e reformës, realizue-
sit ose zbatuesit e saj (mësues,
edukator, profesor, pedagog, më-
simdhënës) dhe politika arsimore
me institucionet e saj. Pra reformi-
mi kërkon një koordinim të gjerë
mes partnerëve të arsimit. Munge-
sa e njërit nga to, sidomos e më-
suesve do të tregon se reforma nuk
është konzistente. Nuk mund të
them se në sistemin tonë arsimor
kanë munguar përpjekjet për refor-
mim, por ajo që është bërë është e
pamjaftueshme madje shumë
ndërmarrje jo funksionale. Në fakt,
në kushtet e rrethanat tona që nga
nisma e pluralizmit në sistemin ar-
simor janë provuar shumë pilot
projekte, ndërhyrje me karakter
reformues të arsimit të cilat më
shumë kanë krijuar mjegull e huti

se sa zgjidhje të arsyeshme e të
qëndrueshme. Mendoj se sistemi
ynë arsimor duhet të jetë shumë
pragmatik dhe çdo reformë duhet
të ketë parasysh problemet theme-
lore për organizimin cilësor të arsi-
mit si: klasat e stërngarkuara me
nxënës njëjtë si ato të zbrazëta apo
me 2-3 ose 5 nxënës, në të dyja ra-
stet jo efikase dhe ekonomikisht të
papërmbajtura, hapësirat dhe in-
frastruktura shkollore, mungesa e
tyre për mësim cilësor, tekstet më-
simore kërkojnë rishikim rrënjësor,
numri i orëve mësimore për nxënë-
sit, numri i lëndëve mësimore dhe
qasja integrale ndaj tyre, ristruktu-
rimi i arsimit fillor e të mesëm,
strukturimi dhe dimensionimi i ar-
simit profesional, sistemi kurriku-
lar, programet nacionale dhe loka-
le, sistemi i notimit dhe përparimit
të nxënësve, pozita dhe statusi i ar-
simtarëve - përparimi i tyre, ndërti-
mi i karrierës profesionale, vlerësi-
mi, stimulimi, pagesa etj.

Një çështje që ka filluar të për-
mirësohet por nuk ka sukses të
mjaftueshëm është edukimi i fë-
mijëve me aftësi të kufizuara. Cë-
shtja dhe statusi i tyre social - peda-
gogjik kërkon zgjidhje të
qëndrueshme. Kjo zgjidhje përf-
shin tre elementa të veçanta: inklu-
zioni i tyre në edukim, hapja e
shkollave për edukimin e tyre dhe
sigurimi i kuadrit profesional të
mjaftueshëm për punë me to si:
defektolog, logoped, oligofrenope-
dagog, surdopedagog, tiflopeda-
gog, psikolog të profileve përkatë-
se për punë në fushën e edukimit të
fëmijëve me aftësi të kufizuara.
Pra, konsideroj që duhet të pu-
nohet me sistem arsimor që i për-
shtatet kushteve tona dhe jo të
merren qasje të gatshme apo
projekte të ngjashme nga jashtë
pa u marrë parasysh rrethanat ak-
tuale e konkrete.

PËRFUNDIM. Nuk e vlerësova
rrugën e zhvillimit të sistemit arsi-
mor madje as të arriturat të cilat
janë evidente, por parashtrova
mendime dhe rrugën se si ai duhet
të bëhet më bashkëkohor, efikas
dhe i përshtatur për të sfiduar risitë
dhe kohën. Para së gjithash, ekzi-
ston bilanci pozitiv i sistemit arsi-
mor, por që mbetet e pranishme
nevoja dhe domosdoshmëria që
atë ta shndërrojmë në sistem ku
do të dominojnë vlerat, dituritë, ba-
shkëkohorja, qasjet moderne,
efikasiteti, cilësia e të ngjashme.
Reforma do të jetë e pasuksesshme
nëse bëhet me hapa të shpejtuar, e
pa dizajnuar mirë dhe me analiza e
vështrime, indikator e parametra
jo të qëndrueshme.

Ekziston bilanci pozitiv i
sistemit arsimor, por që
mbetet e pranishme
nevoja dhe
domosdoshmëria që atë ta
shndërrojmë në sistem ku
do të dominojnë vlerat,
dituritë, bashkëkohorja,
qasjet moderne,
efikasiteti, cilësia e të
ngjashme. Reforma do të
jetë e pasuksesshme nëse
bëhet me hapa të
shpejtuar, e pa dizajnuar
mirë dhe me analiza e
vështrime, indikator e
parametra jo të
qëndrueshme

Sistemi arsimor dhe nevoja për
reformimin e tij Nga

Xheladin MURATI



L’EQUIPE: ARBËR ZENELI, MAHNITËS
Arbër Zeneli është duke e mahnitur ligën elitare franceze, Ligë 1, seç herë e më
shumë, pak më shumë se një muaj që prej debutimit te tij për Stade de Reims
pas transferimit nga Heerenveeni. “L’Equipe”, e ka vlerësuar Zenelin si lojta-
rin e ndeshjen në këtë takim, duke i dhënë notën 8. “Arbëri ishte mar-
garitar të shtunën, pasi mesfushori anësor e tronditi Djonin. Çdo
vrapim i tij i shpejtë me topin i bëri të djersitën fort kundërsh-
tarët. I fortë në këmbë, i fuqishëm dhe preciz, ai shënoi nga një
top i kthyer në zonë në minutën e nëntë”, shtoi gazeta franceze
për kosovarin. SportK
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Shkup, 10 mars - Është zhvilluar
takimi derbi i javës së 19 në
Ligën e Parë në futsall mes ekipit
të FC Shkupit dhe Velesit. Skua-
dra nga Çairi ka shënuar një fito-
re të ëmbël para tifozëve të vet
me rezultatin 7:5, edhe pse deri
në minutën e 28 ishte në disa-
vantazh 1:4. FC Shkupi arriti që
të shënon 6 gola brenda 12 mi-
nutave lojë për të bërë që Çairi të
shpërthejë në festë dhe ti
afrohet shumë pranë titullit
kampion në elitën e futsalit ven-
dor. Të parët në avantazh kaluan

nikoqirët në minutën e katërt
me golin e Ismet Cekës. Në vazh-
dim të pjesës së parë ishin mysa-
firët ata që morën në dorë lojën

dhe kështu deri në përfundim të
pjesës së parë shënuar 3 herë në
portën e Shkupit. Në pjesën e
dytë ishin përsëri mysafirët që

shënuan gol. Shpresat e Futsal
Shkupit i riktheu Bejtulla Jakupi
me një gol të bukur të shënuar
në minutën e 31, ndërsa Ismet
Ceka në minutën e 35 me golin e
dytë personal zvogëloi. Mirëpo
ekipi i Velesit nuk u dorëzuar
dhe kështu në minutën e 36 shë-
nuan edhe golin e pestë. Skua-
dra e Shkupit pas golit të pra-
nuar arritën që brenda 1 minuti
të shënojë dy herë në portën e
ekipit mysafire, me dy golat e
Rexhep Sulejmani u barazuar
shifrat në 5:5. Barazimi i rezul-

tatit i dha forcë lojtarëve vendas
që deri në përfundim të takimit
të shënojnë edhe dy gola. Se pari
Taulan Ismaili shënoi për 6:5,
ndërsa rezultatin përfundimtar
7:5 e vulosi Ivan Sotirovski. Pas
kësaj fitore Futsal Shkupi ta-
shmë ka 7 pikë më shumë se Ve-
lesi, ndërsa deri në fund të gara-
ve të “play-offit” kanë mbetur
edhe 7 ndeshje, dy prej të cilëve
pikërisht me Velesin. Ndeshjen e
radhës Futsal Shkupi do ta zh-
villojë me 15 mars kundër Zhele-
zarecit. (F.N)

FUTSAL

Shkupi fiton derbin me Velesin

Struga Trim
lum barazon
me Labunishtin
Shkup, 10 mars - Të shtunën u zhvilluan
ndeshjet e Ligës së Dytë- Perëndim dhe
asaj Lindje.  Derbi i javës u zhvillua në
Ligën e Dytë - Perëndim mes dy skuadra-
ve strugane, Struga Trim Lum dhe Labu-
nishtit është mbyllur me barazim pa
gola. Ishte kjo një ndeshje shumë e luf-
tuar nga ana e të dyja skuadrave, ku
munguan rastet serioze, mirëpo jo edhe
ndërhyrjet e shpeshta, që në fund bënë
që skuadrat të mos arrijnë të shënojnë
asnjë gol. Teteksi mundi Gostivarin me
rezultatin 2:1. Me rezultatin 2:1e Peliste-
ri mundi Vëllazërimin e Kërçovës, teksa
ndeshja midis Genç Kalemler dhe
Skopjes në Gostivar u mbyll me barazi-
min 1:1. Në ndeshjet e Ligës së Dytë-
Lindje, Boreci pa shumë probleme shë-
noi fitore 3:0 ndaj Plaçkovicës në nde-
shjen e parë të stinorit pranveror. Tikve-
shi i vendit të dytë ka barazuar 1:1 në
fushën e Detonit Junior. jorgji Mojsov
(74′). Pa gola u mbyll derbi midis Kozhu-
vit dhe Bregallnicës në Gjevgjeli, Partizan
Obrshani me rezultatin minimal 1:0
mundi Vardar Negotinën, ndërkohë Sasa
bëri befasinë më të këndshme, duke
mundur në terren vendas ekipin e Kit Go
me rezultatin 1:0. (F.N)
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LIGA E DYTË

Shkup, 10 mars - Janë zhvilluar
ndeshjet e xhiros së 22 në Ligën
e Parë futbollistike të Maqedoni-
së së Veriut. FC Shkupi vazhdon
me serinë pozitive nën drejtimin
e trajnerit Umit Karan. Në për-
balljen derbi në stadiumin në
Çair, FC Shkupi mund kampio-
nin aktual KF Shkëndija me 1-0.
Autor i golit të vetëm ishte
Muharem Bajrami. Sfida në Çair
nisi me matjen e forcave të të dy
ekipeve, ndërsa FC Shkupi regji-
stroi rastin e parë. Pas goditjes
së lirë, të ekzekutuar nga Muha-
rem Bajrami, brenda zonës go-
det Rron Broja, por topi në
rrugën drejt portës, godet një
mbrojtësin e Shkëndijës. Në mi-
nutën e 16, pas rivënies anësore,
Serxhio futet në zonën e rrezikut
dhe parabolon bukur, duke mpo-
shtur portierin mysafrë, por për
fat të keq, topi përfundon mbi
portë. Vetëm 2 minuta më vonë,
Viktor Angelov asiston në zonë,

por Serxhio ndalohet në mo-
mentin kur bëhej gati të godas.
Pas rivënies nga këndi, godet
edhe Broja, por pa mundur të
ndryshojë shifrat e rezultatit.
Mysafirët nga Tetova, aksionin e
parë e shënojnë me kanosjen e
Bojkut, por në vendin e duhur
është portieri Enes Azizi. Në mi-
nutën e 22 sërish në skenë është
portieri Azizi, që ndalon tenti-
min e Izair Eminit. Në anën tjetër
të terrenit, Viktor Angelov kro-
son në zonë, ku Broja me forcat e
fundit godet, ndërsa topi shkon
skaj portës. Dhe në minutën e 29
vjen shpërblimi për presionin e
vazhdueshëm të FC Shkupit. Ri-
stovski asiston në zonë, ku
Serxhio ndalohet në mënyrë të
parregullt nga mbrojtësi Mici.
Ekzekutues i sigurt është Muha-
rem Bajrami, dhe FC Shkupi ka
epërsi 1-0. Në minutën e 32-të,
pas rivënies nga këndi, Mici go-
det ashpër nga këndi i 16 merë-

shit, por topi shkon mbi portën e
Azizit. Nga ana tjetër, një
kundërsulm furioz I FC Shkupit,
kur Berat Ustabashi futet në
zonën kundërshtare, mirëpo në
vend që të godas, Ustabashi asi-
ston në 11 metra, aty ku mungoi
Angellovi. Dhe rasti i fundit në
pjesën e parë ishte për Shkën-
dijën, e cila përmes Samir Fazliu
godet shtyllën. Në pjesën e dytë,
të parët kanosen mysafirët me
Samir Fazliun, por i sigurt është
portieri Enes Azizi. Në minutën
e 55, Serxhio godet nga 25 me-
tra, por fare nuk shqetëson por-
tierin mysafirë. Dy minuta më
vonë, kroson Serxhio brenda
zonës, por nuk ka askush në
anën tjetër që të shënojë brenda
zonës së 5 metrave. FC Shkupi
rrit presionin dhe në minutën e
64, Serxhio kanoset nga gjuajtja
e lirë, por portieri Zahov drejton
topin mbi portë. Në anën tjetër
vjen një krosim i rrezikshëm nga

Agim Ibraimi, ndërsa nga 5 me-
tra, Emini me kokë drejton to-
pin mbi portë. I njëjti futbollist i
Shkëndijës, kanoset nga 18 me-
tra, por fare nuk shqetëson por-
tierin Enes Azizin. Pasoi një pe-
riudhë e qetë, ndërsa Berisha
kanoset me kokë brenda zonë.
Në minutën e 85-të, Visar Mu-
sliu u gjet në situatë të favorsh-
me për të shënuar, por nuk arrin
të kontrollojë topin pas asistit të
Ibraimit. Në kohën shtesë prej
6 minutave, Viktor Angellovi go-
det brenda zonës, por nga këndi
i vështirë, që në fund e ndalon
portieri mysafirë. Në takimet
tjera skuadra e Vardarit ka bara-
zuar pa gola 0:0 me Bellasicën,
Rabotniçki është mposhtur në
terren vendas nga Akademija
Pandev me rezultat 1:0. Skuadra
e Renovës ka luajtur 0:0 me
Makedonija GJ.P, ndërkqa, Silek-
si mori fitore minimale 1:0 ndaj
Pobedës. 

