
Investime për
profesionet e
së ardhmes në
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E PËRDITSHME INFORMATIVE

Koha

Uashington, 14 mars - Në Maqedoni ka avancim
në mediat dhe gjyqësinë, por mbetet të
zgjidhen edhe disa probleme të rëndësishme si
korrupsioni, theksohet në raportin më të ri për
të drejtat e njeriut të Departamentit Amerikan
të Shtetit. Qeveria e Maqedonisë së Veriut në vi-
tin 2018 ka ndërmarrë aktivitete për të hetuar,
akuzuar dhe dënuar persona zyrtarë policorë,
të cilët kanë bërë keqpërdorime, ndërsa auto-

ritetet në vend kanë pasur kontroll efektiv ndaj
shërbimeve të sigurimit, por megjithatë ekzi-
ston nivel i lartë i korrupsionit, thuhet në ra-
port. Më tej qëndron se “Qeveria ose agjentët e
saj nuk kanë kryer vrasje arbitrare ose të paligj-
shme”. “Burgjet dhe paraburgimet shtetërore
nuk arritën t’i implementojnë standardet
ndërkombëtare dhe në disa raste, në pajtim
me Raportin për parandalim...

Progres në media, regres në burgje

15 DEN
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Çdo i dhjeti 
ka probleme
me veshkat

Numri i pacientëve me sëmundje
kronike të veshkave po rritet.
Vlerësohet se secili i dhjeti banor
i rritur në korniza botërore ka
shkallë të caktuar të dobësisë së
veshkave, ndërsa çdo i treti është
në rrezik që të zhvillojë dobësi të
veshkave. Kjo ishte theksuar në
konferencën për shtyp në Mini-
strinë e Shëndetësisë me rastin
e 14 marsit, Ditës Botërore të Ve-
shkës, që shënohet nën moton
“Veshkë të shëndosha për të
gjithë kudo”. Qëllimi i fushatës
me rastin e Ditës...
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Pse njerëzit
bien pre e
lajmeve të
rreme?
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Kandidatët për presidentë janë fokusuar në programet e tyre përtej caqeve të pozitës kushtetuese
të Presidentit në republikën parlamentare, andaj edhe ajo mund të quhet si vazhdim i
antagonizmave politike maqedonase rreth Marrëveshjes së Prespës, të mbyllur tashmë
kushtetueshmërisht në rrafshin parlamentar 
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Bisedoi: Blerand REXHEPI

KOHA: Muzika live zë vend

gjithmonë në repertorin tuaj, e

ndien privilegj apo obligim ndaj

publikut?
Është privilegj dhe përgjegjësi

të performofsh live para publikut

që vjen të të dëgjojë sepse sa për

playback ata mund të dëgjojnë CD

edhe në shtëpitë e tyre.

KOHA: Cilat janë të rejat që je

duke bërë gati për këtë vit si befa-

si për fansat?
Kemi shumë projekte të ndry-

shme por më i afërmi është një ba-

ladë që pritet të hedh në treg

shumë shpejtë.
KOHA: Ju këndoni edhe nëpër

dasma e ahengje familjare? Ku e

shihni veten më mirë?
Si mbrëmja si dasma e ka kë-

naqësinë e vet, megjithatë dasma

ka më shumë përgjegjësi dhe

ngarkesë kurse një mbrëmje ka-

lohet më lehtë.
KOHA: Duke qenë se skena

muzikore kohëve të fundit ka

dalë nga kontrolli, ku e gjen ve-

ten ti?
Nuk do thosha që ka dal nga

kontrolli por është e mbingarkuar

po, dëshira për të bërë një punë të

bukur si është të qenurit këngë-

tarë e ka sjellë muzikën në këtë

gjendje, megjithatë muzika e ka

jurinë e saj më të mirë që është pu-

bliku, nëse të pranon publiku

atëherë nuk ke pse lodhesh për të

tjerët.
KOHA: Këndon edhe tallava?

Nuk identifikohem si këngë-

tarë i muzikës tallava e as që

ftohem në vende ku kërkohet

vetëm tallava, megjithatë aty këtu

këndoj edhe tallava, por mundësi-

sht mundohem të shmang atë.

KOHA: Cili është repertori që e

kultivon më së shumti?
Repertori ynë janë baladat e

ndryshme, muzika popullore e gër-

shetuar me atë moderne pop-folk

dhe të gjithë zhanret që mund të

këndohen live nëpër mbrëmje mu-

zikore dhe ahengje familjare.

KOHA: Po si nis një ditë e jotja

dhe si mbaron një 24 orësh?

Dita ime ka një kohë që fillon

duke e dërguar djalin e madh Lur-

nin në kopsht dhe vazhdon direkt

në fitnes dhe pastaj angazhimet e

ndryshme familjare e profesiona-

le deri në kohën kur bie në gjumë

rreth orëve të mëngjesit zakoni-

sht.
KOHA: Sa vite i ke bë në skenë

dhe sa projekte numëron?

Në skenë numëroj tani mbi 16

vite duke filluar me grupin pastaj

solo, kurse sa për projekte nuk i

numëroj se ka shumë dhe shpresoj

të ketë edhe shumë vite në vazh-

dim.
KOHA: Dhe kush është Albani

jashtë skenës, për gjithë ata që

nuk e njohin?
Albani është një njeri i thje-

shtë, një bashkëshort, baba i dy

djemve Lurni dhe Troi dhe një nje-

ri me fat që ka një profesion që e do

dhe kjo i bie që nuk më duhet të

punoj asnjë ditë të vetme, sepse

kam punën që e dua.

KOHA: Sapo keni publikuar projek-

tin e parë muzikorë, cilët janë bashkë-

punëtorët që ke zgjedhur për këtë

këngë?
“Moj zemër”, është projekti im i parë

muzikorë dhe për bashkëpunëtorë kam

zgjedhur Soni Beratin.

KOHA: Kënga sapo është lançuar në

Youtube ka kapur shifra të larta klikime-

sh, si ndiheni për këtë sukses?

Duke pasur parasysh që është projek-

ti im i parë muzikorë mbështetja që po

marr nga publiku po më lumturon dhe po

më motivon të punoj pa përtesë.

KOHA: Interesimi i mediave online

ishte i madh, shumë nga ato të cilësuan si

fenomeni i ri i muzikës shqipe si të bën të

ndihesh ky fakt?
Interesimi ishte befasues dhe për mua,

pas publikimit të këngës e kam shikuar

veten në ballinat e shumë mediave online

për këtë jam dhe falënderuese ndaj gaze-

tarëve për mbështetjen.

KOHA: Kur pritet lançimi i projektit

tjetër pas këtij?
Me qenëse kjo këngë më plotësoi prit-

shmëritë e mia për këngën e re jam duke

punuar intensivisht.

KOHA: Kërkesat për mbrëmje mu-

zikore janë më të shumta në trojet sh-

qiptare apo në diasporë?

Kërkesat për mbrëmje muzikore janë

të mirëseardhura, nuk ka rëndësi në dia-

sporë apo në Shqipëri, e rëndësishme

është që të jem afër publikut.

KOHA: Ke ndonjë mesazh për fansat

tuaj dhe lexuesit tanë?
Dua të falënderoj shumë për mbësh-

tetjen dhe premtoj që do jem shumë akti-

ve në muzikë dhe shumë shpejtë do lançoj

dhe projekte të reja.

InfraRed
ALBAN MEHMETI

Publiku, juria më e denjë 

për një artist
Ka vite që është në skenë, të gjithë e njohim si djali simpatik nga grupi

Aurora, por që vazhdoi më tej si solo këngëtarë dhe po i ecë shumë mirë.

Alban Mehmeti vjen në një rrëfim ndryshe për InfraRed të gazetës KOHA duke

treguar mbi karrierën dhe jetën…

MIRELA KURTI
Më lumturon mbështetja që marr nga publiku

Tregu i muzikës sonë çdo ditë e më shumë po pasurohet me emra të

rinj që futen në këtë treg të ngjeshur. Një artiste e re që premton

shumë në industrinë e muzikës është Mirela Kurti. Sapo ka publikuar

projektin e saj më të ri me titull “Moj zemër” këngë kjo që vjen e

vizualizuar me videoklip. Në një bisedë për InfraRed të gazetës

KOHA, Mirela tregon për planet e saj

Koha
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“The Independent”: Pse
Tirana duhet të jetë në
listën tuaj të pushimeve
“Më fal, je në Toronto? Mendova se më
thatë se ishit në Europë”. Kolegu ishte
krejt i hutuar, ndonëse edhe theksi im
amerikan me shumë mundësi kishte bërë
pasojat e veta.
“Jo, jo Toronto”, i thashë. “Tirana. Është
kryeqyteti i Shqipërisë”. U përpoqa të
theksoj bashkëtingëlloret.
As gjeografia nuk më ndihmoi shumë.
Vendndodhja e këtij qyteti shpesh herë
krijon shumë ngatërresë mes miqve dhe
kolegëve të mi.
Përse Shqipëria? A nuk është e rreziksh-
me? A kanë rrugë? Jam i habitur që wifi
është kaq i mirë!
Në të vërtetë, nuk dija shumë për Shqipë-
rinë para udhëtimit tim për në Tiranë në
verën e vitit 2018. Dhe e pranoj, kisha
krijuar një opinion negativ për rajonin,
ndonëse nuk kisha asnjë provë. Ndonëse
nuk dija asgjë për vendin apo banorët e
tij, e imagjinoja Shqipërinë si një vend të
rrezikshëm dhe të shkatërruar, me shumë
pak infrastrukturë dhe me krimin që lulë-
zon.
Historia e Shqipërisë është e komplikuar,
mbushur me shtypje, luftë, izolim, tensio-
ne me fqinjët dhe një diktator të çmen-
dur. Një seri ngjarjesh fatkeqe, nga 500
vjet pushtim nga Perandoria Osmane
dhe një diktaturë komuniste katër deka-
da të gjatë, duke kaluar nga një konflikt
civil postkomunist më 1997, nuk i kanë
dhënë Shqipërisë shumë kohë për t’u zh-
villuar në epokën moderne. Fatkeqësisht,
shumë vende ballkanike kanë një linjë hi-
storike të ngjashme.
Thënë këtë, për habinë dhe gëzimin tim
të madh, kurrë nuk kam gabuar më
shumë për një vend. Ushqimi është i ja-
shtëzakonshëm dhe i lirë. Qendra e qyte-
tit plot gjallëri dhe e ngrohtë me një jetë
nate të zhvilluar. Për më tepër, moti është
fantastik. Si një nomad dixhital, ku shpe-
shherë qëndroj në një vend për tre ose
më shumë muaj, kisha shtuar zyrtarisht
Tiranën në listën time të qyteteve për të
vizituar në 2019.
Kafenetë, baret dhe restorantet nuk
mund ta transformojnë të vetme një qy-
tet.  Tirana ka përjetuar gjithashtu inve-
stime të konsiderueshme në projekte të
infrastrukturës publike. Shembulli i parë
është rikrijimi i sheshit kryesor, sheshi
“Skënderbe”, që dikur përbëhej nga një
rrethrrotullim që rrethonte një lëndinë të
vogël dhe statujën e heroit kombëtar sh-
qiptar, Gjergj Kastrioti Skënderbeu, em-
rin e të cilit e mban edhe sheshi. Nuk ish-
te shumë i bukur.
Por sot është kthyer në një hapësirë pu-
blike të këndëshme. E shndërruar në
hapësirë për këmbësorët dhe e zgjeruar
me mijëra pllaka të bukura prej guri,
ndriçim elegant si dhe pemë dhe shkurre
të vendosura me shije, është bërë një
vend tërheqës për takime dhe evente, si
për shembull shfaqja e Kupës së Botës
2018, që tërhoqi qindra fansa për të parë
çdo ndeshje.
E gjithë kjo nuk mjafton për të thënë se
Shqipëria është një destinacion turistik i
përkryer. Në të vërtetë, vendi ka nevojë
për shumë më shumë përmirësime infra-
strukturore që të jenë plotësisht të akse-
sueshme për udhëtarët.

(Albinfo.ch, 14 mars)

MEDIACitate

“Turqia nuk është as alternativë  dhe as aktori më i
madh ekonomik në rajon. Ajo nuk kërkon të largojë
Ballkanin Perëndimor nga BE-ja. As nuk e sheh ve-
ten si një kundërpeshë e Rusisë,” shkroi Aydinta-
sbas në raportin “Nga mit në realitet: Si të kuptojmë
rolin e Turqisë në Ballkanin Perëndimor” i publikuar
më 13 mars 
Frika europiane e ekspansionizmit turk në Ballkanin Perëndimor
në realitet ka pak baza, thotë një publikimin i ri nga Këshilli Euro-
pian për Marrëdhëniet me Jashtë.

Frika europiane për ndikimin e Turqisë në Ballkanin Perëndimor
bazohet në një kuptim të ekzagjeruar të pushtetit dhe qëllimeve
të Turqisë në rajon, thotë në një raport në Këshillin Europian për
Marrëdhëniet me Jashtë, ECFR, Asli Aydintasbas.

“Turqia nuk është as alternativë  dhe as aktori më i madh ekono-
mik në rajon. Ajo nuk kërkon të largojë Ballkanin Perëndimor nga
BE-ja. As nuk e sheh veten si një kundërpeshë e Rusisë,” shkroi Ay-
dintasbas në raportin “Nga mit në realitet: Si të kuptojmë rolin e
Turqisë në Ballkanin Perëndimor” i publikuar më 13 mars.

Ndërsa Turqia kërkon mundësi në rajon, ajo në fakt dëshiron që
Ballkani Perëndimor të hyjë në BE dhe në NATO, argumenton
gjithashtu raporti.

Aktivitetet e politikës së jashtme turke, projektet sociale, kulturo-
re dhe mediatike, si dhe investimet ekonomike, janë rritur të gjitha
me shpejtësi në rajon në dekadën e fundit.

Eksportet turke në vendet e Ballkanit janë rritur me shpejtësi, si-
pas Dhomës së Eksportuesve Turq.

Presidenti turk Rexhep Tajip Erdogan ka kërkuar prej kohësh të for-
cojë lidhjet me ish-tokat osmane në Ballkan, duke e vënë Ankaranë
në konkurrencë me Rusinë dhe BE-në në rajon.

Liderët europianë kanë shprehur shqetësime lidhur me atë që
ata e quajnë ndikim zgjerues i Turqisë në Ballkan në disa raste.

Presidenti francez Emmanuel Macron vitin e kaluar i kërkoi Bashki-
mit Europian të promovojë ndikimin e tij në Ballkanin Perëndimor,
duke paralajmëruar se përndryshe vendet në rajon do të kthehen
nga Rusia ose Turqia.

Megjithatë, në raportin e tij Aydintasbas theksoi rëndësinë e
ndarjes së realitetit të pushtetit të Turqisë në Ballkanin Perëndi-
mor nga retorika e liderëve turq, e cila synohet kryesisht për kon-
sum të brendshëm.

“Mos ngatërroni disa kurse gjuhe dhe ndërtesa të epokës osmane
tek tuk me një vizion alternativ për rajonin. Perspektiva mbizotë-
ruese për rajonin dhe rajonin është procesi i BE-së dhe nuk ka al-
ternativë për këtë,” tha ai.

Raporti pohon se Ballkani Perëndimor nuk është një prioritet për
politikën e jashtme turke, e cila përqendrohet më shumë në
marrëdhëniet me Europën dhe zhvillimet në konfliktin sirian.

Në vend që të konkurrojnë me njëra-tjetrën, shprehet Aydinta-
sbas, Europa dhe Turqia duhet të zhvillojnë një marrëdhënie më
të ngushtë kur bëhet fjalë për Ballkanin Perëndimor. (BIRN)

Perëndimi ‘po e
ekzagjeron’ ndikimin
e Turqisë në Ballkan

ANALIZË |||||||||||||||||||||||||||| AKSIDENTET PO SHTOHEN,
MENAXHIMI ASKUND!
“Paskësh ndodhë një aksident në
udhëryqin te Mensa e Studentëve sot.
Paska edhe të lënduar. E dhimbshme.
Çdo ditë kaloj nëpër atë udhëkryq,
shpesh më shumë se dy herë në ditë. Më
duhet të bëj shumë kujdes, sepse veturat
nuk ndalen, as kur na hapet drita e
gjelbërt ne këmbësorëve. Është një
arrogancë që të pikëllon. Ajo që më
çuditë është se aty kurrë nuk shoh një
polic në uniformë. Ndërsa, aty do të
duhej të kishte policë, për shkak të
arrogancës së shoferëve, po edhe për
shkaqe sigurie, pasi aty është mensa që
frekuentohet nga mijëra studentë, si dhe
konviktet, pra, një qytet në miniaturë.
Ndaj, ky aksidenti i sotëm do të duhej t’i
bënte të reflektojnë drejtuesit e policisë
e të rregullojnë diçka në këtë pikë
dinamike të kryeqytetit tonë”, ka shkruar
një status në Facebook, profesori dhe
shkrimtari, Milazim Krasniqi.

PËR CILIN GJINGJIQ PO BËN
ELOZHE ALBINI?
Albini paska bërë një shënim përkujtues
në përvjetorin e vrasjes së Zoran
Gjingjiqit, kryeministrit të Serbisë, i vrarë
në mars 2003 duke tërhequr një paralele
me vrasjen e para një shekulli të mbretit
Aleksandar I, me motivacionin se vrasja e
të parit e paska bërë Serbinë më të keqe e
cila u bë shkas për Luftën e I Botërore,
ndërsa e dyta, vrasja e Gjingjiqit, e paska
bërë Serbinë edhe më të keqe duke sjellë
në pushtet Vuҁiqin si pasardhës të Millo-
sheviqit. Në të dy rastet, se a do të ishte
Serbia “më e mirë” e më demokratike
mund të spekulohet dhe të supozohet
ҁfarëdo qoftë. Vetëm Albini shprehë
bindje dhe siguri për një Serbi ndryshe
po të mos vriteshin ata. Albini ia qan
hallin Serbisë duke qenë krejtësisht kor-
rekt dhe në pajtim me ideologjinë që
promovon vlerat e internacionales so-
cialiste. Nga pikëpamja e interesit na-
cional të Kosovës dhe shqiptarëve, një
politikan mesatar i Kosovës do të duhej
ta dinte se qëndrimet dhe pikëpamjet e
Gjingjiqit dhe Vuҁiqit në raport me
Kosovën, nuk kanë asnjë dallim. Përkun-
drazi. Vuҁiqi, përveç tjerash, po zbaton
pikë për pikë programin nacional serb
për Kosovën, të ideuar nga ish-kryemi-
nistri i Serbisë Zoran Gjingjiq (2001-
2003) me titull “Strategjia për Kosovë e
Metohi”, i cili ishte përfunduar në dhjetor
2002.
Në bazament të këtij programi qëndron
ideja për federalizimin e Kosovës dhe
ndarjen e saj në baza etnike. Në anën
tjetër, strategjia dhe instrumentet, të
cilat po i përdorë sot Vuҁiqi kundër
Kosovës, janë identike me ato që kishte
planifikuar Gjingjiq.
Për cilin Gjingjiq po bën elozhe Albini,
atëherë?!
Mbase mund të jetë i ekzaltuar pas dok-
toratës që Gjingjiq kishte bërë për teor-
inë e Marksit, por kjo nuk e amniston nga
“ mosdija ” për promovimin e bartësve të
programeve anti Kosovë dhe anti-
shqiptare”, ka komentuar n; Facebook një
shënim përkujtues të Albin Kurtit në
përvjetorin e vrasjes së Zoran Gjingjiqit,
politikania shumëvjeçare dhe ish-de-
putetja në Kuvendin e Kosovës nga rad-
hët e LDK-së, Melihate Tërmkolli.
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Tiranë, 14 mars - Shqipëria për ne
është vendi më mik që kemi. Kjo
miqësi është 100 për qind miqësi,
duke ndihmuar njëri-tjetrin  që të
lëvizim përpara drejt të ardhmes
sonë, me objektivin përfundimtar
që qytetarët tanë të jetojnë më
mirë. Përmes kësaj miqësie  për-
mirësuam shumë gjëra si “one stop
shop”,  duke deleguar besimin në
institucionet tona, deklaroi krye-
ministri Zoran Zaev në një inter-
vistë për televizionin e Tiranës “Top
Channel”. Ai theksoi se këmbimi
tregtar vitin e kaluar është rritur
për 11,5 për qind  dhe se së bashku
të dyja venet kanë kapacitete të

mëdha që të arrijnë edhe gjëra të
tjera. “Gjithashtu duhet që t’i inku-
rajojmë investuesit nga të dyja
vendet që të kenë përfitime. Nga
njëra anë, kjo nënkupton më
shumë vende pune për qytetarët
tanë, PBV më të madhe, si dhe  ek-
sport të ri të kompanive tona”, tha
Zaev. Në pyetjen nëse ka një plan
konkret me Qeverinë e Shqipërisë
për zgjerimin e bashkëpunimit
ekonomik dhe lëvizjes së lirë të
mallrave dhe njerëzve në të dy ve-
net Zaev tha se është e nevojshme

që të përmirësohen të gjitha
projektet infrastrukturore që i
lidhin të dyja vendet.

“Ne kemi ndërtuar një projekt
450 milionë eurosh të “Kicitohrid'
që na lidh me Shqipërinë. Ne, së
shpejti do të nisim një linjë heku-
rudhore me vlerë 530 milionë euro,
që do të lidhë Durrësin me Shku-
pin, e që shkon më tej deri në De-
tin e Zi, në Bullgari, e më pas drejt
Stambollit.  Ai 'one stop shop' që
ne kemi ndërtuar dhe shpresoj të
hapet në verë, do të ulë me mini-

mumin 50 për qind kohën e shpen-
zuar në kufi prej qytetarëve, por
gjithashtu edhe të kamionëve me
mallra. Ne kemi punuar sesi ven-
det respektive të delegojnë kom-
petenca njëra-tjetrës. Si për shem-
bull, nëse AKU-ja në Shqipëri
deklaron se ushqimet që do të
hynë në Maqedoninë e Veriut nga
Shqipëria janë të pastra dhe të
konfirmuara sipas standardeve,
kaq mjafton për ne. Do ta pra-
nojmë këtë certifikatë, po ashtu
edhe nga ana tjetër”, theksoi krye-
ministri Zaev. Ai paralajmëroi se
po punohet në hapjen e një tjetër
pike kufitare në rrugën e Arbrit, e
kjo do ta bëjë më të lehtë kalimin
në të dyja anët. Sipas tij nëse sh-
tohet bashkëpunimi rajonal mes
6 vendeve tona, kjo do të vlerë-
sohet shumë nga BE-ja për të pu-
nuar më mirë me ne, e kjo do të ki-
shte shumë përfitime për 6 vendet
ballkanike. Kjo është intervista e
parë e kryeministrit Zaev për një
televizion në Shqipëri.

Edhe Lituania e
ratifikoi Protokollin
e NATO-s
Shkup, 14 mars - Parlamenti i Li-
tuanisë dje me 108 vota “pro” dhe
me asnjë kundër e ratifikoi Pro-
tokollin për Inkuadrimin e Repu-
blikës së Maqedonisë së Veriut
në NATO. Në seancën plenare
mori pjesë edhe kryetari i Parla-
mentit, Talat Xhaferi. Xhaferi pa-
raprakisht pati takim me shefin e
diplomacisë  të Lutanisë, Linas
Linkeviçius, i cili e  përsëriti përk-
rahjen e Vilnusit për integrimin e
Maqedonisë së Veriut në NATO
dhe në BE. Linkeviçius shprehu
kënaqësi që Lituania është mes
vendeve të para të NATO-s që e
ratifikon Marrëveshjen, si dhe
për ndihmën që si pjesë e Grupit
Vilnuis  ia jep  vendit në procesin
e integrimit në Aleancë. E për-
shëndeti edhe Marrëveshjen hi-
storike të Prespës e cila  i hapi
dyert  Shkupit drejt NATO-s dhe
BE-së dhe e përforcoi stabilitetin
dhe sigurinë e rajonit. Shefi i di-
plomacisë lituaneze u shpreh se
vendi në qershor do të fillojë ne-
gociatat për anëtarësim në BE.
Lituania  është anëtarja e tetë e
NATO-s që e ratifikoi Protokollin.
E para këtë Protokoll e ratifikoi
Greqia, pas saj Sllovenia, Shqipë-
ria, Bullgaria, Kroacia dhe Mali i
Zi, ndërsa dje edhe Rumania.