LIGA E PARË

Derbi shqiptar i takon Shkupit
FC Shkupi vazhdon
me serinë pozitive
nën drejtimin e
trajnerit Umit Karan.
Në përballjen derbi
në stadiumin në Çair,
FC Shkupi mund
kampionin aktual KF
Shkëndija me 1-0.
Autor i golit të vetëm
ishte Muharem
Bajrami
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Juventusi është duke e përgati-
tur një ofertë të majme për
qendërmbrojtësin dhe kapitenin
e Real Madridit, Ramosin, për ta
bindur që të transferohet në Itali
gjatë verës. Ramosi nuk ka
marrëdhënie të mira me Mou-
rinhon dhe portugezi raportohet
se do të bëhet së shpejti trajner i
Real Madridit, sapo të shkarkohet
nga kjo pozitë Santiago Solari.
Nëse një gjë e tillë ndodh, atëherë
Ramosi mund ta kërkojë largimin
nga Santiago Bernabeu dhe Juven-
tusi është i gatshëm t’ia plotësojë
dëshirat spanjollit. Të martën u ra-
portua se pas eliminimit nga Liga e
Kampionëve, u shkaktua një zënkë
të madhe në zhveshtoren e San-
tiago Bernabeut, mes presidentit
Perez dhe kapitenit Ramos, i cili ki-
shte munguar në këtë ndeshje për
shkak të dënimit të UEFA-s pasi
ishte ndëshkuar qëllimisht me kar-
ton të verdhë. Perezi kishte qenë
duke i pritur futbollistët pas nde-
shjes dhe i kritikoi ata për sjelljen

e tyre gjatë ndeshjes. Fjalimi i tij
vazhdoi për disa minuta, gjatë të
cilave ai i sulmoi disa lojtarë për
mungesë përkushtimi dhe duke i
quajtur “maskarenj”. Në këtë pikë,
Ramosi iu përgjigj, duke e akuzuar
Perezin dhe bordin drejtues të “Los
Blancos’ për planifikim të dobët
dhe duke i fajësuar ata për sezonin
e tmerrshëm. “Më paguaj dhe do
të largohem. Kam dhënë gjithçka
për këtë klub e madje edhe për ty”,
i kishte thënë Ramosi Perezit, në

zhveshtore, ku ishin të pranishëm
të gjithë. Një mision ky shumë i
vështirë, edhe sikur presidenti Flo-
rentino Perez ta ketë me të vërtetë
qëllimin për të larguar kapitenin
Sergio Ramos. Përtej presionit po-
pullor që do të krijohej nga tifozët,
do të ishte një lëvizje e vështirë
ekonomike për tu justifikuar. Ra-
mos do të duhet të paguhej plot
25 milionë euro në marrëveshje,
në këmbim të largimit. Në verën e
vitit 2015, qendërmbrojtësi rino-

voi kontratën e tij me klubin ma-
drilen deri në 2020, ndërsa vetëm
pak muaj më parë ata e shtynë
kontratën edhe me një tjetër vit,
për performancë të mirë. Tashmë
32-vjeçar, Ramos do të jetë 34 vjeç
kur të skadojë kontrata e tij me
Real Madrid. Ramos është pjesë e
Madridit që nga viti 2005. Ai ka
bërë 603 paraqitje në të gjitha ga-
rat, duke shënuar 84 gola. Ramos
ka fituar shumë trofe, veçuar katër
të UEFA Champions League.

Napoli kërkon
100 milionë
për Insignen
Napoli ia ka caktuar një çmim
prej 100 milionë euro Lorenzo In-
signes, për të cilin thuhet se është
i zemëruar, me Manchester Cityn,
Liverpoolin dhe Paris Saint-Ger-
mainin që gatshëm për t’u
hedhur në sulm për të. Sipas Gaz-
zetta dello Sport, kapiteni i rritur
në Napoli nuk është më plotësi-
sht janë tregut të transferimeve.
Derisa më parë presidenti i Na-
polit, Aurelio De Laurentiis, as që
i dëgjonte ofertat për Insignen,
besohet se gjërat kanë ndryshuar
tani. Manchester City, Liverpooli
dhe PSG-ja kanë shprehur intere-
sim për italianin dhe thuhet se
cmimi prej 100 milionë eurove
nuk do të paraqesë problem për
asnjërin prej këtyre klubeve. Si-
pas gazetës italiane, Insigne
është shumë i pakënaqur me
mungesën e trofeve në Napoli
dhe tani për më tepër është duke
e ndier presionin e shiritit të kapi-
tenit, të cilin e trashëgoi pas largi-
mit të Marek Hamsik.

Trapp, objektivi
i ri i Interit për
portën
Inter është në kërkim të një alter-
native të Samir Handanovic për
portën dhe emri i parë në listën e
drejtuesve është ai i portierit të
Eintracht Frankfurt, Kevin Trapp, i
cili është në pronësi të Paris Saint-
Germain. Përballja në Europa Lea-
gue, duket se ka shërbyer për drej-
tuesit zikaltër për ta parë nga afër
28-vjecarin, i cili po bënë një se-
zon mjaft të mirë në Gjermani.
Trapp u bashkua me Frankfurt
verën e kaluar në huazim për 1 se-
zon, pasi në Paris mbërriti Gian-
luigi Buffon. Inter shpreson të ar-
rijë një marrëveshje me francezët
në mënyrë që të transferojë 28-
vjecarin në San Siro, verën e ardh-
shme.

Ende pa marrë detyrën te Arse-
nal, ish-drejtori sportiv i Romës,
Monchi kërkon t’i marrë italianëve
talentin e skuadrës Nicolo Zaniolo.
50-vjecari duket se i ka idetë e qar-
ta për listën e lojtarëve që duhet të
transferojë në “Emirates”, edhe pse
është ende herët për të folur, pasi
fillimisht duhet pritur zyrtarizmi i
tij në detyrën e re te “Topçinjtë”.
Emri i parë që spanjolli kërkon të

transferojë është sigurisht ai i Za-
niolos, i cili mund të konsiderohet
si një nga talentet më të mirë të
futbollit Italian. Por përveç Zanio-
los, Monchi do të kërkojë të bindë
edhe Adrien Rabiot, i cili në fund të
sezonit do të largohet nga PSG me
parametër zero. Emrat e tjerë në
listën e 50-vjecarit janë ata të Ever
Banega, Daniele Rugani dhe Nico-
las Tagliafico.

Ousmane Dembele rrezikon të
mos luajë ditën e mërkurë (më 13
mars) në ndeshjen e kthimit të
Champions League mes Barce-
lonës dhe Lion (sfida e parë për-
fundoi në barazim 0-0). Sulmuesi
katalanas u largua nga fusha në
fund të pjesës së parë në fitoren 3-
1 që Barcelona arriti ndaj Rayo Val-
lecano ditën e shtunë. Mësohet se
Dembele, ka pësuar një dëmtim në
këmbën e majtë, që mund ta
mbajë larg fushës për më shumë se
10 ditë. Çka do të thotë se ai mund

të mungojë edhe të mërkurën, në
ndeshjen që skuadra “blaugrana”
do të luajë në “Camp Nou” ndaj
Lyon. Kjo nuk është hera e parë që
sulmuesi 21-vjeçar francez është
dëmtuar këtë sezon. më parë ai
mundoi në 5 ndeshje, për shkak të
një dëmtimi në kavilje. Stafi mjekë-
sor i skuadrës katalanase ka nisur
menjëherë nga puna, me shpresën
që lojtari të rikuperojë dhe të jetë
rregullisht në fushë të mërkurën
në mbrëmje, në një betejë ndaj
kohës.

Monchi do Zaniolon dhe
Rabiot te Arsenali

Dembele rrezikon sfidën
e Champions ndaj Lyon

Juventusi synon ta
transferojë edhe Ramosin

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

Sipas lajmeve të raportuara në Itali, gjiganti italian
Juventus është duke u përgatitur ta transferojë Sergio
Ramosin e Real Madridit, gjatë afatit kalimtar të verës. Ky
transferim do të ketë edhe më shumë gjasa të ndodhë nëse
Jose Mourinho e merr pozitën e trajnerit



14 KOHA PËR SPORT
Koha, e hënë, 11 mars 2019 

Zbulimi dhe publikimi i disa
dokumenteve sekrete kanë konfir-
muar se Katari ka paguar në total 1
miliardë dollarë te FIFA për të sigu-
ruar organizimin e Kupës së Botës
së vitit 2022. Kjo shumë nuk është
paguar njëherazi, por në 3 mo-
mente të ndryshme dhe për 3 arsye
të ndryshme. Asokohe, në krye të
FIFA-s ka qenë Sepp Blatter, i lar-
guar pikërisht për shkak të akuza-
ve për korrupsion. Pagesa e parë
me vlerën e 400 milionë dollarëve
është bërë në vitin 2010 nga qeve-
ria e Katarit në adresë të FIFA-s, 21
ditë para se të zbulohej emri i shte-
tit organizator të Botërorit. Më pas,
një shumë prej 100 milionë dol-

larësh është bërë nga televizioni
Al Jazeera, për të siguruar të
drejtën televizive të këtij Botërori.
Gjithsesi, pagesat sekrete në adre-
së të një llogarie të FIFA-s nuk kanë
përfunduar këtu. Sipas të përdit-
shmes britanike “Sunday Times”,
që ka zbuluar edhe këto dokumen-
te, një pagesë e tretë me vlerën e

480 milionë dollarëve është bërë
më vonë. Kjo pagesë është kryer
pasi Katar fitoi të drejtën e organi-
zimit, kur nisën lëkundjet e para
për fituesit dhe u përfol se shtetit
aziatik mund t’i hiqej e drejta e or-
ganizimit të Botërorit apo e së
drejtës televizive. Kjo do të thotë
që në total, FIFA është paguar në

mënyrë direkte gati 1 miliardë dol-
larë nga qeveria e Katarit. Edhe pa-
gesa e tretë ka dalë nga televizioni
Al Jazeera, që është blerë nga
sheiku i Katarit, Hamad bin Khali-
fa Al Thani. Mediat konfirmojnë
se hetimet do të vazhdojnë, por
FIFA ka mohuar se ka lidhje me
këtë skandal.

Të gjithë në ndjekje të De Ligt.
Kapiteni i Ajaxit është kthyer në
qendër të vëmendjes nga ana e
shumë klubeve europiane, që
duket se në verë do të hidhen në
sulm për të siguruar shërbimet e
mbrojtësit. Juventus, Barcelona
dhe Bayerni i Mynihut duket se
janë 3 kandidatët kryesore që
kërkojnë të transferojnë De Ligt.
Bardhezinjtë ndoshta mund të
ndihen pak më të avantazhuar,
pasi holandezi është nën me-
naxhimin e Mino Raiolas, i cili ka

një raport të shkëlqyer me drej-
tuesin e Juventusin, akoma edhe
më të afërt me Pavel Nedved i cili
gjatë kohës kur luante ka qenë
nën menaxhimin e Raiolës. Për të
arritur tek De Ligt “Zonja e Vjetër”
duhet të ofrojë të paktën 60 mi-
lionë euro. Barcelona, ndërkohë,
pasi ka siguruar një talent të
Ajaxit, si Frenkie de Jong, për
shumën e 75 milionë eurove, plus
11 në formë bonusesh, kërkon t’i
shkëputë klubit nga Amsterdami
një tjetër element tepër cilësor.

Katalanët ende nuk kanë paraqi-
tur një ofertë, ndërsa bavarezët
po qëndrojnë disi në qetësi, por
nevoja për të rinovuar skuadrën
mund të bëjë që gjermanët të
bëjnë një ofertë të majme, edhe
pse nuk është në stilin e tyre. Mo-
mentalisht përflitet për një
shumë që kap vlerën e 50 milionë
eurove. Shumë pak për Ajaxin, që
pretendon më tepër. Gara treshe
për kapitenin e që do të rritet më
shumë me ardhjen e merkatos ve-
rore.

De Ligt në “ankand”, tre emra të mëdhenj në garë për holandezin

Ankesat 
e Romës, 
UEFA mbron
turkun Cakir
Në javën që sanksionoi elimini-
min e Romës nga Liga e kam-
pioneve që erdhi pas një penal-
ltie të pretenduar nga skuadra
italiane, UEFA ndërhyri për të
dalë në mbështetje të arbitrit
Cakir. Qeveria e futbollit euro-
pian shpjegoi mungesën e
ndërhyrjes së sistemit të vi-
deoarbitrimit. “Arbitri vendosi
të vononte rinisjen e lojës për
t’u dhënë më shumë kohë arbi-
trave të sistemit VAR për të ri-
shikuar aksionin nga të gjitha
këndet e mundshme. Analiza e
detajuar nuk tregoi prova evi-
dente”, thuhet në komunikatën
e UEFA-s për episodin që skua-
dra e Romës pretendon se
mund t’i jepte kualifikimin në
transfertën portugeze. Në saj-
tin zyrtar të UEFA-s u publikua
edhe një përmbledhje e
imazheve të konsideruara nga
sistemi i videoarbitrimit, për
sfidat e luajtura këtë mesjavë
në Ligën e kampioneve. Roma u
ankua edhe zyrtarisht për një
penallti të mohuar në një
ndërhyrje ndaj Schick, ndërsa
Porto kaloi turin pas një penall-
tie të Telles, të vendosur me
ndihmën e kamerave.

Katari ka paguar 1 miliardë
dollarë FIFA-npër Kupën e Botës
Katari ka paguar në
total 1 miliardë dollarë
te FIFA për të siguruar
organizimin e Kupës së
Botës së vitit 2022. Kjo
shumë nuk është
paguar njëherazi, por
në 3 momente të
ndryshme dhe për 3
arsye të ndryshme

E ardhmja e Harry Kane te Tot-
tenham është ende e paqartë, me
sulmuesin e kombëtares angleze
që ka oferta nga Real Madrid, që
kërkon ta bëjë yllin e ri të futbollit.
Duke parë këmbënguljen dhe fak-
tin që skuadra “merengues” është
gati të paguajë një shumë marra-
mendëse për të marrë Kane (ba-
shkë me trajnerin Pochettino),
drejtuesit e Tottenham kanë nisur
të kërkojnë për zëvendësuesin e tij.
Sipas “Mirror”, me paratë që do të
vijnë nga shitja e Harry Kane skua-
dra e Tottenham do të hidhet në
sulm për të sjellë në Premier Lea-

gue sulmuesin 21-vjeçar të Fioren-
tinës, Federico Chiesa. Ky i fundit
po shkëlqen në Serinë A, duke
qenë e ardhmja e futbollit italian.
Për të bërë të mundur këtë tranfe-
rim, Spurs është gati të paguajë 80
milionë euro. Kjo shumë do të zin-
te “mat” edhe shumë skuadra të
tjera pretendente, kryesisht në Ita-
li, që duan të marrin talentin Fe-
derico Chiesa. Juventus, Inter dhe
Milan janë 3 skuadrat italiane që
duan shërbimet e sulmuesit, që ta-
shmë duhet të rivalizojnë edhe me
Tottenham, që ka fuqinë financia-
re për ta marrë 21-vjeçarin.

Tottenham ofron 80 milionë euro për talentin italian
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Lakers nuk arrijnë të bëjnë
kthesën ashtu sikurse pritej, ndaj
play off-i mbetet një ëndërr edhe
këtë sezon për skuadrën kalifornia-
ne, që u mund 120-107 nga Boston.
Pas një pjese të parë të ekuilibruar
në të dytën erdhi shkëputja e Bo-
ston, ku u dallua Irving me 30 pikë
(6 lojtarë të Celtics realizuan mbi 10
pikë). Për Lakers shkëlqeu i zakon-
shmi LeBron James, që realizoi një
“triple double”, 30 pikë 10 rebound
e 12 asist, por që s’mjaftuan për të
evituar humbjen. Lakers ndodhen
në vendin e 11-të, shumë larg 8
skuadrave të para që shkojnë në
play off. Pa probleme fiton skua-
dra e Milwaukee, që mundi 131-114

Charlotte, ndeshje që u vendos në
periodën e katërt në favor të skua-
drës vendase. Antetokounmpo rea-
lizoi 26 pikë, mbështetur edhe nga
Lopez me 25, një dyshe që bëri di-
ferencën për Bucks. Fiton edhe
Portland, që mposhti 120-107
Phoenix, ndeshje e dominuar nga
basketbollistët vendës, ku më i

miri në parket ishet McCollum me
26 pikë (65 pikë erdhën nga lojtarët
e stolit). Në ndeshjet e tjera të luaj-
tura sot, Sacramento triumfoi 102-
94 në fushën e New York, sfidë ku
miqtë dominuan në minutat e fun-
dit dhe triumfuan falë Fox, që rea-
lizoi 30 pikë. Koha shtesë nderon
skuadrën e Minnesota, që mundi

135-130 Washington, sfidë me
emocione dhe rivalitet. Towns ish-
te shënuesi më i mirë, me 40 pikë
e 16 rebound për vendasit. Në
sekondat e fundit triumfon
Brooklyn, që mundi 114-112
Atlantën jashtë fushe, sfidë ku
Dinwiddie realizoi 23 pikë (7 loj-
tarë të Nets realizuan mbi 10 pikë).

Startoi në SHBA turneu Ma-
sters i Indian Wells në tenis për
meshkuj. Stanislav Wawrinka u
kualifikua për në raundin e dytë të
këtij evenimenti pasi eliminoi bri-
tanikun Evans teksa e mundi 2-1.
Evans e nisi mjaft mirë sfidën pasi
fitoi setin e parë me tiebreak 7-6.
Por zvicerani e mori veten dhe ar-
riti të fitojë dy setet e tjerë 6-3;6-
3 dhe krejt ndeshjen 2-1. Steve
Johnson fiton derbin amerikan
me Taylor Fritz në raundin e parë
të Indian Wells. Johnson ishte su-
perior ndaj bashkëkombësit të tij
në këtë përballje dhe e mbylli

sfidën me rezultatin 2-0 duke i fi-
tuar setet me të njëjtin rezultat;
6-3 për të prerë biletën për në

raundin e dytë të turneut. U kua-
lifikua për më tej edhe kiliani
Nikolas Jarry që mundi në 3 sete

amerikanin Tiafoe. Jarry fitoi setin
e parë 6-4, por Tiafoe iu
kundërpërgjigj në të dytin të cilin
e fitoi 6-4. Në setin final ishte së-
rish kiliani që u shfaq më mirë se
kundërshtari i tij dhe e fitoi atë 7-
5 e krejt ndeshjen 2-1. Në raun-
din e dytë të Indian Wellsit u kua-
lifikua edhe Mackenzi McDonald
që eliminoi portugezin Joao Sou-
sa pasi e mundi me rezultatin 2-1.
McDonald bëri të tijin setin e parë
6-4, por Sousa barazoi gjithçka
pasi fitoi të dytin 6-3. Seti final
shkoi për tenistin amerikan që e
mbylli me rezultatin 6-3

Rikthimi i
legjendave,
Lewis dhe
Tyson gati
revanshin
100 milionë
dollarësh
Ish-boksierët Lennox Lewis dhe
Mike Tyson kanë dueluar mes
tyre më 8 qershor të vitit 2002
për titujt kampionë bote në pe-
shën e rëndë, në kategoritë
WBC, IBF, IBO dhe “The Ring Ma-
gazine”. Kjo përballje e madhe
e peshës së rëndë e zhvilluar 17
vite më parë u fitua nga Lewis
me “KO” në raundin e tetë. Një
sfidë që u konsiderua si triumfi i
boksit britanik mbi atë ame-
rikan. 17 vjet pas atij dueli, 52-
vjeçari Lennox Lewis, duke folur
për Joe Rogan, ka zbuluar se sy-
non të rikthejë Mike Tyson në
ring, por me një kusht që kjo
sfidë e madhe e peshës së rëndë
të gjenerojë 100 milionë dollarë.
“Unë dhe Tyson keni kaluar
pothuajse të njëjtën histori pasi
lamë ringun. Ai ka patur disa
probleme me ligjin, ka kaluar
pak kohë në burg, ndërsa unë
jam trajnuar vazhdimisht. Ne
jemi tashmë dy boksierë të
vjetër në moshë, por që kemi
dhënë shpirtin në ring. Kjo na
bëri ne legjenda, që të qëndro-
nim kaq gjatë aktivë si boksierë,
pasi e dinim se kjo ishte gjëja e
duhur”, tha Lennox Lewis. “Ne
nuk jemi si boksierët e sotëm,
por ne mund të zhvillojmë sëri-
sh një duel të madh, ku të dhu-
rojmë spektakël. Shpresoj ta
bind Mike të rikthehet në ring”, u
shpreh më tej Lewis, 41 fitore, 2
humbje dhe një duel në bara-
zim në karrierë. Pasi mposhti
Mike Tyson në vitin 2002, Lewis
e mbrojti edhe një herë të fundit
titujt kampionë bote ndaj Vita-
li Klitschko para se të tërhiqej
nga sporti si kampion i padisku-
tueshëm i peshës së rëndë.
Gjithsesi, tani ai synon të
rikthehet sërish në ring, për një
revansh të madh në peshën e
rëndë mes legjendave të boksit.

TENIS

Starton Indian Wells, Wawrinka kalon në raundin e dytë

Pilotët Lewis Hamilton dhe
Valentino Rossi kanë vendosur të
shkëmbëjnë vendet në fund të
këtij sezoni. Kjo gjë dukej si një
ëndërr pak kohë më parë, por sot
dy pilotët e garave kanë vendo-
sur të takohen dhe shkëmbejnë
mjetet e garave. Hamilton do të
pilotojë motorin Yamaha të Ros-
sit, ndërsa piloti italian do të pro-
vojë makinën Mercedes të pilotit
britanik. Për Rossin ky është një
rikthim në pistë me një makinë të
Formula 1, pasi ka kryer disa teste
me Ferrarin në vitet 2004-2010.

Kjo është një dashuri e gjatë mes
pilotit kampion të Moto GP dhe

“kokëkuqes”, por që asnjëherë
nuk u konkretizua. Ndërsa Ha-

milton gjithnjë ka shprehur pa-
sionin që ka për motorët dhe këtë
herë do të provojë një motor ga-
rash. Ende nuk dihet se ku do të
ndodhë ky shkëmbim i vendeve
mes dy pilotëve, por gjasat janë
që kjo të kryhet në dhjetor, pas
garës së fundit të Botërorit 2019
të Formula 1. Pilotët pritet të
takohen në pistën e “Yasa Mari-
na”, në Abu Dhabi, pak ditë pasi të
ketë përfunduar sezoni sportiv.
Rossi e ka ftuar Hamilton që të
kalojnë së bashku disa ditë në
vilën e tij pranë Monza.

Hamilton dhe Rossi shkëmbëjnë vendet në fund të sezonit

NBA

Pesë humbje radhazi, 
Lakers “lamtumirë” play off

Play off-i mbetet një ëndërr edhe këtë
sezon për skuadrën e Laers, që u mund
120-107 nga Boston. Pas një pjese të parë
të ekuilibruar në të dytën erdhi shkëputja
e Boston, ku u dallua Irving me 30 pikë (6
lojtarë të Celtics realizuan mbi 10 pikë)
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Këto deklarata ai i bëri pas përfundimit
të takimit të mbajtur të dielen  në Patrikanën
e Beogradit me presidentin Aleksandar
Vuçiq, kryeministren Ana Brnabiq dhe mini-
strin e Punëve të Jashtme, Ivica Daciq. Taki-
miështë mbajtur pasi Kosova ka miratuar
Platformën për Dialog me Serbinë, përcjell
B92. Patriarku Irinej gjithashtu ka thënë se
situata është gjithnjë e më e vështirë porse
me shumë rëndësi sipas tij, është që Kisha
dhe kreu shtetëror për Kosovën janë në anën
e njëjtë .

Takimi mes tyre ishte iniciuar nga Presi-
denti Vuçiq i cili ka reaguar menjëherë pas
miratimit të Platformës nga Kosova për dia-
logun përfundimtar me Serbinë.

“Kemi pasë njëjtin mendim në lidhje me
problemin dhe gjithashtu mendimin e njëjtë
se si të reagojnë”, tha patriarku i Irinej Ki-
shës Ortodokse Serbe. Sipas tij çështja me
Kosovën , po bëhet gjithnjë e më e kom-
plikuar. “Ne jemi gjithmonë të gatshëm për
bisedime, por me ata që e duan. Jam i
zhgënjyer që i kam prezantuar përfaqësue-
sit ndërkombëtarë tek teksti i kësaj platfor-
me dhe u kërkoja përfaqësuesve të Bashki-

mit Evropian t’i paralajmërojnë ata që të
mos e bëjnë këtë, sepse kjo shënon fundin e
mundësisë për çdo kompromis, sepse ajo që
ata kërkojnë nga Serbia është një fyerje për
ndjenjën e përbashkët. Puna e tyre është të
anulojnë taksën, pastaj të shohim nëse ka
vazhdim të dialogut”, ka thënë patriarku serb
Irinej. “I jam mirënjohës patriarkut dhe anë-
tarëve të Sinodit të Kishës Ortodokse Serbe,
i cilët kishin vullnet të më dëgjojnë. Ne i sol-
lëm patriarkut dhe të tjerëve tekstin e
Platformës [së dialogut] të cilën shqiptarët e
Kosovës e kanë miratuar për qëllime të ndër-
prerjes së dialogut me Beogradin dhe i kanë
informuar me të gjitha veprimet që i kanë
bërë – nga mos zbatimin i marrëveshjes së
Brukselit, pastaj taksës, deri te Platforma, e
cila në fakt është tregues se sa disa njerëz

duan të shkaktojnë krizë dhe probleme, e jo
zgjidhjen e problemit”, ka thënë Vuçiq.

Vuçiq i cili një ditë më parë i quajti ban-
ditë liderët kosovarë ka vazhduar sulmet. Ai
madje ka vënë në pikëpyetje vazhdimin e
dialogut edhe nëse hiqet taksa .

" Është detyrë e tyre heqja e taksës e pa-
staj do ta shohim se a do të ketë dialog. Nëse
këto janë kushtet për vazhdimin e dialogut
më mirë mos të shpenzojmë kohë dhe para
për udhëtim deri në Bruksel sepse dialogu në
të cilin Serbia duhet ta pranojë pavarësinë,
në të cilin do të formohet tribunali ad hoc për
dënimin serbëve, ku Kosovës do ti jepen am-
basadat, ikonat dhe pasuria kulturore...A
jeni mirë ju njetëz, çka po ndodhë me ju, a
jeni sadopak racionalë" ka thënë Vuçiq duke
iu drejtuar kosovarëve.

Ish-ministri dhe analisti Besnik Mu-
stafaj ka komentuar situatën politike në
vend, duke nisur nga djegia e mandateve
të opozitës dhe reagimet nga ana e
maxhorancë e ndërkombëtarëve. I ftuar
në rubrikën ‘Opinion’ në News24, Musta-
faj tha se rikthimi i opozitës në Kuvend
siç kërkohet nga ndërkombëtarët është i
pamundur dhe nuk ka bazë ligjore.

“Përvoja që kam unë në marrëdhëniet
ndërkombëtare më bën ti relativizoj këto
reagime. Opozitës i kërkohet që të shkojë
mbrapsht, ndërsa opozita ka shkuar aty
që nuk mund të kthehet më. Opozita nuk
ka më asnjë bazë ligjore për të rimarrë
mandatet. Rikthmi në Kuvend siç ja
kërkojnë ndërkombëtarët është i pamun-
dur. Presioni i ndërkombëtarëve është pa
sukses”- tha ai.

Mustafaj tha se nuk është opozita pen-
gesë për çeljen e negociatave dhe integri-
min pasi sipas tij nuk janë realizuar objek-
tivat e vendosura nga KE. “KE vuri disa
objektiva për negociatat të cilat nuk janë
realizuar. Përmendja tani e destinacionit
të çeljes së negociatave si një pengesë nga
opozita është një shantazh pa vlerë. Opo-
zita nuk është pengesë reale për integri-
min. Nuk ka mundësi Basha të bëjë ndry-
shimet kushtetuese edhe sikur PS të jetë
dakord. Nuk ka mundësi të jetë pjesë-
marrëse për ndryshimet kushtetuese opo-
zita. Basha tani duhet të flasë për format
e protestës. Sistemi elektoral është një
sitëm ligjor dhe Basha duhet të sqarojë
se çfarë ndryshimesh kërkon”- tha Musta-
faj. I pyetur për protestën e radhës të opo-
zitës në 16 mars, Mustafaj u shpreh se pje-
sëmarrja e njerëzve është e rëndësishme,
por sipas tij nuk mjaftojnë vetëm prote-
stat, por opozita duhet të ofrojë një
platformë të gjerë ku nuk perjashtohet
dialogu me qeverinë.

“Protesta është e domosdoshme dhe
pjesëmarrja e njerëzve, por nuk është e
mjaftueshme. Protesta duhet të shoqë-
rohet me veprime të tjera politike të cilat
nuk po i shohim. Unë besoj se tani ka një
konsolidim të protestës. Tashmë Basha
dhe ekipi i opozitës duhet të ofrojë një
platformë të gjerë ku nuk përjashtohet
dialogu me qeverinë. Dialogu është pjesë
e sistemit dhe nuk duhet të përjashtohet.
Basha duhet të bëjë fushatë për informi-
min e të huajave. Ata janë të vëmend-
shëm, por duan argumente”- tha Musta-
faj. (BalkanWeb)

Kuvendi i Kosovës miratoi të enjten
platformën për dialogun mbi marrëveshjen
përfundimtare në mes të Kosovës dhe Ser-
bisë. Megjithatë, ende mbetët e paqartë çë-
shtja e vazhdimit të bisedimeve në Bruk-
sel, meqë Qeveria e Kosovës ende e mban në
fuqi taksën e vënë ndaj mallrave që vinë
nga Serbia. Kjo e fundit i ka lëshuar bisedi-
met në nëntor të vitit që shkoi duke e ku-
shtëzuar dialogun me shfuqizimin e taksës
100%.Ekipi shtetëror për bisedimet me Ser-
binë kohët e fundit është marrë intensivisht
me finalizimin e proceseve pas së cilave ata
do të kishin legjitimitetin që të zhvillojnë bi-
sedimet me Serbinë në Bruksel.

Partitë në pushtet në Kosovë, me gjithë
mos-pajtimin e partive opozitare, ia dolën të
miratojnë në Kuvendin e Kosovës
platformën e dialogut me Serbinë, por nuk
dihet se a do të mund të arrijnë të ecin tutje
me bisedimet në Bruksel, derisa kryemini-
stri i Kosovës, Ramush Haradinaj nuk e
tërheq vendimin e ekzekutivit për taksën
100% ndaj mallrave serbe, të vendosur në

nëntor të vitit 2008. 
Beogradi zyrtar ka deklaruar se nuk ulën

në tavolinën e bisedimeve derisa nuk hiqet
taksa ndaj produkteve serbe. Ndërkohë, Ko-
sovës i kanë ardhur kërkesa për pezullimin
e taksës edhe nga Shtetet e Bashkuara të
Amerikës dhe Bashkimi Evropian.
Megjithatë, kryeministri i Kosovës vazhdon
të qëndrojë i palëkundur sa i përket qën-
drimit për taksën, për të cilën thotë se do ta
tërheq kur Serbia të njoh shtetësinë e Ko-
sovës.