ZORAN ZAEVI PËR TELEVIZIONIN "TOP CHANNEL"

Në verë, një kontroll
kufitar me Shqipërinë

"Së shpejti do të nisim një
linjë hekurudhore me
vlerë 530 milionë euro, që
do të lidhë Durrësin me
Shkupin, e që shkon më
tej deri në Detin e Zi, në
Bullgari, e më pas drejt
Stambollit.  Ai 'one stop
shop' që ne kemi
ndërtuar dhe shpresoj të
hapet në verë, do të ulë
me minimumin 50 për
qind kohën e shpenzuar
në kufi prej qytetarëve,
por gjithashtu edhe të
kamionëve me mallra...",
është shprehur Zaevi
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Nuk guxojmë 
të gabojmë,
s’kemi kohë për
përmirësime 
Shkup, 14 mars - Nëse në
zgjedhjet presidenciale, që do
të mbahet më 21 prill, dy nga
tre kandidatët për president
marrin më shumë vota nga
trupi votues, atëherë në rrethin
e dytë më 5 maj lufta për presi-
dent shtetit do të zhvillohet
mes dy kandidatëve nëse për
ta votojnë 40 për qind e votue-
sve të evidentuar në Listën
zgjedhore. Kështu deklaroi
kryetari i Komisionit Shtetëror
të Zgjedhjeve, Oliver Derkovski
pas takimit që realizoi me zë-
vendëskryetarin e Qeverisë për
Çështje Evropiane, Bujar
Osmani, i cili ditëve të fundit
po realizon vizita në institucio-
ne të ndryshme shtetërore
lidhur me implementimin e
reformave të Planit 18. 
“Nëse në rrethin e parë të
zgjedhjeve presidenciale dy
nga tre kandidatët që garojnë
për presidentit marrin më
shumë vota të votuesve që da-
lim e votojnë më 21 prill,
atëherë në rrethin e dytë më 5
maj presidenti i ardhshëm i
Republikës s ë Maqedonisë së
Veriut do të jetë kandidati që
do të merr më shumë vota nga
750 mijë votues që duhet të
dalin në votim”, tha Derkovski. 
Për zëvendëskryeministrin
Bujar Osmani, shumë me
rëndësi është se kush do të jetë
presidenti i ardhshëm i shtetit,
por se më e rëndësishme është
si do të realizohen zgjedhjet.
“Në kuadër të vizitave ndërin-
stitucionale për të vlerësuar
rrjedhën e procesit reformues
të Planit 18, jam këtu për të
vlerësuar dhe për t’i mobilizuar
institucionet kyçe, të cilat do të
përcaktojnë suksesin e këtij
procesi. Njëri nga këto institu-
cione është KSHZ-ja. Qeveria
është e gatshme të siguroj të
gjitha kushtet që KSHZ të bëjë
punën e saj pa asnjë pengesë.
KSHZ-ja është bartëse e këtij
procesi. Partitë politike dhe qy-
tetarët duhet të kenë vëmendje
për momentin historik. Mikro-
skopët janë aktivizuar për të
parë edhe gabimet më të vogla.
Nuk kemi shans për të përmirë-
suar gabimet në këtë proces,
andaj apeloj tek organet sh-
tetërore, partitë politike dhe
qytetarët se është momenti për
zgjedhje perfekte me të cilat do
të dëshmojmë se jemi të pjekur
për tu bërë pjesë e familjes së
madhe evropiane”, deklaroi
Osmani. (Z.V)

Destan JONUZI

Shkup, 14 mars - Republika e Maqe-
donisë së Veriut është shtet parla-
mentar, ndërkohë në prag të filli-
mit të fushatës për zgjedhjet
presidenciale, kandidatët ofrojnë
zgjidhje për çështje të cilat nuk
janë në kompetenca të presidentit.
Gordana Siljanovska, kandidate
për presidente nga radhët e
VMRO-së ka thënë se motoja e
gjithë fushatës së saj do të përqen-
drohet në gabimet e Qeverisë së
tanishme, tradhtia apo siç është
shprehur ajo, "heqja dorë nga iden-
titeti përmes Marrëveshjes së Pre-
spës".

"Së pari do të hap çështjen për
ndryshimin e Kushtetutës. Akti më
i lartë juridik tek ne, nuk mundë-
son shtet demokratik funksional.
Unë nuk e kam pranuar dhe nuk
ta pranojë asnjëherë Marrëveshjen
e Prespës dhe për mua emri 'Maqe-
donia e Veriut' nuk ekziston.
Asnjëherë, në asnjë komunikim
nuk do ta përdor këtë emër, pasi
për mua emri i vetëm është dhe
do të jetë Republika e Maqedoni-
së", ka deklaruar Siljanovska. Nga
ana tjetër, Stevo Pendarovski, kan-
didat për president i partive në pu-
shtet, ka premtuar realizimin e
plotë të Marrëveshjes me Greqinë
edhe pse ky dokument, apo zbati-
mi i tij është në kompetencë të Qe-
verisë. "Ne objektivisht do të
zgjedhim mes asaj nëse Maqedo-
nia do të vazhdojë të ecë rrugës që
po bënë këto dy vitet fundit, apo
do të kthehemi në errësirë, aty ku
kishin shtetin e robëruar. Të konte-
stosh Marrëveshjen e Prespës, të
kontestosh anëtarësimin e vendit
në NATO, të kontestosh Ligjin për
gjuhët, i cili besoj se i ndihmon ba-
shkësisë etnike shqiptare që ta
ndjejë këtë shtetit të vetin, faktiki-
sht dëshmon qartë se ti dëshiron
kthimin e vendit aty ky ishte, në
izolim dhe në paperspektivë", ka
deklaruar Pendarovski. Ai gjitha-
shtu ka theksuar se do të an-
gazhohet "Për jetë për të gjithë",
një slogan i njohur i LSDM-së për
ngritjen e cilësisë së jetës, zhvilli-
min ekonomik, sundimin e së
drejtës e çështje tjera që janë
premtime të Qeverisë. 

Analisti Nijazi Muhamedi në
një prononcim për gazetën KOHA,

thotë se fushata për presidentin
ka nisur të zhvillohet përtej caqeve
të pozitës Kushtetuese të presiden-
tit në republikën parlamentare,
dhe si e tillë, ajo mund të quhet si
vazhdim i antagonizmave politike
maqedonase rreth Marrëveshjes
së Prespës, të mbyllur tashmë ku-
shtetutshmërisht në rrafshin par-
lamentar, aty ku manifestohet e
konkretizohet vullneti i përgjith-
shëm politik i sovranit.

"Ringritja, riaktualizimi e kësaj
teme në fushatën për president e
sposton fushatën nga rrafshi i vet
normal e të pritshëm e të perso-
nalizuar të kandidatëve, në një
rrafsh të polarizimeve politiko-par-
tiake të debateve dhe antagoniz-

mave, dhe kjo e bënë fushatën të
përngjashme me fushatën e
zgjedhjeve parlamentare. Meqë
realisht presidenti fare nuk mund
të ndikojë kushtetutshmërisht në
vizionin e ligjvënësve, përveç
mundësisë formale dhe pak kor-
rektuese të projekteve të miratua-
ra ligjore përmes mosdekretimit
të ndonjë ligji apo marrëveshjeje
ndërkombëtare dhe kthimin e tyre
për rishikim parlamentar, kjo fu-
shatë mund të mbetet të zhvil-
lohet në rrafshin e boshësisë teo-
rike akademike, pak e lidhur me
vullnetin politik që duhet të mobi-
lizojë elektoratin për të bërë
zgjedhjen e ndriçuar të kandida-
tit", deklaron Muhamedi. 

Ai potencon se presidenti i Re-
publikës edhe pse do zgjidhet nga
vota e vullnetit të përgjithshëm,
rolin e tyre Kushtetues të presiden-
tit, pretendojnë ta luajnë nën ha-
trin e partive që i kanë kandituar
apo mbështetur, pra dalin kontro-
vers në atë që pretendojnë dhe në
pamundësitë kushtetuese për të
vepruar sipas atij pretendimi. "Ka
çështje që mund të problemati-
zohen eventualisht në rrafsh ku-
shtetues rreth kohabitimit në rast
se kandidati i zgjedhur është i
palës që nuk i takon shumicës par-
lamentare, që nuk ndan vizionin e
asaj shumice, por kjo nuk vlen aq
për presidentin në republikën par-
lamentare se sa në republikat gjy-

ZGJEDHJET PRESIDENCIALE 

Kandidatët përtej
detyrave kushtetuese

Kandidatët për
presidentë janë fokusuar
në programet e tyre
përtej caqeve të pozitës
kushtetuese të
Presidentit në republikën
parlamentare, andaj
edhe ajo mund të quhet
si vazhdim i
antagonizmave politike
maqedonase rreth
Marrëveshjes së Prespës,
të mbyllur tashmë
kushtetueshmërisht në
rrafshin parlamentar 

BLERIM REKA ME TRE SHTABE ZGJEDHORE 
Kandidati i pavarur shqiptarë për
president, Blerim Reka, fushatën e tij
elektorale do e drejtojë nga shtabi i tij
të cilin tanimë e ka formuar, ndërsa në
kuadër të tij do të ketë edhe dy
anëtarë nga shtabet e partive
opozitare shqiptare ASH dhe Lëvizja
BESA, parti këto që mbështesin
kandidaturën e Blerim Rekës për president.
"Po do kemi tre shtabe, një është shtabi i

profesorë Rekës, dhe dy shtabet e partive
opozitare. Që të tre shtabet kanë

kryetarët e tyre, ndërsa të shtabi i
profesor Rekës janë edhe dy anëtarë të
shtabeve tona. Të gjitha aktivitetet do
të koordinohen, ndërsa janë

planifikuar edhe tubime qendrore në të
cilat do të marrin pjesë edhe liderët

partiak", thonë për gazetën KOHA nga partitë
opozitare shqiptare ASH dhe Lëvizja BESA.  

PËRFUNDOI AFATI PËR VERIFIKIM TË LISTËS ZGJEDHORE, PAK INTERESIM NGA DIASPORA 

Mbrëmë në mesnatë përfundoi afati për verifikim
të Listës zgjedhore dhe paraqitje për votim të
diasporës. Mbrëmë përfundoi edhe parashtrimi i
kërkesave të qytetarëve për regjistrim, plotësim
apo shlyerje të të dhënave në Listën zgjedhore.
Verifikimi publik në Listën zgjedhore u zbatua në
sektorët rajonalë dhe zyrat e Komisionit Shtetëror
Zgjedhor, nga ora 08:30 deri në 19:00, duke i
përfshirë edhe ditët nga fundjava dhe festat.
Zëdhënësja e KSHZ-së, Lupka Guguçevska,
informoi se deri dje - gjithsej 50.572 qytetarë kanë
kryer kontroll në Listën zgjedhore në sektorët dhe
zyrat rajonale dhe se janë marrë 119 vendime për
regjistrim në Listën zgjedhore, 107 vendime për
shlyerje nga Lista zgjedhore, si dhe 29 vendime
për ndryshime të të dhënave në Listën zgjedhore.

Deri dje janë parashtruar vetëm 920 paraqitje për
votim jashtë vendit, pesë nga të cilat janë
refuzuar. Rrethi i parë zgjedhor për zgjedhjet e
gjashta presidenciale është caktuar për më 21
prill, ndërsa i dytë do të mbahet më 5 maj. Në
garën presidenciale do të marrin pjesë Gordana
Siljanovska - Davkova, Stevo Pendarovski dhe
Blerim Reka. Siljanovska-Davkova, e cila
përkrahet nga VMRO-DPMNE-ja ka mbledhur
15.926 nënshkrime, Stevo Pendarovski, i
përkrahur nga LSDM-ja dhe koalicioni - 31.729,
ndërsa Blerim Reka i përkrahur nga Aleanca për
Shqiptarët dhe Lëvizja BESA, ka mbledhur 11.128
nënshkrime nga qytetarët. Pendarovski dhe
Siljanovska-Davkova kanë përkrahjen edhe nga të
paktën 30 deputetë. 

Koha
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smëpresidenticiale, sikundër është Franca,
etj dhe zgjidhja i konfliktit të moskohabiti-
mit është rregulluar me Kushtetutë. Në ra-
stin tonë konkret, problem mund të dalë në
politikën e jashtme, në të cilën presidenti
luan një rol zbatues të saj dhe në rast mo-
spërputhjesh në vizionin e politikës së jasht-
me të qeverisë dhe presidentit, mund të
ndodhë ndonjë veprim kontrovers që mund
të relativizojë rolin e shtetit në raportet e
tij me jashtë, pra mund t, i ndodhë ndonjë
izolim i lehtë që në fakt i ka ndodhur edhe
këtij të tashmit", thekson Muhamedi.

Nga ana tjetër, profesoresha universita-
re Besa Kadriu thekson se sistemet e brish-
ta të demokracive jo të mirëfilltë, jo pak
herë, janë të fokusuar kryesisht në tema të
cilat janë më pak apo për të mos thënë
aspak në kuadër të kompetencave që defi-
non korniza kushtetuese rreth kompetenca-
ve të presidentit të vendit. "Në një situatë si
kjo, nënkuptohet fakti që në vend që këta
njerëz të jenë të çliruar nga politika ditore
dhe të ofrojnë një program, i cili do të para-
qes elemente të një figure të mirëfilltë, të çli-
ruar nga konceptet e politikës ditore, të pë-
rafrojnë qytetarët dhe të ngrisin vlerat e
demokracisë së mirëfilltë e cila nuk bën dal-
lime, politike, sociale, etnike e aq më pak
edhe fetare e racore. Në të shumtë e raste-
ve në Maqedoni, edhe nëse ka pasur një fi-
gurë që do ishte simbolika e të gjitha këty-
re vlerave, janë vetë maqedonasit të
ngarkuar nga nacionalizma që i kanë zh-
dukur këto virtyte të cilat kanë pasur të vet-
min qëllim, dominimin e një figure të presi-
dentit të shtetit i cili nuk do bëjë balancin
për të përndritur këto vlera, pro do të jetë
shërbëtor i një subjekti të elitës politike që
ka pushtetin në udhëheqësin e radhës",
thekson profesoresha Kadriu. 

Sipas saj, fatkeqësisht, sado që preten-
dohet se ka tendenca për të qenë një shoqë-
ri e hapur dhe demokratike, janë ende
shumë hendikepet të cilat duhet të tejka-
lohen për të arritur deri tek një ambient i
përshtatshëm dhe klimë e butë politike e
cila do të zbus sadopak këtë përvojë jo të
mirë e të hidhur që kanë krijuar përvojat e
politikëbërjes tek ne. 