Njohësi i çështjeve politike, Behlul Beqaj
thotë se derisa Beogradi zyrtar konsideron
se zgjidhja e çështjes me Kosovës është te
kufiri mes serbëve dhe shqiptarëve, taksa
duhet të jetë edhe më e fuqishme.

“Qëndrimi i tyre zyrtar në procesin e dia-
logut është korrigjimi i kufijve, prandaj de-
risa Serbia e ka këtë koncept të dialogut, be-
soj se taksa duhet me qenë edhe më
fuqishme se që ka qenë deri më tash për
shkak se paraqitet si pengesë për integrite-
tin territorial të Kosovës”, thotë ai.

E Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik
i Kosovës thotë se taksa është duke mbuluar
diskutimet më të thella rreth procesit të dia-
logut Kos9ovë-Serbi.

“Taksa është duke mbuluar diskutimet
që janë më të thella rreth procesit të dialo-
gut Kosovë-Serbi, diskutime që lidhen me
ndryshim të kufijve, me këto tezat të cilat
jemi duke i dëgjuar së fundmi, ndërrimit të
kufijve, çështjes shqiptaro-serbe, po duket
sikur taksa është vetëm justifikimi i diskuti-
meve prapa skenave, apo edhe ajo çka po
shohim mes institucioneve, dhe mungesës
së konsensusit në mes të institucioneve,
krerëve të shtetit dhe spektrit politik rreth
qasjes së Kosovës në dialogun Kosovë-Ser-
bi”, deklaron ajo. Sipas saj, është nevojë
urgjente ndërtimi i një konsensusi të
përgjithshëm shtetëror mbi çështjen e dia-
logut Kosovë-Serbi, meqë siç thotë ajo,
vazhdon të ketë polarizim në mes të qëndri-
meve të krerëve të shtetit.

Në platformën e votuar nga Kuvendi i
Kosovës, theksohet që Kosova pret që proce-
si i dialogut të intensifikohet dhe përshpej-
tohet në vitin 2019, me qëllim të arritjes së
një marrëveshje përfundimtare, gjithëpërf-
shirëse dhe ligjërisht të detyrueshme,
ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Serbia vazh-
don të kushtëzojë dialogun me pezullim të
taksës, ndërkohë bashkësia ndërkombëta-
re dhe aleati kryesor i fuqishëm i Ko-
sovës(ShBA) në vazhdimësi po i bëjnë thirrje
Kosovës që të rishikojë vendimin për tak-
sën në mënyrë që sa më shpejtë të rifillojë
dialogu Kosovë-Serbi.

MUSTAFAJ: 
Nuk mjaftojnë
protestat, opozita 
të ofrojë platformë

Mustafaj tha se nuk është
opozita pengesë për çeljen e
negociatave dhe integrimin pasi
sipas tij nuk janë realizuar
objektivat e vendosura nga KE 

I paqartë vazhdimi i dialogut Kosovë-Serbi

Irinej: Kisha dhe kreu shtetëror
për Kosovën janë në anën e njëjtë 
Kreu i Kishës Ortodokse të
Serbisë patriarku Irinej, ka thënë
se janë të një mendimi se si
duhet reagojnë në lidhje me
Kosovën, njofton Klan Kosova
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Francezët,
kombi më i
irrituar në
Evropë
Ndërmjet gjashtë vendeve më të
mëdha evropiane, Franca ka opi-
nionin publik më të irrituar, sipas
një sondazhi që mbuloi edhe
Gjermaninë, Spanjën, Italinë, Au-
strinë dhe Poloninë. Sondazhi, i
paraqitur në prag të zgjedhjeve
evropiane të majit thotë se 87% e
francezëve kanë ndjenja negati-
ve, ndërkohë që te spanjollët kjo
ndjenjë është në nivelin 86%, te
polakët 67, të italianët 63 dhe te
gjermanët 61%. ”Të paktën 49% e
francezëve janë të irrituar, të frikë-
suar apo të pakënaqur dhe 39% e
tyre duan ndryshime radikale. Të
paktën 81% e francezëve men-
dojnë se elitat janë kundër tyre”,
sipas sondazhit.Francezët kanë
përqindjen më të lartë edhe kur
bie fjala për daljen nga BE, shk-
ruan atsh, përcjell albinfo.ch. Ata
renditen të parët me 17%, pastaj
austriakët 13, më pas gjermanët
11, italianët tetë dhe polakët dhe
spanjollët shtatë për qind. Son-
dazhi u krye nga një konsorcium i
instituteve europiane të kërkimit,
përfshirë institutin italian SWG,
atë gjerman INSA, francez IFOP,
spanjoll SIGMA DOS dhe institu-
tin polak IBRiS. (ATSH)

Rusët në
protestë: Duam
internet!
Mijëra rusë protestuan këtë të
diel në Moskë për lirinë në inter-
net. Ata kërkua t’i jepet fund po-
litikës për të izoluar qytetarët
nga bota. Tubimit masiv iu ba-
shkuan edhe protestues nga qy-
tetet më të vogla anë e mbanë
vendit. Protestat masive për li-
rinë në internet vijnë pasi dho-
ma e ulët e parlamentit rus
mbështeti një projektligj që ku-
fizon përdorimin e internetit si
një përpjekje për te rritur sigu-
rinë kibernetike. Por ky veprim u
etiketua nga kritikët si hapi i
radhës për të kontrolluar përm-
bajtjen në internet, nën pushte-
tin e presidentit Vladimir Putin.
Sipas tyre, vendi po shkon drejt
izolimit të plotë njësoj siç
ndodh në Korenë e Veriut.
Policia ndërkohë arrestoi disa
persona, mes tyre edhe një ga-
zetar. Grupe që mbështesin li-
rinë e përdorimit te internetit po
përgatisin një peticion kundër
projektligjit për te ndërgjegjë-
suar ligjvënësit qe të mos e vo-
tojnë.
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Pentagoni paralajmëroi “pa-
soja të rënda” për marrëdhëniet
ushtarake mes Shteteve të Ba-
shkuara dhe Turqisë, nëse Anka-
raja do të blejë një sistem rus rake-
tash tokë-ajër (S-400).

“Nëse Turqia e merr sistemin
S-400, do të ketë pasoja të rënda
në marrëdhëniet tona ushtarake
me ta”, u tha gazetarëve të prem-
ten zëdhënësi i Pentagonit Charlie
Summers.

Zoti Summers tha se për pa-
sojë Turqia do të humbiste mundë-
sinë të merrte armatime ushtarake
që SHBA-ja i shet këtij vendi, përf-
shirë dhe avionët e rinj luftarakë F-
35, që priten prej kohësh të blihen
nga Turqia.

“Nëse ata marrin S-400-n
atëherë nuk do të marrin F-35-n
dhe Patriots,” tha zoti Summers,
duke iu referuar sistemit amerikan
të raketave tokë-ajër “Patriots”, që
ka si funksion parësor mbrojtjen

kundër raketave balistike dhe
është paraqitur si një alternativë
ndaj sistemit rus të raketave S-
400.

Në vitin 2017 Ankaraja nënshk-
roi një marrëveshje me Moskën
për sistemin e raketave S-400. Në
të njëjtën kohë, Turqia ka ndih-
muar për financimin e programit
F-35 dhe ka planifikuar të blejë 100
avionë nga SHBA-ja, pjesa e parë
të cilëve është parashikuar t’i dorë-
zohet autoriteteve turke më vonë

gjatë këtij viti.
Uashingtoni druhet se radari i

sofistikuar i sistemit S-400 mund
të kompromentojë teknologjinë F-
35 që u prodhua për të shmangur
sistemet ruse të raketave. Anka-
raja këmbëngul se S-400 ofron
vlerën më të mirë për nevojat e saj
dhe nuk përbën kërcënim për si-
stemet e NATO-s.

Më parë këtë javë, kreu i Ko-
mandës amerikane në Evropë Cur-
tis Scaparrotti u tha ligjvënësve se

Shtetet e Bashkuara nuk duhet të
bëjnë përpara me shitjen e F-35-s,
nëse Turqia blen S-400-n.

Një ditë më vonë, Presidenti
turk Rexhep Tajip Erdogan përsëri-
ti angazhimin e tij për blerjen e si-
stemit raketor rus dhe sugjeroi se
do ta zgjerojë blerjen me një si-
stem më të avancuar rus, S-500.

Ankaraja pritet ta marrë siste-
min S-400 më vonë gjatë këtij viti
me shpresën që ta vendosë në për-
dorim deri në vitin 2020-n.

Bashkimi Europian do të rinisë
të vendosë sistemin e vizave për
qytetarët amerikanë duke nisur
nga viti 2021.

Bashkimi Europian njoftoi në
faqen e internetit se qytetarët
amerikanë do të kenë nevojë për
vize për të vizituar Zonën Europia-
ne Shengen sipas Sistemit Evro-
pian të Informacionit dhe Autorizi-
mit të Udhëtimit të njohur
shkurtimisht si  ETIAS.

‘Evropa kohët e fundit ka ven-
dosur të përmirësojë nivelin e saj
të sigurisë për të shmangur pro-
bleme të mëtejshme me migracio-
nin e paligjshëm dhe terrorizmin.
Kjo do të thotë se nga viti 2021, të
gjithë amerikanët që udhëtojnë

në një vend evropian të zonës
Shengen do të kenë nevojë për
vizë’, thuhet në njoftimin e ETIAS.

Për të aplikuar shtetasit ame-
rikane do të kenë nevojë për një
pasaportë të vlefshme, një llogari

email dhe një kartë krediti ose de-
biti, njoftoi zyra e Bashkimit Euro-
pian për vizat, ndërsa të miturit,
do të kenë nevojë vetëm për pasa-
portat e tyre normale për të udhë-
tuar pas hyrjes në fuqi të vizave.

Bashkimi Europian tha se viza
do të jetë e vlefshme për tre vjet
dhe i lejon amerikanët të hyjnë në
zonën Shengen sa herë që është e
nevojshme.

Por Shtetet e Bashkuara kanë
qenë në një mosmarrëveshje me
Parlamentin Evropian dhe Komi-
sionin Europian mbi vizat qe ende
nuk ka hequr për qytetaret e Bull-
garinë, Kroacinë, Polonisë, Ruma-
nisë dhe Qipros. Udhëtarët në këto
pesë vende janë të vetmet vende të
BE që SHBA u kërkon të aplikojnë
për vizë amerikane. Në vitin 2016,
Komisioni Europian bëri thirrje që
Shtetet e Bashkuara të japin të
njëjtin status pa viza për ato pesë
vende si vendet e tjera të BE.

Presidenti i Shteteve të Ba-
shkuara të Amerikës, Donald
Trump, do të bëjë një kërkesë të
veçantë në prag të miratimit të
buxhetit për financimin e ndërti-
mit të murit me Meksikën si dhe
për financimin e zhvillimit të Forcës
Hapësinore, si degë e re e ushtrisë,
deklaruan zyrtarë nga administra-
ta. Zyrtarët deklaruan se plani i pre-

sidentit për buxhetin premton ba-
lancim brenda 15 vjetësh. “Trump
do të kërkojë 750 miliardë për
mbrojtje, një shtytje për ushtrinë,
duke shkurtuar shpenzimet tjera
për 5 për qind”, tha zyrtari në kush-
te anonimiteti, para publikimit të
dokumentit, përcjell REL. Buxheti
zakonisht shihet si plan për priori-
tetet e Shtëpisë së Bardhë. Buxhe-

ti për vitin fiskal 2020, do të rris
kërkesat për disa agjenci dhe do të
bëjë shkurtime në disa tjera për t’u
dhënë hapësirë prioriteteve. Çë-
shtja e murit me Meksikën dhe
kërkesa për financim nga Kongresi

kishte shkaktuar mbylljen e Qeve-
risë amerikane. Mbyllja 35-ditëshe
e Qeverisë, ka qenë më e gjata në
historinë e SHBA-së dhe ka bërë që
qindra-mijëra punonjës federalë
të mos marrin rroga.

Europa vendos viza për amerikanët

SHBA në buxhetin e 2020-së
përfshinë edhe ndërtimin e
murit me Meksikën

SHBA paralajmërojnë
pasoja të rënda për Turqinë

Uashingtoni druhet se
radari i sofistikuar i
sistemit S-400 mund të
kompromentojë
teknologjinë F-35 që u
prodhua për të shmangur
sistemet ruse të raketave.
Ankaraja këmbëngul se
S-400 ofron vlerën më të
mirë për nevojat e saj dhe
nuk përbën kërcënim për
sistemet e NATO-s
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Perfectum trinum përmban rreth njëqind
poezi të tre poetëve të mëdhenj të shekullit
XX, Eugenio Montale, Giuseppe Ungaretti,
Salvatore Quasimodo, të cilat u përzgjodhën
e u shqipëruan me përkushtim poeti nga Zef
Zorba, njohës e admirues i të treve; por ato
mbetën dorëshkrim për disa dekada rresht.
Zef Zorba mund të quhet padyshim një arti-
st i plotë e i shumanshëm: poet, përkthyes,
publicist, regjisor, autor pjesësh dramatike
dhe libretesh, njihet së pari si poet me vëlli-
min Buzë të ngrira në gaz, botuar një vit pas
vdekjes së autorit në 1994. Thuajse kurrgjë e
Zorbës nuk pa dritën e botimit në të gjallë të
tij. Pas viteve ’90 lexuesit nisën ta njohin atë
falë përkthimeve që kish lënë, fare pak prej të
cilave u botuan (Estetika 2 e Benedetto Croce-
s e Love Story e Eric Segal-it). Ende sot shumë
përkthime të tij mbeten në sirtar, në dorë-
shkrim: T. S. Eliot (Katër Quartete, Pritje kok-
tej, E mërkura e përhime) Robert Frost (Poe-
ma), Oscar Wilde (Rëndësia e seriozitetit) si
dhe vepra të tjera të rëndësishme nga autorë
si Pirandello, Wilder, O’Neil etj.

Si regjisor në Shtëpinë e Kulturës në
Shkodër, ai pat vënë në skenë qysh herët pje-
së dramatike (Armiku i Popullit të Ibsenit e
Juda Makabe të Fishtës). Mundet kjo qe dhe

arsyeja pse u arrestua e u burgos më 1946,
për vite me radhë. Zorba kapërceu kufijtë e
krijimit mirëfilli letrar dhe eksploroi pikëtaki-
min e letërsisë me muzikën apo artet pamo-
re, duke i shtuar korpusit të tij artistik dy libre-
te operash, Teuta dhe Rozafa, tekste këngësh
me muzikë të Prenk Jakovës, po dhe punime
gdhendjesh në dru, të cilat ilustrojnë poe-
zinë antike greke, tragjedinë dhe komedinë

klasike.
Fletorja me dorëshkrimin e përkthimit të

këtyre poezive na u soll për botim nga të bijat
e Zorbës: ato kanë meritën që e ruajtën e u
kujdesën për dorëshkrimin dhe, pas shumë
përpjekjesh, ia dolën mbanë e na e bënë të
mundur ta kemi sot në dorë këtë libër. Mjeri-
sht vetë shqipëruesi nuk e mori dot këtë këna-
qësi! Ai i punoi e i lëmoi vargjet e tre italianë-
ve të mëdhenj, pa e shijuar dot gëzimin që do
t’i falte libri i shtypur.

Të botosh poezi të përkthyera nuk është
gjë e lehtë; aq më e vështirë bëhet puna e
botuesit kur përkthyesi nuk është më në jetë,
për të diskutuar me të përmbi tekstin.
Përgjegjësia është natyrisht shumë më e
madhe. Kurse liria më e vogël. Pra ndryshimet
që u lejuam të bëjmë kanë qenë minimale:
vetëm ato që na janë dukur të domosdosh-
me. Zef Zorba ka zgjedhur t’i sjellë në shqipen
e njësuar të standardit vjershat italiane, ash-
tu si shkruante jo rrallë edhe poezi të vetat,
duke ndërkallur hera-here elemente të ge-
gnishtes e më rrallë edhe ndonjë të toskërish-
tes. Pra është treguar i hapur ndaj përdorimit
të trajtave gjithfarëshe. Duke u nisur nga ky
fakt, edhe ne kemi ndjekur të njëjtin parim
gjatë redaktimit: në ndonjë rast p. sh. kemi
zgjedhur të zëvendësojmë me paskajore
ndonjë trajtë toske, sepse ashtu ritmi për-
mirësohej dukshëm.

Gjatë punës së kujdesshme që bëmë me

tekstin, disa shënime tonat a dyshime fillesta-
re për ndonjë lapsus, që na pati shtyrë të
ndërhynim në tekst, në fund i lamë mënjanë,
duke menduar se mbase shqipëruesi ishte
larguar me kast nga origjinali dhe i kishte
dhënë vetes liri për liçencë poetike; p.sh. në
vjershën Nënës sime (A mia madre) italishten
esilio e shkëmben a mbase “e sheh” si Elisio,
duke na dhënë shqip vargun vetëm kjo të
vendos në fushat eliziane për italishten solo
questo ti pone nell’esilio.Rast i ngjashëm
gjendet edhe në poezinë Kornë angleze (Cor-
no inglese), ku vargun D’alti Eldoradi mal-
chiuse porte! e sjell si Tjerë Eldoradosh dyer jo
mirë të kyçura!, duke “parë” italishten alti si al-
tri. Mendimin e parë për “t’i korrigjuar” ato
pak raste si këto, e ndryshuam pra në çastin e
fundit, për arsyen e përmendur më lart, dhe
i kthyem tekstet ashtu si i kishte dorëshkrimi
i shqipëruesit.

I përmendim këto për të sqaruar lexuesin
se asgjë nuk na ka shpëtuar pa ballafaquar e
pa rrahur mirë gjatë punës së redaktimit, por
thjesht kemi dashur të ndërhyjmë sa më pak,
duke respektuar gjithnjë zgjedhjen e poetit.
Ishte një fat për ne e për lexuesit që botuesi
italian Mondadori na dha lejen e botimit të
kësaj përzgjedhjeje duke na vënë si kusht që
të përfshinim në të edhe tekstet e origjinalit
italisht, pra realizimin e botimit dygjuhësh, që
është edhe mënyra ideale për të lexuar e
shijuar poezinë e përkthyer.

Raca e shqiptarëve kishte ka-
rakteristika të atilla, që e bëri an-
tropologun amerikan Carleton
Coon të kalonte thuajse një vit
udhëve të veriut të Shqipërisë. Në
fshatrat më të thella të malësisë
së veriut, Coon gjeti karakteret që
i duheshin për studimet e tij.

Takonte burra, gra, fëmijë e
pleq. Bënte ca matje të çuditshme,
që me shumë gjasa banorëve të
këtyre anëve ju dukeshin jashtë
mendsh. Ai studionte tiparet e por-
tretit, flokët, gjatësinë trupore,

gjymtyrët… I fotografonte thuajse
të gjithë malësorët gegë që takon-
te.

Me aparatin e tij fiksonte por-
tretin ballor dhe profilin. Po ashtu
mbante shënime për secilin prej
tyre, pas matjeve të hollësishme
që ju bënte. Në këtë udhëtim e
shoqëronte një mik i afërt i tij sh-
qiptar, të cilin e kishte punësuar si
asistent. Ai quhej Stavri Frashëri.

Falë kësaj dysheje Coon-Fra-

shëri, që qëmtonin karakteristikat
e racës shqiptare maleve të veriut
të Shqipërisë përgjatë vitit 1929-
1930, sot kemi të dokumentuar të
dhëna shumë të rëndësishme mbi
antropologjinë e gegëve, të cilat së
bashku me studimin e tij dhe një
album me foto të zgjedhura që
Carleton Coon i botoi në librin e tij
“Malësia e viganëve: studim racor
dhe kulturor i fiseve të malësisë së
Shqipërisë së Veriut”, botuar në

Kembrixh më 1950.
Coon lindi në Masaçusets në vi-

tin 1904. Studioi fillimisht për
egjiptologji dhe antropologji në
Universitetin e Harvardit, degë për
të cilat u diplomua në vitin 1925.
Në këtë drejtim ai kreu kërkime
dhe punoi si asistent dhe profesor
në Universitetin e Harvardit. Më
tej, po në fushën e antropologjisë,
ai dha mësime edhe në Universite-
tin e Pensilvanisë (1948-1963).
Gjatë kësaj periudhe ideoi dhe rea-
lizoi edhe muzeun universitar të
Filadelfias.

“Gjatë viteve 1929-1930 Carle-
ton Coon ndodhej në Shqipëri, ku
kreu një studim antropometrik
mbi 1.067 shqiptarë të dhjetë zo-
nave të Veriut, duke iu matur
madhësitë dhe format e trupave
të tyre. Ky studim u përfundua në
vitet 1946-1947 me ndihmën e ko-
munitetit shqiptar të Bostonit”,
shkruan studiuesi Robert Elsie, në
prezantimin e fotografive të reali-
zuara nga Carleton Coon.

Puna e tij kishte qenë e tepër e

lodhshme, voluminoze, kërkimet
të gjata, një punë që në fund duket
se nuk i dha autorit frytet që ai pri-
ste. Jehona shkencore e punës
kërkimore ishte e kufizuar, meqë
“pas Luftë së Dytë Botërore, studi-
me të tilla të antropologjisë fizike
dhe të tipareve racore u bënë tabu
apo kishin humbur interes”, sqa-
ron studiuesi Robert Elsie, duke sh-
tuar se interes të veçantë ngjallin
fotografitë që Coon realizoi gjatë
udhëtimeve nëpër dhjetë zonat e
veriut shqiptar.

Përveç tyre, me mjaft interes
janë edhe fotot që mblodhi e botoi
nga ana e tij Stavri Frashër në li-
brin e tij “Përmes Mirditës në
dimër”, botuar në Korçë më 1930
dhe në versionin anglisht “Through
Mirdite in Winter”. Me materialet
fotografike të këtyre dy autorëve,
studiuesi Elsie ka ndërtuar një al-
bum të veçantë, të cilin e ka pro-
movuar në faqen e tij këto ditë, e
prej nga i kemi zgjedhur edhe ne
këto ekzemplarë për t’ia prezan-
tuar lexuesit tonë.

STUDIMI I GEGËVE NGA CARLETON COON

Portretet e viganëve të Shqipërisë së Veriut 
Fotografitë e rralla të
1929-1930, realizuar në
malësitë e veriut të
Shqipërisë nga
antropologu amerikan,
botuar në 1950 në librin
“Malësia e viganëve:
studim racor dhe kulturor
i fiseve të malësisë së
Shqipërisë së Veriut…”!

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

Tre kolosë të lirikës
italiane vijnë  në shqip

Zef Zorba ka zgjedhur t’i
sjellë në shqipen e njësuar të
standardit vjershat italiane,
ashtu si shkruante jo rrallë
edhe poezi të vetat, duke
ndërkallur hera-here
elemente të gegnishtes e më
rrallë edhe ndonjë të
toskërishtes. Pra është
treguar i hapur ndaj
përdorimit të trajtave
gjithfarëshe
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Shoqata HOPS – Opsionet për jetë të shëndoshë Shkup
publikon shpallje për angazhim të

Drejtorit ekzekutiv
 

Detyrat kryesore:
 Udhëheqje me Zyrën ekzekutive të HOPS;
 Prezantim dhe përfaqësim të organizatës;
 Realizim të politikave të HOPS në drejtim të realizimit të misionit dhe vizionit.

Kandidati duhet të përmbushë kriteret në vijim:
 Shkalla VII/1 e arsimit të mbaruar;
 Minimum 5 vjet përvojë përkatëse të punës;
 Përvojë të dëshmuar të punës në udhëheqje financiare, menaxhim të resurseve njerëzore, menaxhim

programor dhe projektues të projekteve afatgjata të financuara nga donatorë ndërkombëtar dhe njohje të
gjuhës angleze;

 Është e nevojshme të ketë shkathtësi udhëheqëse, profesionalizëm dhe përkushtim me theks të veçantë ndaj
bashkësive të margjinalizuara, aftësi të shkëlqyeshme komunikimi, punë nën stres dhe me afate të shkurta
kohore, transparencë dhe punë ekipore, besnik ndaj organizatës dhe synimeve të saj, respektim dhe pranim
të dallimeve.

Kandidati duhet të parashtrojë dokumentet në vijim:
 Kopje të diplomës për shkallë VII/1 të arsimit të mbaruar;
 Biografi të punës;
 Letër motivimi;
 Program për punë të shoqatës për periudhën prej tre vjet;
 Vërtetime dhe rekomandime nga angazhimet e mëparshme të punës;
 Vërtetim për njohje të gjuhës angleze.

Kompensimi total për pozitën është 65.000,00 denarë.

Dokumentacioni i tërësishëm duhet të sillet personalisht ose të dërgohet me postë në rr. “Hristo Smirnenski” nr. 48/1
6, 1000 Shkup, në zarf të mbyllur, me shenjë: “Paraqitje për shpallje për zgjedhje të Drejtorit ekzekutiv” ose të
dërgohet në adresën elektronike në vijim: vanjad@hops.org.mk

Shpallja zgjat deri më 3 prill 2019 deri në ora 15.

Vizion i HOPS: Shoqëri në të cilën të gjithë njerëzve në mënyrë të barabartë u respektohen të drejtat dhe liritë e njeriut
të dhe shijojnë mirëqenien sociale, shëndetësore dhe ekonomike.

Misioni i HOPS: Promovim, respektim dhe mbrojtje të të drejtave dhe lirive të njeriut për shkak të avancimit në
shëndetësi dhe status socioekonomik të të gjithë njerëzve, ndërsa posaçërisht përdoruesve të drogave, punëtorëve
seksual dhe bashkësive të tjera të margjinalizuara duke u bazuar në parimet e uljes së dëmeve, përmes qasjes së
barabartë deri tek shërbimet, përforcim të bashkësisë, ngritje të kapaciteteve, hulumtime, analiza dhe përfaqësim. Më
shumë informacione në lidhje me punën e Shoqatës HOPS Opsione për jetë të shëndoshë Shkup mund të merrni në
http://hops.org.mk.

www.hops.org.mk; www.twitter.com/HOPS_mk/; www.facebook.com/hops.org

Në bazë të nenit 17 paragrafi 1nga Rregullorja për mënyrën e realizimit të ekskursioneve shkollore dhe aktiviteteve të tjera të
lira për nxënësit e shkollave fillore nr.07 2250/1 të datës 05.06.2014 nga MASH, SHFK "7 Marsi" Çair Shkup publikon:

SHPALLJE PUBLIKE
Për grumbullimin e ofertave

SHFK "7 Marsi" Çair Shkup rr.Kosta Abrasheviq nr.3 – Shkup , organizon ekskursione dhe aktivitete tjera të lira për nxënësit për
vitin shkollor 2018/2019 në pajtim me Programin për aktivitetet e theksuara:

1. Mësim në natyrë, pesë ditë për nxënësit e klasës së V.
Vendi i realizimit :Shkup – Strugë – Shkup
Kushtet minimale të cilat duhet t`i plotësojë ofertuesi janë:
Të jetë i regjistruar në pajtim me dispozitat pozitive në Republikën e Maqedonisë për kryerje të veprimtarisë përkatëse
turistike.
Të ketë së paku të realizuara me sukses 3 ekskursione apo aktivitete tjera të lira për nxënësit në tre vitet e fundit.
Të plotësojë kushtet për transport të grupeve për fëmijë në pajtim me Ligjin për siguri në komunikacion rrugor dhe Rregulloren
për kërkesat e posaçme teknike të makinave me të cilat transportohen grupet e fëmijëve.
Oferta e ofertuesit i cili nuk i plotëson kushtet minimale do të refuzohet nga ana e Komisionit si e papranueshme.
Dokumentet të cilat duhet të dorëzojë ofertuesi:
Dokument nga Regjistri qendror për veprimtari të regjistruar DRD formular, licencë për kryerje të veprimtarisë turistike.
Kopje të marrëveshjes dhe vërtetim për realizim të suksesshëm të së paku tre ekskursioneve për nxënës dhe aktiviteteve tjera
të lira, në tre vitet e fundit për secilin ekskursion të realizuar veç e veç.
Deklaratë se plotëson kushtet për transport të grupeve të fëmijëve, në pajtim me Ligjin për siguri në komunikacion rrugor dhe
Rregulloren për kërkesat e posaçme teknike të makinave me të cilat transportohen grupet e fëmijëve.
Në ditën e nënshkrimit të marrëveshjes ofertuesi i zgjedhur dorëzon garanci bankare për realizimin kualitativ të ekskursionit
dhe aktiviteteve tjera të lira në shumë prej 5% të vlerës së përgjithshme të marrëveshjes.
Ftohen ofertuesit e interesuar të dorëzojnë ofertat sipas dokumentacionit që mund të marrin në shkollë deri më 15.03.2019
çdo ditë pune prej ora 08,00 – 14,00 tek sekretari i shkollës.
Telefoni për kontakt 32611290
E mail – shf7marsi@hotmail.com

Drejtor
ALIL PALLOSHI

Publicitet

Publicitet

“Një Komb, një Abc” titullohet ekspozi-
ta që u çel për publikun nga Drejtoria e
Përgjithshme e Arkivave në bashkëpunim
me Kalanë e Tiranës, me rastin e 7 Marsit, e
cila organizohet nën kujdesin e Ministrisë së
Arsimit dhe të Bashkisë së Tiranës.