"Figura e presidentit të shtetit duhet të
jetë një autoritet që ka dëshmuar që nuk
ka urrejtje etnike, nivel të lartë të civilizi-
mit, pos asaj që konsiderohet edhe përvoja
e tij për të qenë i gatshëm që ta konsiderojë
diversitetin e shoqërisë, si vlerë shtesë të
shoqërisë së tij/saj, të cilën pretendon ta
udhëheq. Shqiptarët në Maqedoni, gjithnjë
e më tepër kanë dëshmuar se janë popull që
dinë të jenë konstruktiv dhe këtë e kanë da-
smuar në shumë raste në Maqedoninë e Ve-
riut", vlerëson Besa Kadriu, profesoreshë
universitare. Ajo vlerëson se gara presiden-
ciale në Republikën e Maqedonisë është një
mundësi që shqiptarët të tregohet se kur
është në pyetje interesi shqiptarë janë të
unifikuar. "Opozita shqiptare përkrah një fi-
gurë e cila pos përvojës akademike dhe asaj
në diplomaci, del në mbrojtje të përfaqësi-
mit të interesave të shqiptarëve, figura e
prof.dr. Blerim Rekës dëshmon edhe njëherë
se, subjektet politike në raste të caktuara, ci-
lindo rol dhe pozitë që kanë, janë apo nuk
janë pjesë e pushtetit, autoriteti i presiden-
tit është ai që duhet ti bashkojë", nënvizon
Kadriu. Fushata për zgjedhjet presidencia-
le fillon më 1 prill dhe do të zgjas 20 ditë.
Nëse në rrethin e parë asnjëri nga kandi-
datët nuk fiton mbi 50 për qind të votave,
atëherë në rrethin e dytë më 5 maj garojnë
dy kandidatët me shumicë votash, ndërsa
pragu zgjedhor i daljes së qytetarëve në vo-
time ulet në 40 për qind.

Omer XHAFERI

Shkup, 14 mars - Sistemi jo funksional i fre-
nave dhe shpejtësia e madhe janë arsyet
kryesore e tragjedisë së madhe në auto-
stradën Shkup-Tetovë, ku mbetën të
vdekur 15 banorë të Gostivarit dhe mbi 30
të tjerë u lëndua. Ky është qëndrim zyrtar
i Prokurorisë së Shkupit, e cila gjatë pe-
riudhës së kaluar, ka mbledhur dhe sigu-
ruar prova materiale dhe verbale për
tragjedinë e “Llaskarcës”. Shefi i Prokurori-
së së Shkupit, Sasho Rajçev, duke rapor-
tuar për tragjedinë e “Llaskarcës”, tha se
me datë 13 shkurt, autobusi i kompanisë
“Durmo Turs”, i rëndë 15 tonë, ka vozitur
me shpejtësi prej 99 kilometra në orë,
ndërsa shpejtësia e lejuar për këto au-
tomjete është deri në 80 kilometra në orë,
ndërsa është konstatuar edhe problem me
sistemin e frenimit të autobusit.

“Hetimet kanë treguar se sistemi i fre-
nimit të autobusit nuk ka qenë në rregull.
Kjo gjendje edhe pse është konstatuar
gjatë kontrollit teknik që autobusi e ka pa-
sur në korrik të vitit të kaluar, ai ka fituar
leje për qarkullim. Një gjë e tillë është kon-
statuar edhe gjatë kontrollit teknik në
dhjetor të vitit 2018. Hetimet, po ashtu
kanë vërtetuar se ka pasur manipulime
edhe me takografin, i cili nuk e ka treguar
shpejtësinë reale të vozitjes. Ky meka-
nizëm është instaluar nga vetë kompania

dhe aktivizuar nga vetë shoferi i autobusit”,
tha prokurori Rajçev.

Prokuroria e Shkupit, duke i analizuar
shkaqet e tragjedisë së “Llaskarcës”, tha se
shoferi i kompanisë “Durmo Turs”, duke u
përballur me shpejtësinë e madhe që vetë
e ka shkaktuar, përnjëherë ka tentuar të
frenoj dhe në këtë mënyrë ka rënë në hum-
nerën afër fshatit Llaskarcë.

Në bazë të të gjitha provave dhe dësh-
mive të mbledhura deri më tani, Prokuro-
ria e Shkupit i ngarkon shtatë persona,
mes tyre edhe pronarin e kompanisë së
autobusëve “Durmo Turs”, Durmish Belu-
lin, shoferin e autobusit dhe pesë persona
tjerë. Gjatë ditës së enjte të gjitha të dy-
shuarit janë arrestuar dhe janë dërguar
para gjykatësit të procedurës-paraprake.
Për dallim nga i dyshuarit të shtatë, i cili
dyshohet për veprën penale 'papërgjegjë-

si gjatë punës', të gjithë të tjerët dyshon se
kanë kryer vepër penale “vepra të rënda
kundër jetës së njerëzve dhe pronës në ko-
munikacion”.

“Ekspertiza mjekësore ka vërtetuar se
shoferi vuan nga sëmundja e diabetit, por
kjo nuk është arsye sepse ka ndodhur ak-
sidenti. Ai, ditën tragjike, gjatë kohës kur
ka ndodhur aksidenti, nuk e ka shfrytë-
zuar celularin e tij. Ky fakt është vërtetuar
nga ekspertiza e celularit. Orari i punës ka
qenë i respektuar. Nuk ka pasur keqpër-
dorime. Fillimisht ka vozitur një linjë. Pa-
staj ka pushuar dhe autobusin e ka vozitur
një koleg i tij. Dhe, gjatë vozitjes së linjës së
dytë, ka ndodhur aksidenti”, sqaroi proku-
roi Rajçev. Brenda 30 ditëve, aq sa kanë ka-
luar nga dita tragjike, në prokurori janë
intervistuar 47 persona. Mes tjerash, ata
kanë realizuar ekspertizë nga Fakulteti i
Makinerisë në pjesën e sistemit të funksio-
nimit të autobusit të aksidentuar. Eksper-
tizë tjetër është kryer nga Fakulteti Elektro-
Teknik mbi funksionimin e takografit
(mjeti i cili e evidenton shpejtësinë e auto-
busit). Ndryshe, nga Byroja për ekspertizë
gjyqësore është realizuar ekspertizë e ko-
munikacionit. Pastaj një ekspertizë është
kryer nga aspekti mjekësor mbi shëndetin
e shoferit, gjegjësisht nga Sektori për krim
kompjuterik dhe forenzikë digjitale pranë
MPB-së, është bërë ekspertizë mbi celu-
larin e shoferit. Nga dita e ngjarjes tragjike
e deri më sot, siç thanë nga Prokuroria e
Shkupit, punojnë me përkushtim me qël-
lim vërtetimin e të gjitha fakteve dhe
mbledhjen e provave ligjore. Hetimet
ende vazhdojnë.

PROKURORIA E SHKUPIT ME KUADËR TË PËRGJYSMUAR 
Ngjarja tragjike e “Llaskarcës” në njëfarë mënyrë i ka zbuluar
mangësitë e Prokurorisë së Shkupit. Në këtë drejtim,
prokurori Sasho Rajçev tha se hetimet për aksidentin e
komunikacionit që ndodhi në magjistralen Shkup-Tetovë,
janë tepër voluminoze dhe për këtë arsye janë angazhuar
hetues shtesë nga MPB-ja. Megjithatë, prokurori Rajçev u
ankua se prokuroria që ai e drejton, punon me kuadër të
përgjysmuar dhe pa kushte të mirëfillta pune. “Ne jemi prokurori
që mbulon 90 për qind të krimit në vendin tonë dhe nuk disponojmë me qendër
hetimore, nuk kemi hetues të mjaftueshëm. Na mungojnë 16 prokurorë. Sipas
sistematizimit, në Prokurorinë e Shkupit duhet të jenë 85 bashkëpunëtor
profesional, ndërsa prokuroria disponon me vetëm 16 prej tyre. Nga gjithsej 35
daktilografë që duhet të angazhohen, te ne punojnë vetëm dhjetë. Vitin e kaluar e
kemi përmbyllur me mbi 9 milionë euro borxh për ekspertiza, përkthime dhe
nevoja tjera”, tha Rajçev. 

ARRESTOHET PRONARI “DURMO TURS” DHE 6 PERSONA TJERA

Frenat dhe shpejtësia e shkaktuan
tragjedinë e “Llaskarcës”

Dy herë, së pari në korrik dhe së
dyti në dhjetor të vitit 2018,
ishte konstatuar se autobusi i
tragjedisë në Llaskarcë nuk e
kishte në rregull sistemin e
frenimit. Megjithatë, kjo nuk
ka qenë "problem" që pronarët
e kompanisë "Durmo Turs" të
lejojnë qarkullimin nëpër
rrugë të autobusit. Veç kësaj,
shpejtësia gati mbi 20
kilometra nga e lejuara ka qenë
fatale për 15 viktimat e
Llaskarcës

PO HETOHET GJUHA E URREJTJES PËR “LLASKARCËN” 
Nga aspekti i gjuhës së urrejtjes të
përdorur në rrjetet sociale për ngjarjen
tragjike në “Llaskarcë”, deri te
Prokuroria e Shkupit nga MPB janë
dorëzuar më shumë njoftime. Siç
theksoi prokurori Sasho Rajçev, këto
lëndë janë duke i kontrolluar nga
aspekti prokurorial dhe juridiko-penal,
me qëllim të vërtetimit se vallë në ato
shkrime ka pasur paramendim për
nxitje të urrejtjes dhe mos durimit.
“Shpesh ndodhë që këto shënime të
shkruhen nga profile të rrejshme në
rrjetet sociale dhe për këtë arsye, ne
kemi obligim të vërtetojmë se cila është
IP-adresa nga ku është shkruar. Një fakt
të tillë e kërkojmë nga ‘Facebook’, pastaj
drejtohemi tek operatorët tanë. Bëhet

fjalë për një procedurë të gjatë dhe e
njëjta shkon përmes bashkëpunimit
ndërkombëtar, me qëllim vërtetimin e
profilit të vërtetë. Kur e vërtetojmë një
gjë të tillë, atëherë nga MPB kërkojmë
kontrolle shtesë e që lidhen me
paramendimin. Duhet të bëhet dallimi
mes lirisë së fjalës dhe asaj që ka të bëjë
me gjuhën e urrejtjes”, tha prokurori
Sasho Rajçev. Në mesin e shumë
statuseve që u shkruan për tragjedinë e
“Llaskarcës”, më tepër reagime ngjalli ai
i profesoreshës universitare Biljana
Vankovska, e cila shënoi “Çfarë tragjedie
dhe ironie: Karpallak”, duke aluduar në
rajonin e Karpallakut kur në vitin 2001,
nga njësitet e UÇK-së, u vranë dhjetë
pjesëtarë të forcave policore të shtetit. 

Koha
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Adoleshentët i vjedhin
veturën tetovarit
Banori 28 vjeçar, B.B nga fshati Bërvenicë
e Tetovës, të mërkurën mbrëma rreth orës
21 ka denoncuar se persona të panjohur ia
kanë marrë veturën e tij “Fiat Punto” me
targa të Tetovës, pronë e vëllait të tij, të
cilën në ora 19 e 30 minuta e ka parkuar në
rrugën “Lubo Bozhinovski” në Tetovë. Për
një kohë të shkurtë, vetura është gjetur
dhe ndaluar nga ana e pjesëtarëve të po-
licisë, kurse në veturë kanë qenë tre perso-
na të mitur të moshës 14 vjeçare, ku dy
prej tyre janë dërguar në stacionin policor
Tetovë për procedurë të mëtutjeshme. Më
vonë, vetura i është kthyer pronarit dhe
punohet në zbardhjen e plotë të rastit.

Shkup, 9 aksidente 
për 24 orë
Një këmbësor ka marrë lëndime të rënda
trupore, ndërsa lëndime më të lehta në dy
nga gjithsej nëntë aksidente gjatë ditës së
mërkurë në rajonin e SPB Shkup. Në sh-
tatë aksidente është shkaktuar dëm ma-
terial. Nga MPB informojnë se dje policia
rrugore ka zbuluar dhe sanksionuar 32
shoferë për ngasje të shpejtë, 12 para se të
marrin të drejtën e drejtimit të automje-
tit dhe dy fillestarë, si dhe dy automjete
me probleme teknike dhe 16 të paregji-
struara. Janë sanksionuar edhe dy sho-
ferë që kanë kaluar në udhëkryq në dritë
të kuqe, një shofer për parakalim të parre-
gullt, dy shoferë për rreshtim të parregul-
lt, një shofer nuk ka përdorë kaskë
mbrojtëse, tre gjashtë për mosmbajtje të
rripit të sigurisë dhe 20 kanë përdorë ce-
lular gjatë drejtimit të automjetit. Poli-
cia e trafikut ka lëshuar 120 gjoba për
parkim të parregullt, ndërsa me automje-
tin special “karrotrec” ka larguar 97 au-
tomjete.