Të pranishëm në këtë ekspozitë ishin
drejtori i përgjithshëm i Arkivave Ardit Bido,
drejtoresha e Trashëgimisë Kulturore dhe e
Turizmit në Bashkinë e Tiranës Mirela Koçol-
lari, përfaqësues nga Ministria e Arsimit,
Sportit dhe Rinisë, si dhe mësues e nxënës të
shkollave të kryeqytetit.

Ekspozita përmban foto dhe dokumen-
te të rralla të Kongresit të Manastirit, që ka
qenë një konferencë akademike në qytetin e

Manastirit, mes datave 14 nëntor – 22 nëntor
1908, për standardizimin e alfabetit të
gjuhës shqipe.

Pjesëmarrësit në kongres ishin figura të
dalluara të jetës kulturore e politike mbarë-
shqiptare. Ndër delegatët më të shquar
qenë: Gjergj Fishta, Mit’hat Frashëri, Sotir
Peci, Ndre Mjeda, Shahin Kolonja, Bajo To-
pulli e Parashqevi Qiriazi. Delegatë të tjerë
ishin Izet Zavalani, përfaqësues i Follorinës
dhe Gjergj Zavalani. Në këtë ekspozitë
mund të shihni edhe mjaft fotografi e doku-
mente të tjera. Ekspozita vjen në Tiranë për
herë të parë në ambientet e Kalasë së Ti-
ranës, ku do të mirëpresë deri më datën 14
mars të gjithë vizitorët. (ZËRI)

Gabriel Garsia Markez ishte një nga
shkrimtarët më të mëdhenj të kohës tonë
Netflix po adopton kryevepren e autorit
kolumbian Gabriel Garcia Marquez “100
vjet vetmi” në serial. “Kjo është hera e parë
dhe e vetme në më shumë se 50 vjet që fa-
milja e tij e ka lejuar projektin të përshta-
tet për ekran” u tha nga zyrtarët e Netflix.
Gabriel Garsia Markez ishte një nga shk-
rimtarët më të mëdhenj të kohës tonë, i
përkthyer në dhjetra gjuhë, i studiuar dhe
vlerësuar nga mendimi kritik botëror, në
vitin 1982 ka fituar çmimin Nobel. Gabriel
García Márquez, ishte një romancier ko-
lumbian, shkrimtar i tregim të shkurtër,

skenarist dhe gazetar, i njohur si Gabo në
gjithë Amerikën Latine. Fituesi i çmimit
Nobel, Gabriel Garcia Marquez ka vdekur
në vitin 2014 në Meksiko, në moshën 87
vjeçare.

Ky mund të jetë viti që ju përpiqeni të
provoni diçka pak ndryshe, për të pasur ek-
sperienca dhe për t’u futur në kultura të
reja, shkruan portali britanik “Stylenest” që
i kushtohet udhëtimeve, modës, kulturës
dhe stilit të jetesës duke renditur Shqipë-
rinë në tre destinacionet për verën 2019.

Sipas “booking,com”, 52% e udhëtarë-
ve duan të kenë eksperienca të reja në vend
që të blejnë xhingla dhe suvenire.

Por eksplorimi i vendeve të reja nuk
është një fushë vetëm për të rinjtë, edhe
udhëtarët në moshë duan gjithashtu të
shijojnë pushime që janë jashtë normës.

“Sharmi i këtij vendi të vogël fantastik
Mesdhetar shpesh herë është injoruar, krye-
sisht edhe për shkak të tërheqjes turistike të
fqinjit të tij, Greqisë. Por 2019 mund të jetë
viti që më në fundë do e kthejë në vë-

mendje”, shkruan “Stylenest” në përshkri-
min që i bën Shqipërisë.

“Shqipëria ka të gjitha bukuritë që prisni
nga Mesdheu, por pa turizmin masiv që do
të përballeni kudo në këtë pjesë të bukur të
botës. Në Shqipëri, mund të gjeni plazhe të
mrekullueshme, restorante të mira dhe
njerëz të mirë. Kryeqyteti, Tirana ka një
sharm rrëmujshëm që me siguri do u pël-
qejë atyre personave që po kërkojnë diçka
ndryshe, ndërsa nëse shkoni në male mund
të gjeni fshate të mrekullueshme alpine për
t’i eksploruar. Për sa i përket të apasionuar-
ve të historisë, këtu ka shumë mbetje nga
infrastruktura komuniste për t’u zbuluar.
Dhe të gjitha këto vijnë shumë lirë, sa që do
të jetë e pamundur që të gjeni pushime të
tjera plot diell më të lira në gjithë Europën”,
thekson portali britanik. (ATSH)

Hapet ekspozita 'Një Komb,
një Abc' në Kalanë e Tiranës

“100 vjet vetmi” adoptohet për serial

“STYLENEST”: Shqipëria mes
tre destinacioneve të reja 
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Edhe pse në kuzhinë
ajo duhet të përdoret
më shumë moderim,
është një substancë
me rëndësi thelbësore,
shumë e dobishme për
shëndetin,
mirëqenien dhe
kujdesin e trupit

Ka shumë lloje dhe mund të
ketë, në varësi të përbërjes së saj,
ngjyra të ndryshme. Kripa është
një substancë me rëndësi
thelbësore për funksionimin e
duhur të trupit tonë. Gjëja e
rëndësishme është të konsu-
mohet me moderim të madh, në
mënyrë që të mos rrezikohet një
seri e gjatë sëmundjesh, duke
përfshirë hipertensionin, veshkat
dhe problemet e zemrës. Duke
u përdorur siç duhet, është një
burim i përfitimeve të mëdha
dhe ka një veprim kurativ, pa-
strues dhe madje kozmetik dhe
antimoshë.

ÇFARË ËSHTË. Kripa është
një përbërje kimike në të cilën
dy ose më shumë ione lidhen me
një molekulë brenda një grilë
kristaline. Kripërat mund të jenë
shumë të ndryshme nga njëri-
tjetri: ka organike ose inorga-
nike, të thjeshta ose komplekse
dhe mund të përbëjnë komponi-
me të ndryshme kimike. Disa
kripëra janë të tretshme në ujë,
të tjera jo, të tjerët shkrihen në
substanca të tjera. Ajo që ne
njohim më mirë është kripa e
zakonshme, emri shkencor i së
cilës është klorur natriumi, për
të treguar se një nga molekulat e
saj është e përbërë nga një atom
klor dhe një atom natriumi.
Prandaj është vetëm një nga
llojet e shumta të kripërave ekzi-
stuese, por ka një rol shumë të

rëndësishëm për funksionimin
e duhur të trupit tonë.

PËR ÇFARË SHËRBEN. Një
nga karakteristikat që e bën
kripën themelore është aftësia e
saj për të transmetuar impulse
nervore, rregullon presionin e
gjakut dhe shkëmben lëngjet.
Kjo është arsyeja pse të gjitha
organizmat kanë, në indet dhe
lëngjet, një prani të caktuar të
kripës. Në mjekësi, kur një pa-
cient duhet të hidratohet, për-
doret një zgjidhje fiziologjike që
përmban një përqindje të cak-
tuar të kripës. E rëndësishme, për
të mbajtur veten të shëndet-
shëm, nuk duhet ta tejkalojmë
me konsumin: Doza maksimale
e rekomanduar në kuzhinë është
pesë gram në ditë, ose sasia që
gjendet në një lugë çaji.

SECILA NGJYRËN E SAJ. Kri-
pa mund të marrë ngjyra të
ndryshme në varësi të minera-
leve që hyjnë në përbërjen e saj
kimike. Kripa e detit është ajo që
njohim dhe përdorim më
shumë: zakonisht ka një ngjyrë
të bardhë dhe kokrra të vogla
dhe të holla; ajo përdoret gjerë-
sisht në kuzhinë për të shijuar
ose për të ruajtur ushqimin.
Gjithmonë në mesin e kripërave
të detit, vlen të përmendet flour
de sel (ose lule kripë) është një

lloj i kripës detare franceze, ka-
rakteristikë e Britanisë jugore,
por edhe e Camargue, me një
aromë delikate, e cila përdoret
për ushqim të papërpunuar. Kri-
pa blu e Persisë është një kripë
natyrore e shkëmbit nga minie-
rat kripë të Iranit; të rralla dhe të
çmuara, me një butësi intensive
dhe një shije paksa djegëse.
Ngjyra e saj i detyrohet një mi-
nerali të quajtur silvinit. Kripa
rozë Himalajane ka një përm-
bajtje shumë të lartë të minera-
leve natyrore që e bëjnë atë më
të pasurën dhe më të plotën në
botë; ka një shije delikate që nuk
mbulon shijet e ushqimeve të
tjera, por i shoqëron dhe i rrit ato.
Gjithashtu shumë e njohur është
kripa gri e Britanisë me origjinë
të lashtë, ngjyra karakteristike e
saj është për shkak të pranisë së
argjilave që e pasurojnë atë me
shumë minerale. Kripa e kuqe e
Alaea ia detyron ngjyrën e saj
pranisë së hekurit. Ndërkohë, me
ngjyrë të zezë është kripa
hawaiane, e varfër me natrium
dhe e pasur me karbone bimore
me vetitë e njohura pastruese.
Një kripë e zezë e pasur me kar-
bon të bimëve është kripa e zezë
e Qipros.

PËR BUKURINË. Kripa në
kozmetikë kthehet në një aleat

të madh të bukurisë. Dy lugë
kripë tretur në një litër ujë, duke
u masazhuar në fytyrën tuaj
janë të dobishme për pastrimin
e butë të lëkurës dhe për të për-
mirësuar elasticitetin e tij.
Kripërat e Detit të Vdekur, të sh-
tuara në ujë të banjës ose të
përdorura për scrub, janë efek-
tive për të luftuar mbajtjen e
ujit dhe celulitin. Mbetjet dhe
përfundimet e ujit dhe kripës
mund të përdoren gjithashtu
për të luftuar mbajtjen.

EFIKASITET SHËRUES. Uji
që nga kohërat e lashta është
përdorur si një dezinfektues
dhe antiinflamator. Një kilo-
gram e gjysmë kripë në ujin e
banjës ka një efekt qetësues në
lëkurën e irrituar dhe në rast të
pickimeve të insekteve. I njëjti
rezultat është marrë duke
aplikuar garzë të ngjyer në ujë
dhe kripë në pickimin e insekte-
ve. Një lugë çaji kripë deti në
një gotë me ujë të ngrohtë
është e dobishme për shpëlarje
në rast të mishrave të përflakur
dhe frymëmarrjes së keqe. Me
dy lugë kripë tretur në një
tenxhere me ujë shumë të
nxehtë përgatiten përbërje të
dobishme për të liruar udhë aj-
rore për ftohjet.

PËR SHTËPINË. Kripa
mund të jetë e dobishme në
kuzhinë për të pastruar enët e
pista nga yndyra: vetëm vendo-
sni pak kripë dhe fshijini me një
copë letre. Një kripë e vogël që
kalon në gota është e dobish-
me për të hequr gjurmët
kokëforta të çajit ose të kafesë,
ndërsa duke shtuar pak kripë në
ujin ku i vërshoni vezët e bën
më të lehtë për t’i zhytur. Është
gjithashtu e dobishme për he-
qjen e njollave nga pëlhura dhe,
duke fshirë me pak ujë, pastron
edhe pllakën e hekurit që për-
dorim për hekurosje.

A e rrezikon
shtatzëninë vaksinimi
kundër gripit?
Absolutisht jo! Kjo është përgjigja që
ofron një studim i paraqitur të mërkurën
në Komitetin Këshillimor për Praktikat e
Imunizimit të Qendrave të SHBA për Kon-
trollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve.
Studimi vjen pasi vëmendja e shumë
amerikanëve përqendrohet në pasojat e
grupeve që denoncojnë shumë rekoman-
dime për vaksina. “Ky është një studim
definitiv për një periudhë kohore relevan-
te të gripit dhe duhet të heqë të gjitha dy-
shimet që një grua mund të ketë abort
spontan nëse është e sigurt që të vaksi-
nohet gjatë shtatzënisë”, tha studiuesi Dr.
Edward Belongia, drejtor i Qendrës për
Epidemiologjinë Klinike dhe Shëndetin e
Popullsisë në Institutin e Kërkimeve të Kli-
nikës Marshfield në Wisconsin.
Jo vetëm që është e sigurt të marrësh vak-
sinë gjatë shtatzënisë, por është e nevoj-
shme, shtoi studiuesi James Donahue, një
epidemiolog i lartë në Marshfield. Shumë
studime tregojnë se vaksinimi i nënës do
të ndihmojë në mbrojtjen e foshnjës së sa-
polindur nga gripi, gjë që është kritike
pasi foshnja nuk mund të vaksinohet deri
në moshën gjashtëmuajshe.

Çoheni nga shtrati me sytë e
hapur plotësisht dhe gati për të
nisur ditën, pavarësisht sa orë
gjumë keni bërë? Apo bëni pje-
së tek ata njerëz të cilët e
shtyjnë alarmin disa herë dhe
përfundoni duke u ngritur në
mesditë, e duhen disa kafe deri-
sa të ndiheni plotësisht të
zgjuar?

Të gjithë ata që bëjnë pjesë
tek grupimi i fundit, arsyeja
mund të jetë shumë e lehtë.
Gjithçka mund të varet nga po-
zicioni në të cilin flini, sidomos
nëse keni tendencën për të fje-

tur në anë. Sipas The Sleep Jud-
ge, kjo mund të ketë impakt do-
methënës në mënyrën sesi
ndiheni kur zgjoheni. Në një
studim të kryer së fundmi u
pyetën 1021 persona, të moshës
18 deri në 77 vjeç, për zakonet e
tyre në të fjetur. Ajo që studimi
zbuloi ishte se shumë prej pje-
sëmarrësve treguan se pozicio-
ni i tyre i preferuar ishte në anë,
duke thënë se i dukej si i rehat-
shëm dhe çlodhës.

Të paktën derisa zgjoheshin
dhe duhet të përballeshin me
ditën. Nga ky numër, 40 përqind

pranuan më pas se nuk kishin
fjetur aspak mirë. Kështu që si
përfundim, të fjeturit në anë
nuk është edhe aq çlodhës. Sa i

përket pozicionit më të mirë për
të fjetur, studimi zbuloi se
gjumë më të mirë bënin ata që
flinin me shpinë.

Zbulimi i
rëndësishëm tek
fasulja për meshkujt
Zbulohet arma efikase kundër andro-
pauzës. Dhe sekreti qëndron tek fasulja,
që ndoshta shumë shpejt mund ta
quajmë me të drejtë fasulja magjike. Kë-
shtu, pas një studimi që ka zgjatur 8 vjet
dhe rezultateve mjaft pozitive, sot është
depozituar kërkesa për patentën e prin-
cipit të produktit final që është natyral.
Do të kurojë simtomat e andropauzës,
përfshirë edhe prodhimin e reduktuar të
testosteronit, osteoporozës dhe sin-
dromës metabolike. Kërkuesit kanë zbu-
luar se në natyrë, tek fasulja gjendet një
përbërës i ngjashëm me një proteinë që
prodhon trupi dhe që ka influencë pozi-
tive në organizëm dhe në aktivizimin e
receptorëve. Studiuesit e Universitetit të
Padovës shprehen entuziastë për këtë
arritje që mund të ndikojë shumë poziti-
visht në jetën e mashkullit. Në fakt, pas
moshës 40 vjeç mashkulli pëson ulje të
nivelit të testosteronit që mund të shoqë-
rohet edhe me probleme të tjera në
sferën seksuale, në peshë, reduktim të
masës muskulore etj. Megjithatë do të
duhet ende pak kohë që kjo pilulë të dalë
në treg.

Kripa ka një mijë virtyte, 
thjesht mos hidhni shumë në pjatë

Çfarë duhet të dini nëse flini në anë
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Të puthësh fëmijët në
buzë dhe të ndash më pas
fotot është një mënyrë
shumë e përhapur për t’i
ngjitur atyre virusin e
Herpes-it, duke qenë se ky
virus transmetohet
përmes pështymës

Fëmijët janë shumë të dashur
dhe të parezistueshëm. Por sa herë
që shihni një fëmijë, edhe kur është
yni, është shumë e rrezikshme ta
prekni me duar të pista apo ta puth-
ni, duke qenë se të rriturit kanë qin-
dra baktere, viruse të rrezikshme
dhe infeksionet ndaj të cilave po e
ekspozojmë fëmijën, janë të pa-
numërta. Është e vërtetë që ka
rëndësi ta ekspozojmë tek disa lloje
papastërtish për të gjeneruar
mbrojtjen e imunitetit, por kjo  vlen
për fëmijët më të mëdhenj. Në të
vërtetë, ka patur raste në të cilat fë-
mijët kanë vdekur për shkak të me-
ningjitit, pasi i ka puthur dikush që
kishte marrë të ftohtë.

Tani, lajmi për një fëmijë i quaj-
tur Kalo që ka kaluar katër ditë në
spital pasi ka marrë herpes-in nga e
ashtuquajtura “puthja e vdekjes”
është bërë virale. Prindërit e tij ki-
shin vënë re njolla të vogla të kuqe
mbi gjoks dhe mbi krahë, por
mjekët nuk e kishin bërë alarman-
te situatën. Ose, të paktën, nuk u
konsiderua alarmante deri në ten-
tativën e tretë që bënë prindërit
duke e çuar në spital. Situate u
kthye në një makth të vërtetë gjatë
kohës që gjendja e Kalo përkeqë-
sohej dhe rezultati doli pozitiv ndaj
testit të virusit të Herpes-it, për të ci-
lin mjekët mendojnë se vogëlushi e
ka marrë nga dikush që e ka puthur
dhe ka qenë i infektuar me këtë vi-
rus. Fëmija kishte nevojë për traj-

tim intensive me antibiotikë, me
anë të injeksioneve. Babai i tij, Andy
Griggs, rrëfeu se Kalo ka patur pro-
blem në të ngrënë disa ditë para se
të dilte diagnoza e saktë, gjë që ka
shqetësuar prindërit. Të puthësh fë-

mijët në buzë dhe të ndash më pas
fotot është një mënyrë shumë e
përhapur për t’i ngjitur atyre virusin
e Herpes-it, duke qenë se ky virus
transmetohet përmes pështymës.

Për gratë është diçka shumë e

zakonshme të kenë herpes, por nuk
e vënë re një gjë të tillë, për shkak të
siptomave të lehta apo të paduksh-
me. Virusi mund të jetë i fshehur
për periudha të gjata para se të
shkaktojë dëme të dukshme, apo
të riaktivizohet pas një periudhe
stresuese nga ana emotive apo të
lodhshme nga ana fizike. Në rastin
e “HSV-1”, apo “herpes-t oral”, infek-
sioni zakonisht verifikohet përmes
kontaktit të zonës së infektuar të
njeriut në moshë të pjekur me
lëkurën  e trupit të fëmijëve, në një
zonë të caktuar siç mund të jenë
sytë ose goja. Kjo mund të ndodhë
nëse dikush, i cili ka marrë të ftohtë,
puth fëmijën, apo, gjë që ndodh më
rrallë, nëse personi prek një ulcer të
gojës së tij e më pas me të njëjtën
dorë, prek fëmijën.

Një gjykatë kanadeze ka mbë-
shtetur vendimin që urdhëroi tre
kompani duhani të paguajnë mi-
liarda dollarë për dëmet. Aktgjyki-
mi përfshin kompanitë Imperial
Tobacco, Rothmans Benson &
Hedges dhe JTI-MacDonald. Kom-
panitë kishin apeluar një vendim
në favor të vitit 2015 që urdhëroi
ata të paguanin mbi 15 miliardë
dollarë. Paditësit ishin duhanpirë-

sit e Quebec, të cilët thanë se fir-
mat nuk arritën t'i paralajmëronin
për rreziqet shëndetësore që
lidhen me pirjen e duhanit. "Roth-
mans, Benson & Hedges" tha të
premten se do të kërkojë leje për të
apeluar në Gjykatën Supreme të
Kanadasë. "JTI-Macdonald Corp"
tha se nuk është dakord me vendi-
min dhe po shqyrton të gjitha
opsionet, duke përfshirë një apel.

Pajisja që 
u jep shpresë
njerëzve të
prekur nga
Parkinsoni
Një shpikje e re mund t'u japë
dritë shprese atyre që janë të
prekur nga sëmundja e  Parkinso-
nit. Për herë të parë, neurologi-
stët britanikë kanë rigjeneruar
qelizat e trurit të dëmtuar, duke
përdorur një implant të veçantë
që fut barna thellë në tru. Hulum-
tuesit, të udhëhequr nga ekspertë
të Universitetit të Bristol, pranuan
se nuk kishin arritur të vërtetonin
se trajtimi i GDNF në fakt kishte
përmirësuar simptomat e pacien-
tit. Por skanimet treguan se ki-
shin ndryshuar dëmin prej gja-
shtë vjetësh në pjesët kyçe të
trurit. Ata besojnë se një dozë më
e fortë e ilaçit, dhe një gjykim i
projektuar në një mënyrë tjetër,
mund të provojë se bari do të bëjë
një ndryshim të madh në jetën e
njerëzve.

Rizgjimi i trurit
është i mundur
Bëhet i mundur rizgjimi i trurit
gjatë pleqërisë. Shkenca ka arritur
që të riaktivizojë qelizat stamina-
le, të cilat gjatë moshës së tretë
bien në një gjendje letargjie.
Kërkuesit e universiteteve të Luk-
semburgut dhe Hiedelberg kanë
dalluar që me kalimin e moshës
numri i përgjithshëm i qelizave
staminale të trurit reduktohet në
mënyrë drastike. Ato të paktat që
arrijnë të mbijetojnë mbrohen
duke hyrë në një gjendje të fjetur.
Kështu studiuesit kanë kryer një
eksperiment në kaviet e laborato-
rit, duke arritur t’i zgjojnë, të cilat
janë bërë më pas aktive njësoj me
qelizat e reja. Ekspertët shpje-
gojnë se qelizat staminale bien
në letargji si pasojë e ambientit
në të cilin gjendet truri kur plaket,
i mbushur pra me sinjale tipike
të inflamacioneve. Kështu mjaf-
ton eliminimi me substanca anti-
inflamatore dhe në këtë mënyrë
rikthehen të jenë aktive në proce-
set e riparimit të trurit edhe kur
mosha është e avancuar. Studimi
është publikuar në revistën
shkencore Cell.

Nëna kujdes kur puthni
fëmijët në buzë! 

Nuk paralajmëruan dëmet 
e duhanit, kompanitë do
paguajnë mbi 15 mln dollarë

Një vrap në park, një leksion
joge apo ndonjë aktivitet tjetër në
ajër të pastër gjatë pushimit të
drekës. Kjo praktikë po përhapet
gjithmonë e më shumë në botën
perëndimore, me qëllimin të
lehtësohet stresi i punonjësve. Por,
në Suedi janë edhe më të avancuar
se kaq: gati 70% e suedezëve bëjnë
të paktën një herë në javë aktivitet
fizik dhe kjo me detyrim. Disa
sipërmarrje si ajo e Bjorn Borgut, e
krijuar nga kampioni legjendar i
tenisit, e cila prodhon veshje spor-
tive, ua imponon punonjësve një

pauzë për sport. “Çdo të premte,
për një orë, mbyllet dyqani dhe fil-
lon stërvitja. Nëse dëshiron që të
gjithë të ndihen më mirë, të japin
më shumë dhe rezultatet të jenë
afatgjata, duhet që të bëjnë aktivi-
tet sportiv”, thotë drejtori i kom-
panisë, Henrik Bunge. Sipas një
studimi të Universitetit të Stokhol-
mit, sporti në orarin e punës ka
përfitime si për punëmarrësit, ash-
tu edhe për punëdhënësit sepse
përmirëson produktivitetin, për-
qendrimin dhe forcon frymën e
bashkëpunimit.

SUEDEZËT DETYRIM 
NË PALESTËR: 
Sport kundër stresit në punë

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Lyudmila Vyacheslavovna, 70
vjeç, është e vetme banore e To-
lokonnikovos në rajonin Pskov të
Rusisë perëndimore.  Prerja e
drunjve, marrja e ujit, depozitimi i
sojës, qepja dhe gatimi
- Lyudmila Vyacheslavovna ka një
orar të zënë duke filluar nga ora
4:00 çdo ditë.

Dhe kjo periudhë e Krish-
tlindjeve nuk do të jetë e ndrysh-
me, sepse ajo është banori i vetëm
i një fshati të largët rus, që do të
thotë se 70-vjeçarja duhet të kryejë
të gjitha këto punë vet, pavarësisht
se çfarë kohe të vitit është. Ne e
dimë për rutinën e saj të përditsh-

me jo sepse ajo ka filluar të po-
stohet në mediat sociale, por se-
pse jeta e saj është dokumentuar
në një seri interesante dhe prekëse
të fotografive nga Olga Kouznet-
sova, e cila kaloi kohë me të. Foto-
grafja ishte në gjendje të kapte
imazhet e 70-vjeçares duke i dhënë
vetes një prerje të re të flokëve dhe
duke aplikuar disa make-up. Pas
kësaj, ajo u vendos para televizorit
të saj për të parë mesazhin vjetor
festiv nga Presidenti Vladimir Pu-
tin, i ndjekur nga një koncert, para
se të binte në gjumë.

Ajo pëlqen të shikojë filma të
vjetër në TV ose të dëgjojë muzikë

në një celular. Kënga e saj e prefe-
ruar është The Snow Falls nga
këngëtarja italiane Salvatore Ada-
mo. Olga dëgjoi për mënyrën e je-
tesës të pabesueshme të Lyuska
nëpërmjet një shoku të vjetër të
shkollës, i cili i tregoi asaj për
“zonjën e moshuar që jeton vetëm
në një fshat gjatë gjithë vitit”. Foto-
grafja ishte aq e befasuar kur
dëgjoi për ekzistencën e pa-
zakontë të gjyshes, saqë së shpej-
ti ishte në rrugën e saj për në rajo-
nin e Pskov nga Shën Petërburgu
për t’u njohur me të.

Shumë nga fotot interesante
nga serija e saj prekëse u morën
gjatë takimit të tyre të parë kor-
rikun e kaluar. Në muajt e verës,
moti është mjaft i këndshëm që
Lyuska të jetë në gjendje të ecë tre
milje në fshatin e afërt, ku mund të
vizitojë dyqanin lokal, bankën dhe
postën, dhe të bisedojë me ba-
norët atje. Olga shpjegoi: "Lyuska
bën gjithçka ashtu siç bëri nëna e
saj". “Ajo është një person i shoqë-
rueshëm dhe mikpritës. Ajo gjith-
monë ka disa trajtime në rast se
ajo ka mysafirë. ‘Kur u largova, ajo
u lut për udhëtimin tim në mënyrë
që të kthehesha mirë në shtëpi’.

Gjyshja e moshuar, e vetmja banore
e një fshati të largët 
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Mensur
Mamuti

PARTIA POLITIKE 
E POLIT. NË FOTO
-----------------------------
QYTET NË BEOTI, 

GREQI
P REGJISOR

IZRAELIT

MËNYRA
E VRASJES

SË POLITIKANIT
NË FOTO

DEVE 
JUGOAMERIKANE

ISH PATINAZHISTJA 
GJERMANE, 

KRISTINE
-----------------------------

MOTËSE

M
BISHA NËNDETËSE 

SIPAS 
MITOLOGJISË 

KINEZE

NJËSI METRIKE
NË MUZIKË

KËNGËTARJA E RE 
PRIZRENASE, PULA
-----------------------------

VENDLINDJA
E POLITIKANIT 

NË FOTO

KOHA BANOR
I NJË QYTETI

KOSOVAR
FEMRA 

E LUANIT
UNIONI
RINOR BASHKË

KËNGËTARI 
AMERIKAN, 

TERENS D'ARBI
-----------------------------

URUGUAJI

LËVIZJA 
(E SHPENDËVE)

NË AJËR
NJËRA NGA 

KOORDINATAT

MONEDHA
EVROPIANE

OKSIGJENI
-----------------------------

INSTITUCION I 
LARTË SHKENCOR 

SHTETËROR

ORBITING 
GEOPHYSICAL 
OBSERVATORY

-----------------------------
AUTOMOTIVE 

NAVIGATION DATA

RADIUMI

MBULESË 
SHISHESH

-----------------------------
DRITA

MUSLIU

RUMANIA
-----------------------------

VENDLUFTIMI

LIDHJE QELIZASH 
TË NJËLLOJTA

-------------------------------
ISH POLITIKANI 

NË FOTO

ISH POLITIKANI 
GJERMAN, 
ADENAUER

-----------------------------
ÇUDIT

A

AZEM
SHKRELI

UJDHESË (TURQ.)
------------------------------

MASTER 
OF COMPUTER 
APPLICATIONS

NGJYRA
E LËKURËS

------------------------------
RADIO

TELEVIZIONI TURK

VARG I  FORMUAR 
NGA DY RROKJE

(SH. PASHQ.)

KËNGËTARJA 
TARNER

-----------------------------
AJNSHTAJNIUMI

AUSTRIA

STUDENTET 
QË BANOJNË 

NË NJË DHOMË
-----------------------------

TAUTOLOGJIA

PJESËMARRËSE 
SIPËRFAQËSORE

NË FILM
Ë

ZGJIDHJET: P, LAMA, ERAT, MOTJE, NIAN, TAKT, ADEA, TRENT, FLUTURIMI, EURO, O, OGO, 
RA, KAPAK, R, IND, KONRAD, AZEM HAJDARI, ASH, ADA, TEN, JAMBE, TINA, A, CIMERKAT, 
STATISTE, Ë.