Janë keqpërdorë 50 të
dhëna personale në
rrjetet sociale
Keqpërdorimi i të dhënave personale,
para së gjithash dhe më së shumti nëpër
rrjetet sociale, është një fenomen tepër
prezent në rajonin e Tetovës dhe Gosti-
varit. Sipas policisë, gjatë vitit të kaluar
në këtë rajon gjithsej janë regjistruar 50
keqpërdorime të këtij lloji, nga të cilat 46
në rajonin e Tetovës dhe 4 në rajonin e
Gostivarit. “Numri më i madh i rasteve të
denoncuara kanë të bëjnë me persona të
njohur dhe të njëjtëve u janë përgatitur
parashtresa adekuate ligjore, gjegjësisht
padi penale sipas nenit 149 të Kodit penal,
duke përmendur se për këto vepra janë
paraparë dënime me para dhe me burg
prej një deri tre vjet. Në të shumtën e ra-
steve, kemi të bëjmë me publikimin e fo-
tografive, komenteve dhe video-klipeve
me përmbajtje apo mesazhe komprome-
tuese. Krahas kësaj, janë evidentuar edhe
raste të ndryshme kur “keqpërdoruesit”
vetvetiu në mënyra të ndryshme, kanë ar-
ritur të shkarkojnë fotografi, nga një pro-
fil tjetër dhe më pas të njëjtat i kanë ke-
qpërdorur pa dijen dhe pëlqimin personit
që i takojnë ato fotografi”, thonë nga po-
licia e Tetovës. (U.H) 

KRONIKË

Shkup, 14 mars - Me dëshminë e informato-
rit Zvonko Kostovski, në Gjykatën penale
vazhdoi seanca për lëndën Target-Fortesa
e PSP-së. Në këtë lëndë të akuzuar janë
ish-ministrja e Punëve të Brendshme, Gor-
dana Jankullovska, ish-drejtori i DSK-së,
Sasho Mijalkov, ish-kryeshefi i Drejtorisë
së pestë në MPB-së, Goran Grujevski, zë-
vendës-shefi Nikolla Boshkoski, si dhe ish
shefi i kabinetit të tij, Toni Jakimovski dhe

pesë persona tjerë nga Drejtoria. Ata aku-
zohen për ndjekje të paligjshme të komu-
nikimeve në periudhën nga viti 2008 deri
në vitin 2015. Kostovski në pyetje të proku-
rores Lençe Ristovska, tha se nuk ka infor-
macion të qartë për numrin e bisedimeve
që janë dhënë dhe incizuar, por, sipas tij
Verushevskit i janë dorëzuar rreth pesë
për qind nga bisedimet e përgjithshme të
përgjuara në mënyrë të paligjshme. Në

ndërtesën tek hekurudha e titulluar “par-
lamentarja”, Kostovski tha se në hapësira
të veçanta ka ekzistuar një kompjuter i in-
staluar që është bërë në kërkesë të Goran
Grujevskit, që logjistikët e tyre të mund
më lehtë të ndërmarrin materiale, gjegjë-
sisht të mos lëviz vazhdimisht deri tek
DSK-ja dhe mbrapa deri tek ndërtesa, si
dhe të mos hapen dyshime tek banorët
në ndërtesë.

Uashington, 14 mars - Në Maqedoni ka avan-
cim në mediat dhe gjyqësinë, por mbetet
të zgjidhen edhe disa probleme të rëndësi-
shme si korrupsioni, theksohet në raportin
më të ri për të drejtat e njeriut të Departa-
mentit Amerikan të Shtetit. Qeveria e Maqe-
donisë së Veriut në vitin 2018 ka ndërmarrë
aktivitete për të hetuar, akuzuar dhe dënuar
persona zyrtarë policorë, të cilët kanë bërë
keqpërdorime, ndërsa autoritetet në vend
kanë pasur kontroll efektiv ndaj shërbime-
ve të sigurimit, por megjithatë ekziston ni-
vel i lartë i korrupsionit, thuhet në raport. Më
tej qëndron se “Qeveria ose agjentët e saj
nuk kanë kryer vrasje arbitrare ose të pa-
ligjshme”.

“Burgjet dhe paraburgimet shtetërore
nuk arritën t’i implementojnë standardet
ndërkombëtare dhe në disa raste, në paj-
tim me Raportin për parandalim nga tor-
tura e Këshillit të Evropës nga tetori i vitit
2017, kushtet do të mund të përshkruhen si
mizore, johumane dhe degraduese”, thuhet
në raport, ndërsa shtohet se burgjet edhe
më tej përballen me mungesën e financave,
trajnimin joadekuat të oficerëve policorë
dhe korrupsionin.

Raporti tregon se Avokati i Popullit ka
zbuluar se hetimet e autoriteteve lidhur me
akuzat për maltretim dhe keqpërdorim të të
burgosurve në përgjithësi ishin joefikase.
“Në të shumtën e rasteve, gjykatat i përm-
bahen ligjeve dhe procedurave për para-
burgim. Këtë vit, numri i urdhrave për para-

burgim ka rënë dukshëm në krahasim me
vitet e kaluara. Në shumicën e rasteve, në
kërkesë edhe të Prokurorisë Speciale Pu-
blike, gjykata ka caktuar masa parandalue-
se në vend të paraburgimit për të dyshuarit”,
qëndron në raportin vjetor. Theksohet
gjithashtu se në vitin 2018, autoritetet kanë
treguar respekt më të madh ndaj pavarësi-
së dhe mosqasjes së gjykatës në krahasim
me vitet paraprake. “Pavarësia e kufizuar e
gjyqësisë, politizimi i organit mbikëqyrës
gjyqësor dhe financat e pamjaftueshme
janë pengesë e mëtutjeshme për punën dhe
efikasitetin e gjykatave”, vlerëson Departa-
menti Amerikan i Shtetit. Theksohet edhe se
gjyqësia në përgjithësi e respekton të
drejtën e gjykimit korrekt.

Lidhur me ngjarjet në Parlament më 27
prill të vitit 2017 dhe zgjidhjen gjyqësore të
rastit, thuhet se 33 persona janë akuzuar
për “terrorizëm dhe rrezikim të rendit kush-
tetues”. "Partia opozitare VMRO-DPMNE
pohon se aktakuzat kundër 33 personave,
duke i përfshirë edhe anëtarët e Parlamen-
tit, ishin politikisht të motivuar dhe të ek-
zagjeruar. Nuk ka dëshmi se Qeveria ka re-
fuzuar qasjen e organizatave humanitare
dhe grupeve tjera për të drejtat e njeriut
deri tek këta të burgosur”.

Në pajtim me raportin, Qeveria ka bërë
progres në respektimin e lirisë së mediave
dhe lirinë e të shprehurit, edhe pse proble-
met si pavarësia e dobët mediatike, dhuna
dhe frika e gazetarëve, janë akoma të prani-

shme. “Ka disa raporte se Qeveria i ka dety-
ruar gazetarët në autocensurë. Komisioni
Evropian, në raportin nga 17 prilli, vëren se
nuk ka avancim në mbrojtjen e kushteve të
punës të gazetarëve, si rezultat i asaj që ata
ende praktikojnë autocensurë”, thonë nga
Departamenti Amerikan në raportin më të
ri. Në përgjithësi, në botë raporti vëren edhe
vrasje, mungesë të lirisë të të shprehurit dhe
restrikcione për pjesëmarrje politike në Ve-
nezuelë, të drejta ekstreme të keqësuara të
njeriut në Iran dhe Kinë, Përderisa për Ru-
sinë thuhet se ekzistojnë shumë raporte për
atë se autoritetet ose agjentët e tyre kanë
kryer vrasje mizore ose të paligjshme.

Në prezantimin e raportit, sekretari sh-
tetëror Majk Pompeo, e theksoi Kinën si “ligë
për vete” kur bëhet fjalë për shkeljen e të
drejtave të njeriut. “Në Sudanin Jugor, forcat
e sigurimit kanë kryer krime seksuale
kundër civilëve në bazë të përcaktimit të
tyre politik dhe etnikumit, ndërsa në Nika-
ragua, demonstrata të qeta për të drejtat
sociale janë pritur me snajperë”, theksoi
Pompeo, duke shtuar se administrata men-
don për vendosjen e sanksioneve kundër
personave zyrtarë kinezë përgjegjës për mo-
srespektimin e të drejtave të njeriut. Rapor-
tin për të drejtat e njeriut në të cilin de-
tajohet situata e të drejtave të njeriut
individualisht për çdo vend, Departamenti
Amerikan e parashtron deri tek Kongresi në
miratim. Raporti publikohet rregullisht nga
viti 1976.

VAZHDON GJYKIMI I LËNDËS “TARGET-FORTESA” 

Verushevskit i ishin dorëzuar vetëm 5 për qind e përgjimeve

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

DEPARTAMENTI AMERIKAN I SHTETIT PUBLIKON RAPORTIN

Progres në media, 
regres në burgje

“Burgjet dhe paraburgimet
shtetërore nuk arritën t’i
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për parandalim nga tortura e

Këshillit të Evropës nga tetori i
vitit 2017, kushtet do të mund
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johumane dhe degraduese”,

thuhet në raport, ndërsa
shtohet se burgjet edhe më
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joadekuat të oficerëve
policorë dhe korrupsionin
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Shkup, 14 mars - Në lexim të parë në
Parlamentin e Maqedonisë së Ve-
riut dje kaluan ndryshimet e Ligjit
për Qeveri, me të cilat parashihet
transformimi i Sekretariatit për
zbatim të Marrëveshjes Kornizë në
Ministri të re për sistem politik dhe
marrëdhënie mes bashkësive. De-
puteti i BDI-së, Ejup Alimi, në de-
batin për ndryshimet e Ligjit, tha
se formimi i kësaj ministrie të re
është i domosdoshëm dhe del nga
analiza e Marrëveshjes kornizë e
vitit 2015. Siç tha Alimi, mbësh-
tetje për formimin e ministrisë së
re dhanë të gjitha partitë.

Deputeti i BDI-së, Artan Grubi,
iu falënderua partive parlamenta-
re sepse dhanë mbështetje për
këto ndryshime ligjore, duke i sqa-
ruar kompetencat e Ministrisë së
re. Ai theksoi se Marrëveshja kor-
nizë tashmë është tejkaluar, dhe

se tani do të punohet në imple-
mentimin e saj. Grubi u shpreh se
të gjitha kompetencat e Sekreta-
riatit janë bartur në Ministri, por se
janë shtuar edhe të reja. Deputeti
nga Partia për Lëvizje të turqve,
Enes Ibrahim theksoi se nevojitet
kjo ministri e re, në frymën e sho-
qërisë multietnike, por theksoi se

me propozim-ligjin nuk është
saktësuar nëse do t’u referohet të
drejtave të bashkësive më të vogla
etnike. Megjithatë, zëvendëskrye-
ministri aktual i Sekretariatit të
MO-së, Hazbi Lika, edhe dje ka
kundërshtuar shuarjen e dikasterit
që drejton ai. Në shënimin e 18-
vjetorit të fillimit të luftimeve në

Sellcë të Tetovës, Lika ka përsëri-
tur se askush nga SIMO nuk është
konsultuar për shuarjen e postit të
zëvendëskryeministrit dhe theme-
limin e Ministrisë për sistem poli-
tik. 

"Unë kam bërë reagim shumë
objektiv për shkak se unë jam
udhëheqës i një sektori që bart
këtë proces. Me këtë rast, të ngrihet
iniciativë për këtë sektor, është e
nevojshme të pyetet ky sektor, të
meeret në konsideratë dhe të har-
tohet një ligj i cili do të mbrojë më
mirë interesat, sepse jemi të vetë-
dijshëm që Marrëveshja e Ohrit
nuk është implementuar. Një
shembull konkret, është përfaqësi-
mi i drejtë. Unë mendoj se kjo nuk
duhet të merret si një lojë dhe
diçka e lehtë që mund të kapër-
cehet aty për aty. Ligji mund të jetë
më i mirë, por kanë kaluar 17 vite

dhe nuk është implementuar, afa-
tet kanë qenë katër vite, hyjmë në
konflikte për diçka që është dashur
të implementohet në të kaluar”,
deklaroi ai.   Ai ka përsëritur se në
BDI nuk është diskutuar shuarja e
SIMO-s, edhe përkundër qëndri-
meve të Bujar Osmanit se për këtë
çështje është biseduar në orga-
net e partisë. "Nuk e di kur është
diskutuar në BDI për këtë vendim,
por e di që ka qenë një nga pikat e
Platformës së Tiranës.
Megjithatë, sot kur merret inicia-
tivë për hartimin e Ligjit, unë e
quaj shumë të nevojshme he
shumë të arsyeshme të konsul-
tohen të gjitha palët”, tha Lika. Në
mbështetje të Likës dje është sh-
prehur edhe ish-deputeti Rafiz
Haliti, i cili ka kërkuar debat më të
gjerë kombëtar për çështjet
madhore, siç ka thënë ai. (U.H)

Shkup, 14 mars - Regjistrimi i popul-
lsisë në Maqedoninë e Veriut pritet
të realizohet nga data 1 deri më 21
prill të vitit 2020, por vetëm nëse
partitë në pushtet harmanizojnë
qëndrimet lidhur me realizimin e
këtij procesi statistikor. Propozimi-
ligji i hartuar nga Ministria e
Drejtësisë ndodhet në Qeveri dhe
me të parashihet përfshirja edhe e
diasporës, por me një shtojcë të
veçantë, ndërsa do të ketë edhe një
tjetër për përkatësinë etnike të ba-
norëve, që më parë ishte përjash-
tuar si mundësi për shkak të rre-
zikut të dështimi të regjistrimit
sikur në vitin 2011.

Ishte pikërisht lënia anash e
diasporës, që kryesisht është sh-
qiptare, ajo që kishte çuar në dësh-
timin e regjistrimit, meqë anëtarët
shqiptarë në Komisionin e Regji-
strimit, por edhe partitë politike,
druanin se kjo do të çonte në uljen
e përqindjes së shqiptarëve, të cilët
me regjistrimin e vitit 2002 janë
25.17 për qind e popullsisë në Ma-
qedoninë e Veriut dhe të drejtat
janë të lidhur pikërisht me për-
qindjen prej mbi 20 për qind, që
është edhe pjesë e Kushtetutës.
Partitë shqiptare në Qeveri, siç
bëhet e ditur jo zyrtarisht kërkojnë

që regjistrimi të mos jetë e drejtë
ekskluzive e kreut të Entit të Stati-
stikës, por përgjegjësia të ndahet
edhe me zëvendësin e tij, ndërsa i
gjithë procesi të jetë nën kompe-
tencën e Qeverisë. Dallime ka edhe
për diasporën, e cila në bazë të pro-
pozimit, mund të vetëregjistrohet
në zyra jashtë vendit.

Enti shtetëror i Statistikës
shumë herë ka kërkuar nga Qeve-
ria që të bëjë gjithçka për realizi-
min e regjistrimit të popullsisë, për
shkak të rëndësisë që ka për
shumë procese tjera apo projekti-
min e politikave financiare, arsi-
more, sociale e kështu me radhë.
“Regjistrim në Maqedoni patjetër
të ketë. Nuk bëhet fjalë as për vul-
lnetin tonë e as për diçka tjetër, por
është nevojë për këto të dhëna,
dhe duhet t’i sigurojmë ato. Pro-
blem në regjistrimin e fundit ishin
ndikimet politike dhe të gjitha ak-

tivitetet tona për këtë regjistrim,
kryesisht janë orientuar në shman-
gien e ndikimeve nga partitë.
Regjistrimi është operacion stati-
stikor dhe patjetër të mbetet si i
tillë”, thotë Apostoll Simovski, drej-
tor i Entit të Statistikës. Ekspertët
shqiptarë, ndërkohë dilemat krye-
sore i kanë në pjesën e regjistrimit
të diasporës. Akademiku Izet Ze-
qiri, njohës i çështjeve statistikore,
thotë se modeli i vetëregjistrimit
është i papranueshëm pasi mund
të përjetojë fatin e zgjedhjeve par-
lamentare, ku në diasporë interes
për të votuar kishin shprehur
vetëm se disa qindra mërgimtarë.

“Modeli i propozuar për vetë-
regjistrimin e mërgimtarëve men-
doj se është i papranueshëm, por
edhe sikur ajo të regjistrohet men-
doj se numri do të jetë shumë i
vogël apo fare simbolik. Ka gjasa
që ky sistemi i regjistrimit të përje-

tojë fatin e votimit të diasporës në
zgjedhjet parlamentare. Siç e
dimë, paraqitja e tyre për të votuar
ka qenë shumë e ulët. Pra,
përkundër faktit se kishte me
dhjetëra mijëra mërgimtarë me të
drejtë vote, por vetëm disa qindra
shfrytëzuan të drejtën për të vo-
tuar”, thotë Zeqiri. Edhe ai vlerë-
son se regjistrimi i diasporës më
mirë do të ishte të bëhet në vend-
lindje nga familjarët, apo edhe në
kohën kur mërgimtarët kthehen
për pushime në vendlindje.

“Unë mendoj se është e domo-
sdoshme që regjistrimi i mërgim-
tarëve të bëhet nga vetë ata në
vendlindje, apo të bëhet nga fa-
miljarët e tyre në bazë të doku-
mentacionit që posedojnë. Kjo do
të ishte një mënyrë më e mirë e
regjistrimit, ndërsa më efektive për
procesin do të ishte që të bëhet
edhe zhvendosja e kohës së realizi-

mit të këtij operacioni apo të reali-
zohet kur mërgimtarët kthehen në
vendlindje”, thotë akademiku, Izet
Zeqiri. Regjistrimi i popullsisë në
Maqedoninë e Veriut në vazh-
dimësi ka nxitur debate mes dy et-
nive më të madha, shqiptarëve të
cilët pretendojnë të jenë në numër
më të lartë se 25 për qind, dhe ma-
qedonasve, të cilët pretendojnë se
numri i shqiptarëve është më i ulët
se ai në regjistrimin e vitit 2002,
prej 22.17 për qind. (REL)

VAZHDOJNË PËRPLASJET E ZYRTARËVE TË BDI-së

Nis shuarja e SIMO, Lika vazhdon të kundërshtojë
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

DILEMAT E PARA PËR NUMËRIMIN E QYTETARËVE

Përqindja e shqiptarëve, sfidë
për Regjistrimin e popullsisë

Ekspertët shqiptarë,
ndërkohë dilemat
kryesore i kanë në pjesën e
regjistrimit të diasporës.
Akademiku Izet Zeqiri,
njohës i çështjeve
statistikore, thotë se
modeli i vetëregjistrimit
është i papranueshëm pasi
mund të përjetojë fatin e
zgjedhjeve parlamentare,
ku në diasporë interes për
të votuar kishin shprehur
vetëm se disa qindra
mërgimtarë

Modeli i propozuar për
vetëregjistrimin e
mërgimtarëve mendoj se është
i papranueshëm, por edhe sikur
ajo të regjistrohet mendoj se
numri do të jetë shumë i vogël
apo fare simbolik. Ka gjasa që
ky sistemi i regjistrimit të
përjetojë fatin e votimit të
diasporës në zgjedhjet
parlamentare. Siç e dimë,
paraqitja e tyre për të votuar ka
qenë shumë e ulët. Pra,
përkundër faktit se kishte me
dhjetëra mijëra mërgimtarë
me të drejtë vote, por vetëm
disa qindra shfrytëzuan të
drejtën për të votuar 

IZET ZEQIRI 
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Shkup, 14 mars - Komisioni për
Çështje Evropiane i Parlamentit të
Maqedonisë së Veriut realizoi de-
bat publik me temë: Propozim-ligj
për qasje të lirë në informata me
karakter publik. Kryetari i Komi-
sionit, Artan Grubi, theksoi se qël-
limi i këtij debati publik ishte që
t’i japë mundësi një rrethi më të
gjerë të faktorëve shoqërorë në Re-
publikën e Maqedonisë së Veriut

që t’i shprehin mendimet e tyre
për ligjin dhe në këtë fazë kur ligji
është në lexim të dytë në Komisio-
nin për Çështje Evropiane, si trup
pune amë të përmirësohet teksti.

Ai informon se propozim-ligji
ka vërejtje nga përfaqësuesit e
OSBE-së që propozojnë përmirë-
sime të caktuara të tekstit të ligjit,
me ç’rast përmendi nevojën për
shtim të dispozitës se ligji ka të

bëjë me organet, të cilët kryesisht
punojnë me fonde publike, përja-
shtimet të harmonizohen me stan-
dardet ndërkombëtare dhe të ven-
doset protokoll që të sigurohet
publikimi i informatave që janë me
interes publik, me respektim të pri-
vatësisë së individëve. Njëkohësi-
sht, ai e potencon rëndësinë e llojit
të tillë të debateve për organiza-
tat civile, si dhe mundësinë që de-

putetët të intervenojnë me amen-
damente si e drejtë e tyre demok-
ratike dhe detyrë në interes të së
drejtës së qytetarëve. Në debatin
publik fjalim lidhur me temën ki-
shte edhe zëvendësministri i
Drejtësisë, Oliver Ristovski, i cili
theksoi se qasja në informatat me
karakter publik është parim de-
mokratik dhe e drejtë e të gjithë
qytetarëve në demokracitë moder-
ne, që mundëson zhvillim të pu-
shtetit transparent dhe të hapur
dhe e përforcon përgjegjësinë e
sektorit publik, e çrrënjos korru-
psionin dhe e rrit legjitimitetin e
institucioneve dhe besimin e qy-
tetarëve te pushteti.

Në debatin morën pjesë Dançe
Daniellovska nga Instituti Shoqëri
e Hapur, Maja Llazarova nga Mi-
sioni Monitorues-OSBE, German
Filkov nga Qendra për Komuniki-
me Civile dhe Aleksandra Bujaro-

ska nga Shoqata Ekologjike e Qyte-
tarëve - FRONT. Në diskutimet e
tyre u dha konstatim i përbashkët
se me ligjin e propozuar do të për-
mirësohet gjendja me qasjen e lire
në informatat me karakter publik,
sepse janë futur zgjidhje më të
mira nga zgjidhja ligjore para-
prake. Në atë kontekst, u theksua
se është pozitive që afati për dhënie
përgjigje kërkesave të parashtrua-
ra për informata me karakter pu-
blik tani është zvogëluar në 20 ditë,
në vend të zgjidhjes paraprake, kur
ishin 30 ditë. Por, megjithatë, thek-
soi se nevojitet një qasje proaktive
në lidhje me publikimin e informa-
tave nga ana e Qeverisë së Repu-
blikës së Maqedonisë së Veriut, si
dhe institucioneve dhe organeve
që janë të detyruar që t’i japin këto
informata, përkatësisht të pu-
blikohen numër më i madh i infor-
matave në ueb faqet.

Nuk ka përgjim
joligjor, aktualisht
ndiqen 188 numra
Shkup, 14 mars - Kryetari i Komisionit
për mbikëqyrje në zbatimin e masa-
ve për ndjekjen e komunikimeve,
Emil Dimitriev ka deklaruar se është
kryer mbikëqyrje në Agjencinë Tek-
nike Operative (ATO) dhe se nuk
janë vërejt parregullsi në punën e
Agjencisë. “Nga ajo që është vënë në
mbikëqyrje dhe të mund ta sheh Ko-
misioni, ne për momentin nuk kemi
vërejt shkelje të procedurës dhe
mund të konstatojmë se për mo-
mentin ATO punon konform rreglla-
ve ligjore dhe akteve nënligjore të
institucionit”, ka thënë Dimitriev.
Drejtori i ATO-s, Zoran Angellovski
ka thënë se Agjencia i ndjek komu-
nikimet e 188 numrave, duke shtuar
se numri më i madh i përgjimeve
kryhen me kërkesë të Drejtorisë për
Siguri dhe Kundërzbulim dhe Byro-
së për Siguri Publike. “ATO punon
konform rregullave ligjore në shtet.
Gjitha proceset janë të dokumen-
tuara dhe të nënshtruar në mbikë-
qyrje, si nga Komisioni për mbikë-
qyrje ashtu edhe nga komisionet
tjera për mbikëqyrje ndaj punës së
ATO-s. Përgjim joligjor nuk ka. Nuk
ekziston në Maqedoni”, ka theksuar
Angellovski. Ai ka shtuar se punohet
Protokoll me specifikime lidhur me
atë që do të mund të mbikëqyret.
“Pajisjen të cilën e dhamë në mbikë-
qyrje, të cilën e ka rishikuar Komisio-
ni është aq e sofistikuar që në të e
pamundur është të bëhen interveni-
me dhe të fshihen disa komunikime.
Gjithçka që është punuar në atë
pajisje ekziston në procesverbal
adekuat dhe askush në të nuk mund
të hyjë”, ka thënë Angellovski. Ai ka
shtuar se ATO i ka kapacitetet e ne-
vojshme që t’i përmbush kërkesat e
sistemit të sigurisë në shtet.

Fisnik PASHOLLI 

Shkup, 14 mars - Vetëm dy komu-
na nga Maqedonia kanë aplikuar
në thirrjen e fundit të muajit sh-
tator të vitit të kaluar për bashkë-
punim ndërkufitar midis Maqe-
donisë dhe Kosovës. Andaj nga
Ministria e Pushtetit lokal të Ma-
qedonisë së Veriut u bëjnë thirrje
vetëqeverisjeve lokale në vend të
angazhohen më shumë me qël-
lim të tërheqin sa më shumë mje-
te nga thirrja e ardhshme që pri-
tet të shpallet në fund të muajit
mars.

“Nga nëntë marrëveshje për
bashkëfinancim kombëtar të
projekteve në kuadër të Progra-
mit për bashkëpunim ndërkufi-
tar mes Maqedonisë dhe Kosovës
(2014-2020), të nënshkruara para
shtatë muajsh, kanë përfituar
vetëm komunat e Kumanovës
dhe Kriva Pallankës në bashkë-
punim me komunat e Gjilanit
dhe Vitisë, ndërsa projektet e tje-
ra kanë qenë të institucioneve të
tjera. Andaj u bëj thirrje komuna-
ve të aplikojnë me projekte kua-
litative që të fitojnë një pjesë të
mjeteve të vlefshme mbi 2 milion
euro për projektet e mbrojtjes së

trashëgimisë kulturore,
mbrojtjen e mjedisit dhe turiz-
mit", theksoi ministri i Pushtetit
Lokal, Suhejl Fazliu në sesionin
informativ të IPA Programit për
bashkëpunim ndërkufitarë
ndërmjet Republikës së Maqedo-
nisë dhe Republikës së Kosovës.
Sipas tij, ky dikaster po ndërmerr
të gjitha aktivitetet për zbatim të
suksesshëm të projekteve për ba-
shkëpunim ndërkufitar, ndërsa
bashkëfinancimin në lartësi prej
15 për qind nga mjetet e shfrytë-
zuara për këtë thirrje publike që
kërkohen nga BE, i siguron Mini-
stria e Pushtetit Lokal. Maqedo-
nia merr pjesë në këto programe
me Shqipërinë, Kosovë, Bullga-
rinë, Greqinë , ndërsa tani edhe
me Serbinë. 