Shumë i lehtë: 149523678, 287964135, 653178249, 968247351, 574831926, 312695487, 
895312764, 436759812, 721486593. Mesatar: 267143895, 194875263, 538269147, 
951326478, 873491526, 642587931, 415632789, 329718654, 786954312.
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Mensur
POLITIKE

DEVE

Mamuti

TIAAARRTPPA
O. NË FOTE POLIT
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NË BEOTI,QYTET

GREQI
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OHA BANOR FEMRA

LËVIZJA

K I NJË QYTETI
ARKOSOVVA E LUANIT
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UNIONI BASHKË

KËNGË

RINOR
AMERIK

TERENS
-----------------

URUGU

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  

 
 

 

        

     

      

     

        

     

      

     

        

       

     

     

      

     

      

     

     

       

E RE

ARI

ORBITING

ARJAA KËNGËTTA
PRIZRENASE, PULA
-----------------------------

VENDLINDJA
E POLITIKANIT

ONË FOT

ËTTA
KAN,
D'ARBI
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NGANJËRAA 
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MONEDHA
EVROPIANE

RADIUMI

LIDHJE QELIZASH
ATË NJËLLOJTTA

-----------------------------
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OKSIGJ

MBULESË

ISH POLITIKANI

-----------------
INSTITUC

TË SHKLARRT
SHTETË

SHISHESH
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ADRITTA
MUSLIU
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RUMANIA
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VENDLUFTIMI
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UJDHESË (TURQ.)
------------------------------
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DASHI 21. mars - 20. prill
Venusi do ua zbukuroje edhe me shume ditën e sotme

dhe marrëdhënia me partnerin ka për te qene goxha e ngrohte. Nuk
do e kritikoni me njeri-tjetrin për gjera pa vlere. Beqaret nuk duhet
te kërkojnë personin perfekt sepse ai nuk ekziston. Ne pune mos i
mbyllni sytë dhe mos ikni ne drejtime te panjohura sepse keni për t’u
penduar gjate. Me mire bëni plane e me pas veproni.

DEMI 21. prill - 21. maj
Dita e sotme ka për te qene disi me e favorshme për te da-

shuruarit megjithatë jo te gjitha problemet qe kishin dale do mund te
zgjidhen. Beqaret nuk do arrijnë dot ta gjejnë personin qe ju përshta-
tet ne çdo pike dhe kjo gjë do i mërzitë disi. Epo asgjë nuk behet me inat.
Situata financiare ka për te qene shume me e mire kështu qe mund te
arrini te kryeni edhe ndonjë shpenzim me tepër nga zakonisht.

BINJAKET 22. maj - 21. qershor
Nëse keni një lidhje, gjate ditës se sotme kane për te

ndodhur goxha trazira. Nuk do bëni aspak lëshime ndaj njeri-tje-
trit dhe situata do vije duke u përkeqësuar. Beqaret nuk do e kenë
mendjen tek krijimi i një lidhjeje, por mund t’iu ndodhin dashuri me
shikim te pare. Situata financiare do jete tejet delikate kështu qe
merrni masa sa pa shteruar te gjitha te ardhurat qe keni.

GAFORRJA 22. qershor - 22. korrik
Klima ne jetën tuaj ne çift ka për te qene shume ro-

mantike sot. Do dashuroheni ashtu si do e ndieni me partnerin
tuaj dhe kënaqësitë do jene te papërshkrueshme. Beqaret do
dine si ta bëjnë për vete cilindo person qe do pëlqejnë dhe do
ndihen te përmbushur. Shpenzimet kryejini me kujdes edhe sikur
gjendja e te ardhurave te jete e kënaqshme. 

LUANI 23. korrik - 22. gusht
Pritet një dite shume e qete për ju te dashuruarit kështu

qe mundohuni ta shfrytëzoni për te diskutuar gjere e gjate për
tema delikte. Do jeni te dy palët me te logjikshëm. Beqaret me
mire le te qëndrojnë ashtu si janë sepse nuk do ju paraqitet ndonjë
mundësi e shkëlqyer. Me shpenzimet duhet te bëni kujdes. Po e te-
pruat dijeni qe do mbeteni shpejt me xhepat bosh.

VIRGJERESHA                  23. gusht - 23. shtator
Ka mundësi qe sot te jeni ne një mendje me partnerin tuaj

dhe te bëni edhe disa çmenduri se bashku. Emocionet do jene si
asnjëherë me pare. Beqaret duhet te tregohen realiste dhe nuk
duhet te nxitohen për asgjë sepse mund te lëndohen me vone. finan-
cat do mbeten te mira. Shfrytëzojeni këtë gjë për te bere edhe disa
investime afatgjata.

PESHORJA 24. shtator - 23. tetor
Dite e rëndësishme do jete kjo e sotmja për ata qe janë

ne një lidhje. Sot do merren vendime te mëdha qe mund ta ndry-
shojnë jetën përgjithmonë. Beqaret nuk do jene me fat ne dashu-
ri dhe vetmia do i brengose akoma me tepër. Ne planin financiar
do jeni te palogjikshëm dhe nuk do i dëgjoni këshillat e te afërm-
ve tuaj. Kjo gjë do ju çoje ne faliment.

AKREPI 24. tetor - 22. nëntor
Do i jepni prioritet absolut sot jetës tuaj ne çift dhe do

bëni te gjitha përpjekjet e mundshme qe te ruani një klime sa me
te ngrohte. Beqaret do afrohen mjaft me një person dhe nuk do
duan për asnjë arsye te ndahen prej tij. Ka gjase qe gjithçka te ndry-
shoje për ta. Ne planin financiar duhet maturi dhe sa me shume ma-
turi. Vetëm ne këtë mënyrë do mund t'i zgjidhni edhe problemet.

SHIGJETARI 23. nëntor - 21. dhjetor
Nuk do keni aspak probleme sot ju te dashuruarit,

përkundrazi, marrëdhënia ne çift ka për te qene me e qete se me
pare. Beqaret, pas një periudhe te qete, sot do realizojnë takimin
e ëndrrave. Do ndihen te lumtur dhe do fillojnë menjëherë te
thurin ëndrra. Ne planin financiar fati do ju buzëqeshë gjithë
kohës. Gjendja e te ardhurave ka për te qene e shkëlqyer.

BRICJAPI 22. dhjetor - 20. janar
Jeta juaj ne çift nuk do jete tërësisht e qete sot. Do e aca-

roni shume partnerin tuaj duke e pyetur për çdo gjë dhe duke i
kërkuar llogari. Ndryshoni sjellje nëse nuk doni probleme te njëpa-
snjëshme. Beqaret do kenë një dite pasionante pasi do e gjejnë
personin qe kane ëndërruar. Buxhetin duhet ta menaxhoni me kuj-
des qe gjendja te mos ketë probleme.

UJORI 21. janar - 19. shkurt
Jeta juaj ne çift do konsolidohet tej mase gjate kësaj

dite. Do jeni me tolerante dhe me te kujtueshëm me personin qe
keni ne krah. Beqaret do jene ne mëdyshje për atë qe duan te
bëjnë dhe nuk do përfitojnë nga ftesat qe do ju bëhen. Ne planin
financiar priten përmirësime te mëdha, te cilat do ju nxjerrin nga
situata e vështirë ne te cilën kishit rene.

PESHQIT 20. shkurt - 20. mars
Do ndiheni mire dhe te përmbushur sot ju te dashu-

ruarit. Partneri ne fakt nuk ju le për asnjë moment vetëm dhe
mundohet t'iu surprizoje aq sa mundet. Beqaret do kenë veçse
mundësi për aventura kalimtare dhe pa asnjë te ardhme. Duhet te
presin ende pak kohe për ndryshimet e ëndërruara. Gjendja e fi-
nancave do mbetet gjithë kohës e mire. Mos u ankoni!
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928 - Tërpimir II trashëgon fronin
kroat.

1387 - Fillon Beteja e Kastanjaros.
1669 - Shpërthen vullkani Etna në

Itali dhe lë të vdekur 15000 persona.
1795 - Beteja e Kurdlas në Indi:

Mahratenët mundin Mongolët.
1812 - U lejohet shtetësia e he-

brenjve të Prusisë.
1895 - Anija spanjolle Reina Regen-

ta fundoset në Gjibraltar, vdesin 400
persona.

1917 - Trupat britanike okupojnë
Bagdadin.

1918 - Moska shpallet kryeqytet i
Rusisë revolucionare.

1963 - Somalia ndërpret marrëdhë-
niet diplomatike me Britaninë e
Madhe.

1970 - Partia Bath e Irakut njeh po-
pullin kurd.

1985 - Mihail Gërbaçov zëvendë-
son Konstantin Çernenko si udhëhe-
qës sovjetik.

2010 - Sebastián Piñera emërohet
kryetari i Kilit. 

BIZNESMENI
Një biznesmen i pasur qyteti po qën-
dronte në një hotel fshati. Një
mëngjes, ndërsa po hynte në dhomën
e ngrënies së hotelit, i vetmi qiraxhi i
ulur në një tavolinë, u ngrit në këmbë.
Atij iu bë qejfi dhe i tha: - Ulu, ulu.
Qiraxhiu u çudit:
- Pse, a s’mund të marr marmelatën
nga tavolina tjetër?

Varfëria nuk është një aksident. Ajo
është sikurse skllavëria dhe apartei-
di, një prodhim i njeriut dhe mund
të zhduket nga veprimet e qenieve

njerëzore. (Nelson Mandela)

Universiteti i Ok-
sfordit në Angli,
është më i
vjetër sesa qy-
tetërimi aztek.
Oksfordi u the-
melua në vitin 1249.
Ndërkohë qyteti aztek Tenoktitlan
në vitin 1325.

Me vetëm 4400 fjalë, Shtetet e Ba-
shkuara të Ame-

rikës, kanë Kush-
tetutën më të
vjetër, por edhe
më të shkurtër

të shkruar nga
çdo Qeveri tjetër

në botë.

Mbreti ose mbretëresha britanike ka
2 ditëlindje! E para
është data e tyre
reale e lindjes,
dhe e dyta një
datë e caktuar
për ta gjatë
verës, për të sigu-
ruar një mot të mirë për
paradën festive.
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Fëmijët e sotëm jetojnë në një sho-
qëri të globalizuar dhe teknologjike. Që
në moshë shumë të vogël ata futen në
internet, kompjuter, telefona celularë
dhe tableta. Ky kontakt i parë me tek-
nologjinë bën një ndryshim të madh në
mënyrën se si jetoni jetën, cilat janë
prioritetet dhe si e planifikoni të ardh-
men tuaj. Sidoqoftë, edhe mësimi the-
melor njerëzor është vënë në pikëpyetje,
falë teknologjisë. Një trend i kohëve të
fundit propozon fundin e mësimit të ka-
ligrafisë, pasi ajo nuk është më një aftë-
si esenciale për qeniet njerëzore. Stu-
diuesit nuk e favorizojnë këtë prirje, pasi
shumë prova tregojnë përfitimet e kali-
grafisë për zhvillimin e trurit dhe gjitha-
shtu për aftësitë e prodhimit të tekstit.
Ky mit, që kaligrafia është vetëm një

aftësi motorike është thjesht gabim. Ne
përdorim pjesët motorike të trurit tonë,
planifikimin e motorëve, kontrollin e
motorëve, por shumë më e rëndësish-

me është regjioni i organeve në të cilat
bashkohen pamja dhe gjuha, tjerrja e
gishtit, ku stimujt vizual bëhen fjalë dhe
shkrime të shkruara.

Prijeni limonin
dhe lëreni pranë
shtratit…
Limonët janë ndër frutat më të
shëndetshëm të planetit, pasi
ofrojnë një sërë përfitimesh shën-
detësore. Ata kanë veti të fuqishme
antibakteriale dhe antivirale, dhe
era e tyre trajton në mënyrë efekti-
ve depresionin. Këta fruta janë bu-
rim i pasur i antioksidantëve, heku-
rit, bakrit, kromit, magnezit dhe
vitaminave C, E dhe A. Lëngu i limo-
nit pastron kokën dhe trajton pro-
blemet e lëkurës, siç janë: pikat e
zeza, shenjat dhe aknet. Nëse copë-
toni disa limonë dhe t’i mbani ata
në dhomë gjumi natën, ata do të
pastrojnë ajrin nga toksinat dhe do
të përmirësojnë cilësinë e gjumit.
Për më tepër, vendosja e limonëve
në shtratin e fjetjes do të lehtësojë
ftohjet, alergjitë dhe astmën.

Të heqësh dorë në mënyrë vullnetare
për tre ditë nga celulari; 72 orë pa biseduar,
pa postuar foto në Instagram dhe pa shfle-
tuar në murin e Facebook. Kjo është sfida
që u është dhënë nxënësve të shkollave të
mesme të Vignola, Pavullo dhe Castelnuo-
vo, në zonën e Modenese në Itali. Gjithsej
kësaj sfide i janë bashkuar 450 të rinj. Çudia
ishte se disa prindër refuzuan që fëmijët e
tyre ti bashkohen këtij eksperimenti sepse
nuk mund t'i kontaktonin. Telefonat celu-
larë të djemve që morën pjesë në inicia-
tivën të quajtur "Challenge4me", u vendo-
sën në zarfe letre të posaçme. Hapja e tyre
nuk mund të bëhet pa dëmtuar vulën e zar-
fit, çka do të dekretonte automatikisht

"humbjen". Para sfidës, adoleshentët iu
përgjigjën një pyetësori mbi motivet që i
nxitën të merrnin pjesë, pastaj në një test të

dytë ata do të përballen me pyetjen se si po
përjetojnë përvojën dhe në fund do të pye-
ten se si shkoi e gjithë përvoja.

Disa mesazhe në WhatsApp janë më të
rëndësishëm se të tjerët, dhe humbja e tyre
mund t'iu krijojë mjaft bezdi. Nëse është
adresa e ndonjë eventi ose koha dhe data e
një ngjarjeje të madhe, nganjëherë me-
sazhet jetike shkojnë në mes të masës së
teksteve të tjera që ju keni pranuar, tran-
smeton lajmi.net. Për fat të mirë, ekziston
një truk që mund ta përdorësh për t’u sigu-
ruar që të mos humbësh kurrë një mesazh.
WhatsApp ka një tipar të bookmark që ju

lejon të ruani mesazhe të rëndësishme. Ju
pastaj mund t’i gjeni lehtë në seksionin e
“Starred Messages” të aplikacionit. Për të
ruajtur një tekst, mbani shtypur mesazhin
dhe shtypni ikonën e yllit në krye të ekranit
tuaj. Mesazhet e shënuara me yll shfaqen në
këtë skedë automatikisht do ta ruhen atë në
pjesën e “Starred Messages”. Ju mund të ak-
sesoni në çdo kohë mesazh duke prekur tri
pikat në cepin e djathtë të ekranit kryesor të
aplikacionit.

Tre ditë pa celularë, sfida me të cilën po përballen
450 nxënës të shkollave të mesme

Shkrimi i dorës zhvillon trurin

Truku i WhatsApp që duhet ta
dijë çdo përdorues i tij
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