Njëherësh palët e interesuara
nga Maqedonia Veriore dhe Ko-
sova kanë marrë pjesë në një se-

minar dyditor në Shkup për
aplikim sa më të suksesshëm në
këto projekte me ndihmën e au-
toriteteve të Bashkimit Evropian
në të dyja shtete. Seminar i ngja-
shëm konsultativ do të mbahet
pas disa javësh edhe në Prishtinë.
Nga ana tjetër, sekretarja e
përgjithshme e Ministrisë së ad-
ministrimit dhe pushtetit lokal të
Kosovës, Rozafa Ukimeraj, thotë
se në kuadër të këtyre projekteve
, po vijon bashkëpunimi me Ma-
qedoninë, Shqipërinë dhe Malin e
Zi, ndërsa në të ardhmen pritet
që të ky bashkëpunim të thel-
lohet me të gjitha shtetet e rajo-
nit.

“Përkrahja për komunat në
procesin e aderimit në BE nuk
mund të nënvlerësohet. Roli dhe
përgjegjësia e jonë si institucione
kompetente është që në mënyrë
adekuate ti përgatisim autorite-

tet e komunave me mjetet që sy-
nojnë integrimin në një nivel më
të lartë. Njëherësh një program i
tillë mundëson rritjen e komu-
nikimit midis komunave, lidhjen
e partneritetit midis ojq-ve nga
të dy anët e kufirit, dhe përmirë-
simin e kushteve të jetesës së ba-
norëve të komunave", shton Uki-
meraj.

Në ndërkohë, realizimi i pro-
gramit për bashkëpunim ndërku-
fitar mes Kosovës dhe Maqedoni-
së ka filluar më 15 janar të vitit
2016 me një fond prej 8.4 milionë
eurove për projekte të përbashkë-
ta mes Kosovës dhe Maqedoni-
së, si dhe ndihmë teknike për zba-
timin e programeve. Shfrytëzues
të këtyre mjeteve mund të jenë
komunat, qendrat për zhvillim të
rajoneve malore, ndërmarrjet pu-
blike, parqet nacionale, si dhe or-
ganizatat joqeveritare.

DEBAT PËR PROPOZIM-LIGJIN E RI PËR INFORMATA ME KARAKTER PUBLIK

Zyrtarët brenda 20 ditësh duhet të përgjigjen
Organizatat e
joqeveritare
vlerësuan si pozitive
zvogëlimin e afatit në
20 ditë nga 30 sa ishte
deri më tani për
informata me
karakter publik

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

BASHKËPUNIMI NDËRKUFITAR MAQEDONI-KOSOVË 

Komunat me projekte
të përbashkëta

Realizimi i programit
për bashkëpunim
ndërkufitar mes
Kosovës dhe
Maqedonisë ka filluar
më 15 janar të vitit 2016
me një fond prej 8.4
milionë eurove për
projekte të përbashkëta
mes Kosovës dhe
Maqedonisë, si dhe
ndihmë teknike për
zbatimin e programeve 

Koha
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Shkup, 14 mars - Legjislatura e Ma-
qedonisë nga sfera e sigurisë dhe
shëndetit gjatë punës është në
harmonizim me legjislaturën evro-
piane, por ajo që mungon është
krijimi i një sistemi të vetëm për
grumbullimin e të dhënave për
lëndime dhe fatkeqësi të ndodhu-
ra gjatë punës dhe përmirësimi i
rregullativës ligjore, rekomandon
ekipi i ekspertëve të cilët punuan
në përpunimin e Studimit nacional
për siguri dhe shëndet gjatë punës.
Deri në këtë moment, Inspektora-
ti shtetëror për punë dhe Instituti
për shëndet publik janë dy insti-
tucionet zyrtare në shtet të cilët

mbajnë evidencë për lëndimet dhe
fatkeqësitë gjatë punës, ndërsa të
dyja disponojnë me të dhëna të
ndryshme.

“Nuk do të them se këto dy in-
stitucione fshehin me grumbulli-
min e të dhënave, por ajo që është
akoma më shokues është dallimi i
të dhënave, të cilat i marrim nga
njëri dhe tjetri institucion. Ajo që
është e pashmangshme është kriji-
mi i një sistemi të vetëm për grum-
bullimin e të dhënave për fatkeqë-
si dhe lëndime gjatë punës”,
theksoi autori Trajçe Vellkovski në
promovimin e studimit. Në shtet,
siç u cek, ka kompani të cilat jo

vetëm që e kanë implementuar si-
stemin për siguri dhe shëndet
gjatë punës, por e kanë ngritur në
një nivel më të lartë, por ka edhe
kompani të cilat ende kanë proble-
me me implementimin. Ekipi i ek-
spertëve rekomandon edhe të kon-
trollohet lista me 764 persona
profesionistë për siguri dhe shën-
det gjatë punës dhe të shihet sa
prej tyre funksionojnë realisht në
tregun e punës dhe sa i zbatojnë
njohuritë profesionale nga kjo
sferë.

Për përmirësim të kësaj sfere
rekomandohet në kompani të for-
mohen këshilla  për mbrojtje dhe

siguri gjatë punës siç është rasti në
Kroaci, ku secili punëdhënës i cili
ka mbi 50 të punësuar duhet të for-
mojë këshill të këtillë. Ligji për si-

guri dhe shëndet gjatë punës
është miratuar në vitin 2007 dhe
është risaktësuar me rreth 30 rre-
gullore. (F.P)

Edhe katër të
vdekur nga gripi
Shkup, 14 mars - Gjatë javës së
kaluar (prej 4 deri më 10 mars)
janë regjistruar katër raste të
vdekjes prej komplikimeve
nga gripi, prej të cilëve dy janë
nga Shkupi, dhe nga një prej
Ohri dhe Tetove, të cilët kanë
qenë në moshë prej 50 deri 73
vjet. Te dy persona është vërej-
tur sëmundje kronike para-
prake. Te të gjithë të vdekurit
në mënyrë laboratorike është
konfirmuar virus A(H1pdm) i
gripit, thuhet në raportin që
sot e publikoi Instituti i Shën-
detit Publik.
Gjatë javës së kaluar në vend
janë paraqitur 2.429 të së-
murë nga gripi, që është për
9,3 për qind ulje krahasuar
me javën para kësaj ku u
regjistruan 2.678 të infektuar.
Në sezonin 2018/2019 numri i
përgjithshëm i të sëmurëve
nga gripi arrin 17.630, ndërsa
janë regjistruar 15 raste të
vdekjes të ndërlidhura me
gripin, në moshë prej pesë
deri 86 vjet.
Te 12 persona është konfir-

muar komorbiditet. Numri
më i madh i të sëmurëve që
janë paraqitur javën e kaluar
(1.553) janë nga grupmosha
prej 15 deri 64 vjet, ndërsa in-
cidenca më e lartë është prej
243,6 në 100.000 banorë
është regjistruar te fëmijët në
moshën deri katër vjet.
Këtë javë janë paraqitur perso-
na të sëmurë prej 28 njësive .
Pjesa më e madhe e të infek-
tuarve janë paraqitur në rajo-
nin e Qendrës së Shëndetit Pu-
blik Shkup (560), ndërsa
incidenca më e lartë është
regjistruar në rajonin e njësisë
rajonale Kavadar (601,8 në
100.000 banorë). Sipas të dhë-
nave të marra nga Drejtoria
për shëndetësi elektronike,
janë vaksinuar 19,992 persona
me vaksina falas kundër gripit
sezonal..

Delvina KËRLUKU

Shkup, 14 mars - Numri i pacientëve
me sëmundje kronike të veshkave
po rritet. Vlerësohet se secili i dhje-
ti banor i rritur në korniza botëro-
re ka shkallë të caktuar të dobësisë
së veshkave, ndërsa çdo i treti
është në rrezik që të zhvillojë
dobësi të veshkave. Kjo ishte thek-
suar në konferencën për shtyp në
Ministrinë e Shëndetësisë me ra-
stin e 14 marsit, Ditës Botërore të
Veshkës, që shënohet nën moton
“Veshkë të shëndosha për të gjithë
kudo”. Qëllimi i fushatës me rastin
e Ditës Botërore të Veshkës është
që të rritet vetëdija për ekzistimin
e sëmundjeve të veshkave, të tre-
gohet për mundësinë për zbulimin
e tyre të hershëm dhe se shkaqet
më të shpeshta për paraqitjen e
tyre janë hipertensioni arterial,
diabeti, trashësia dhe sëmundjet
neurologjike.

Drejtoresha e Klinikës së Ne-
frologjisë, Irena Bushletiç në kon-
ferencën për shtyp tha se së-
mundjet e veshkave mund të
zbulohen herët në mbrojtjen pri-
mare dhe sekondare dhe se ekzi-
stojnë shumë teste të thjeshta të

cilat i mbulon FSSHM. Ajo theksoi
se sëmundjet e veshkave mund të
parandalohen, të ngadalësohen
dhe të ndalohen. Shtoi se në
kuadër të fushatës potencohet se
pacientët me sëmundje të rëndë
të veshkave mund të marrin pjesë
në rrjedhat shoqërore dhe të pu-
nojnë. Koordinatorja kombëtare
për transplantim, Maja Mojsova
tha se që nga fundi i nëntorit deri
në mes të shkurtit janë realizuar
gjashtë transplantime të veshkave
nga donatori i vdekur dhe 20 tran-
splantime nga donatorë të gjallë.
Iu falënderua familjeve të cilët
janë përgjigjur pozitivisht dhe që

kanë pasur sukses që të gjejnë or-
gane për gjashtë pacientët të cilët
ishin në stadin e fundit të së-
mundjes së veshkës. “Në vendet e
zhvilluara ka deri në 20 donatorë.
Do të ishte mirë kur do të kishim
pesë deri në dhjetë donatorë në
një milionë banorë. Nëse e arrijmë
këtë numër për vitin 2019 do të
ishim më se të kënaqur, si dhe do
të mundeshim që të sigurojmë
edhe organe të tjera”, shtoi Mojso-
va.

Kryetari i Shoqatës maqedona-
se për Nefrologji, Dializë, Tran-
splantim dhe  Organe Artificiale,
Goce Spasovski theksoi se për tran-

splantimin e veshkave nga donato-
ri i gjallë kanë përgatitur para-
prakisht gjashtë deri në tetë pa-
cientë, siç është rasti tani, të cilët
presin për periudhën e ardhshme.
Ai shtoi se pas viteve të 40-ta të
jetës humbet një deri në dy milili-
tra nga funksioni i veshkave gjatë
një viti, që nënkupton, siç sqaroi,
nuk është njëjtë se a do të ketë
kreatinin të rritur një person i mo-
shës prej 30 deri në 40 vjet dhe një
person i moshës 70 vjeçare.

Mjeku Aleksandër Popovski
nga Enti për Nefrologji në Strugë
tha se shërbejnë mbi 200.000 ba-
norë të rajonit jugperëndimor. “Në
Evropë rreth 45 për qind e popul-
latës së moshës mbi 50 vite kanë
tension të lartë të gjakut. Në lidhje
me diabetin sipas përvojave në
botë dhe Maqedoni 25 deri në 28
pacientë të cilët kanë filluar dia-
lizën e parë kanë pasur diabetin e
tipit 2. Në shtet çdo i treti fëmijë në
shkolla ka peshë të madhe trupo-
re. Është i nevojshëm zbulimi i her-
shëm i sëmundjeve dhe ndryshimi
i mënyrës së jetesës, edukimi i pa-
cientëve dhe personelit në lidhje
me komplikimet nga hipertensio-
ni dhe diabeti, siç bëjnë edhe në
Ent”, shtoi Popovski. 

Ohër, 14 mars - Nga java e ardhsh-
me fillojnë fluturimet e para të
linjave të drejtpërdrejta në rela-
cionin Ohër-Malmo dhe Ohër -Mi-
lano, që do t’i realizojë kompania
ajrore me buxhet të ulët “Vizer”.
Të hënën në aeroportin e Ohrit
“Sh. Apostol Pavle” do të ateroj ae-

roplani i parë prej Malmos, ndër-
sa një ditë më vonë të martën do
të vendoset edhe linja e drejtpër-
drejtë e aeroplanëve në linjën
Ohër-Milano. Është paraparë që
fluturimet në të dy linjat gjatë se-
zonit turistik veror të realizohen
dy herë në javë edhe atë deri më 13

shtator fluturimet prej aeroportit
të Ohrit në Malmo janë të hënën
dhe të premten, ndërsa prej 18 sh-
tatorit të mërkurën dhe të dielën,
ndërsa fluturimet për në Milano
deri më 30 marsdo të jenë të
martën dhe të shtunën, ndërsa
prej 1 prillit të hënën dhe të prem-

ten. Në pajtim me marrëveshjen e
nënshkruar mes Qeverisë dhe “Vi-
zer”, kompania ajrore është e obli-
guar nga korriku të fillojë me rea-
lizimin e fluturimeve të
drejtpërdrejta për në Ohër nga qy-
tetet gjermane Meningen dhe
Dortmund.

MUNGON SISTEMI PËR GRUMBULLIMIN E SHKELJEVE GJATË PUNËS

Askush nuk e di sa lëndime kemi në vendet e punës

Nga java e ardhshme fluturime nga Ohri për në Malmo dhe Milano

DITA BOTËRORE E VESHKAVE

Çdo i dhjeti ka
probleme me veshkat

Nga fundi i nëntorit të
vitit të kaluar deri në
mes të shkurtit janë
realizuar gjashtë
transplantime të
veshkave nga donatori i
vdekur dhe 20
transplantime nga
donatorë të gjallë

Koha
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K
atër dekada më parë, në
muajt që çuan në Revolu-
cionin Islamik në Iran, Aja-
tollah Ruhollah Khomeini

i mërguar në Irak, bëri shumë prem-
time. Ai foli për respektimin e të
drejtave të pakicave, demokracisë
dhe barazisë për gratë. Intelektualët
perëndimorë, si filozofi francez Mi-
shel Fuko, e vlerësuan vizionin e
Khomeinit. Në Iran, liberalët dhe ko-
munistët ishin të lumtur t’i ba-
shkohen ndjekësve të tij, për të rrë-
zuar regjimin e korruptuar të
Shahut. Khomeini karizmatik, po u
thoshte atë që ata donin të dëgjo-
nin.

Ose, për ta thënë ndryshe:Ai ish-
te duke gënjyer. Khomeini “nuk ish-
te i përkushtuar ndaj gjithçka që ki-
shte thënë”, mendon Abolhasan
Bani-Sadrit, presidenti i parë i vendit
pas revolucionit. Duke folur në një
intervistë në fillim të këtij muaji,
ish-presidenti tha se Khomeini i për-
shkroi si “pragmatiste”, premtimet
që bëri përpara se të vinte në push-
tet Ky është një përshkrim elegant.
Menjëherë pas shpalljes si lider su-
prem, Khomeini braktisi pothuajse
të gjitha premtimet e tij publike. Në
librin e tij të vitit 2016 "Demokracia
në Iran: Pse dështoi, dhe si mund të
ketë sukses”, profesori Misagh Parsa,
përshkruan qeverinë post-revolu-
cionare të Khomeinit si “një shtet
ekskluziv” që “hodhi poshtë prem-
timin për demokraci”.

Klerikët dhe ndihmësit e tyre, ki-
shin shumë punë për të bërë. Ata
ndaluan alkoolin, dhe muzikën po-
pullore në radio dhe televizione, si
dhe shëtitjet e qenve në park. Ata
ndërmorën ndërkohë një fushatë
publike mizore, duke shpallur dek-
rete për të ndëshkuar shkelësit e ku-
rorës dhe kriminelët e tjerë me
rrahjet me kamxhik, apo ekzekuti-
me me goditje me gurë. Në vitin
1988, pati ekzekutime masive të
rreth 40.000 “armiqve” të shtetit. Si-
pas organizatës “Reporterët pa Ku-
fij”, midis viteve 1979-2009 regjimi
ka arrestuar, burgosur dhe vrarë të
paktën 860 gazetarë. Deri më sot,
mediat televizive shtetërore tran-
smetojnë histori të diktuara nga lart.
Verën e kaluar gjimnazistja Maedeh
Hojabri, pranoi “krimin” e postimit
në Instagram të një videoje, ku ajo
shfaqej pa hixhab në kokë.

Mizoria preku dhe tek iranianët
që jetojnë jashtë. Regjimi ka qenë i
njohur për dërgimin e vrasësve në
Evropë, për të eliminuar udhëheqë-
sit e opozitës. Ish-kryeministri ira-

nian Shapur Bakhtiar, që drejtoi një
qeveri reformiste në muajt e fundit
të regjimit të Shahut, u qëllua për
vdekje në apartamentin e tij në Pa-
ris në vitin 1991. Vetëm javën e ka-
luar, ministri iranian i Drejtësisë,
njoftoi se do të fillonte ndjekjen pe-
nale për gazetaren dhe aktivisten
Masih Alinexhad, pasi ajo u takua
me Sekretarin Amerikan të Shtetit,
Majk Pompeo. Alinexhaf është aku-
zuar gjithashtu, se ka inkurajuar
gratë iraniane të publikojnë video
të tyre pa hixhab. Ndërkohë, teksa
shteti i ndërtuar nga Khomeini po i
persekuton qytetarët e vet, udhëhe-
qësit e tij po pasurohen. Në këtë
drejtim, Republika Islamike sot nuk
është shumë e ndryshme nga regji-
mi i korruptuar, që u zëvendësua 40
vjet më parë. Për shembull, Garda
Revolucionare e ushtrisë, funksio-
non njëherazi si një lloj sindikate
kriminale, që kontrollon pjesë të
mëdha të ekonomisë së vendit.
Udhëheqësi i tanishëm suprem dhe
pasardhësi i Khomeinit, menaxhon
një fond me vlerë dhjetëra miliarda
dollarë, që sipas një hetimi të agjen-
cisë Reuters në vitin 2013, është ngri-
tur pjesërisht nga pasuritë shtetë-
rore të konfiskuara dikur nga

qytetarët iranianë.
Shumë iranianë, e kuptojnë ta-

shmë se udhëheqësit e tyre, janë të
korruptuar dhe të paaftë. Protestat
dhe grevat mbarëkombëtare, nisën
në dhjetorin e vitit 2017 dhe po
vazhdojnë. Iranianët e zakonshëm,
duke marrë ndër sy një rrezik të
madh për veten e tyre, e shfaqin sh-
pesh pakënaqësinë e tyre ndaj sun-
dimtarëve duke dalë në marshime
publike, me anë atë mbishkrimeve
nëpër mure, apo postimeve anoni-
me në mediat sociale. Iranianët ja-
shtë vendit, të mërguar nga halli apo
zgjedhja e tyre, po fillojnë të plani-
fikojnë mbi atë që vjen më pas. Disa
disidentë, po bëjnë thirrje për një
referendum kombëtar, mbi kompe-
tencat që duhet të ketë udhëheqësi
suprem. Asnjë person serioz, nuk e
beson që Irani është një demokraci.
E megjithatë ende është e mundur
të dëgjohen, në disa qarqe të Bruk-
selit dhe Uashingtonit, ide të dykup-
timta rreth garës së ideve, midis të
moderuarve dhe atyre të linjës së
ashpër në Iran.

Ministri i Jashtëm i Iranit, Xha-
vad Zarif, pretendon nëpër botë se
është i dërguari i një vendi të lirë.
Është një refren, që përsëritet prej

40 vjetësh. Më 16 shkurt 1979, e për-
ditshmja amerikane “The Neë York
Times”, botoi artikullin e një profe-
sori të së drejtës ndërkombëtare në
Universitetin e Prinstonit. Përkufi-
zimi i Khomeinit “si fanatik, reak-
sionar dhe bartës i paragjykimeve
të egra”, shkruante ai, “është me si-
guri mjeran dhe i rremë”. Editorali
titullohej “Besojeni Khomeinin”.
Shumë udhëheqës perëndimorë,
vazhdojnë t’i besojnë pasardhësve
të Khomeinit. Edhe sot, Bashkimi
Evropian dhe ish-Sekretari amerikan
i Shtetit, Xhon Kerri, po punojnë për
të shpëtuar marrëveshjen e vitit
2015, që kufizon programin bërtha-
mor të Iranit. Ata besojnë tek prem-
timi i regjimit Iranian se nuk do të
ndërtojë armë, kur pjesa më e
madhe e marrëveshjes skadon në
më pak se 15 vjet.

Lajmi i mirë është se miliona ira-
nianë, nuk besojnë më asgjë nga ajo
që thotë ky regjim. Ata kanë duruar
terrorin, privimin dhe mizorinë, e
shkaktuar nga Revolucioni Islamik
40 vjet më parë. Ajo që mund të
bëjnë më së paku amerikanët dhe
evropianët, është mbrojtja dhe mbë-
shtetja e luftës së tyre për një revolu-
cion demokratik. (Bloomberg View)

Miliona
iranianë, nuk
besojnë më
asgjë nga ajo që
thotë ky regjim.
Ata kanë duruar
terrorin,
privimin dhe
mizorinë, e
shkaktuar nga
Revolucioni
Islamik 40 vjet
më parë. Ajo që
mund të bëjnë
më së paku
amerikanët dhe
evropianët,
është mbrojtja
dhe mbështetja
e luftës së tyre
për një
revolucion
demokratik
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Irani ka nevojë për një revolucion të ri
Nga
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ditë përpara datës së
largimit, Britania gjen-
det mbi shkëmbin
“Brexit” gati për t’u rrë-

zuar në një humnerë të panjohur
ekonomike dhe politike. Si pala pro,
ashtu edhe ajo kundër Brexit-it, e
refuzuan sërish marrëveshjen e ri-
shikuar, edhe pse me argumente të
ndryshme. Votuesit, partitë, parla-
menti, qeveria: të gjithë janë të
ndarë. Vendi është në krizë. Në një
analizë të Deutsche Welle thuhet
se ndër pasojat e shokut të shkak-
tuar nga Brexit-i, nuk përjashtohet
edhe shpërbërja e Mbretërisë së Ba-
shkuar që përbëhet nga Skocia, Uel-
lsi, Anglia dhe Irlanda e Veriut.

Bashkimi Evropian nuk ishte në
gjendje t’u ofronte britanikëve një

itinerar më të përshkueshëm dhe
ky është dështim për kontinentin
dhe Brukselin. Dëmi që vjen nga
Brexit-i i parregulluar është i madh
edhe për BE-në. Sepse tani do të
kemi të bëjmë me një shkëputje të
rrufeshme të forcës së dytë ekono-

mike nga tregu i brendshëm i BE-së.
Britania e Madhe dhe BE-ja po vra-
pojnë drejt një kurthi të ngritur
vetë, por fare të panevojshëm. Ëndr-
ra e nacionalistëve që dëshironin
Brexit-in se Mbretëria e Bashkuar
do të çlirohej nga prangat kryeneçe
të BE-së për të rifituar shkëlqimin e
vjetër imperial do të avullojë shpejt.

Në një botë të globalizuar, një
vend me sipërfaqen e Mbretërisë së
Bashkuar mund të arrijë e vetme
shumë pak, edhe pse britanikët
mund të kenë armë bërthamore
dhe një ulëse në Këshillin e Siguri-
mit. Edhe 17 ditë kanë mbetur për të
shmangur më të keqen. Sot dhe ne-
sër, Dhoma e Përfaqësuesve do të
votojë se a duhet guxuar një Brexit-
i i lirë dhe kësisoj një rënie e lirë apo

do të kërkojnë së paku që të zgjasin
negociatat e Brexit-it edhe për disa
javë. Mënyra më e mirë për të dalë
nga ngërçi, megjithatë, do të ishte
një hap që do të kërkonte guxim të
madh nga Kryeministrja këmbën-
gulëse. Theresa May do të duhej të
kërkonte anulimin e tërheqjes së
saj nga BE-ja, në përputhje me ne-
nin 50, dhe më pas të jepte dorëhe-
qjen. Dhe kështu ajo do t’ia linte në
dorë kryeministrit ose kryemini-
stres së ardhshme që të merreshin
me qetësi edhe një herë me dosjen
Brexit, kur britanikët ta kenë të
qartë se çfarë duan në të vërtetë. Do
të evitohej dëmi ekonomik dhe
zonja May do ta kishte të sigurt një
vend në librat e historisë, edhe pse
ndryshe nga ç’e kishte dashur ajo

vetë. Kryeministrja ka folur edhe
vetë njëherë për këtë opsion në një
fjalim në parlament. Ajo e ka kup-
tuar se ka dështuar sepse nuk e ka
realizuar atë që kishte premtuar.
Por kjo ndoshta nuk do të ndodhë.
Gjasat më të mëdha janë që krye-
ministrja britanike të vijojë në post
e të kërkojë prej BE-së zgjatjen e
afatit të negociatave. Por me çfarë
argumenti? Kjo dramë nuk mund
të zgjatet pafundësisht. I mund-
shëm është edhe një referendum i
dytë. Por cila pyetje do të shtrohet
aty për miratim? BE-ja në fund do ta
miratojë zgjatjen, sepse askush nuk
duhet të ketë mundësi të thotë se
Brukseli thjesht e hoqi prizën pa u
shqetësuar për kaosin e parashikuar
në ishujt britanikë.

Rubrika "Forum" është krijuar si hapësirë  për të botuar letrat, opinionet, reflektimet dhe reagimet e lexuesve dhe qytetarëve. 

Redaksia mban të drejtën për të redaktuar e shkurtuar, si dhe mos botuar ato shkrime që nuk i përmbahen etikës.
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Pse njerëzit bien pre e lajmeve 
të rreme? Nga

Gordon PENNYCOOK & David RAND

Ç
farë i bën njerëzit të ndje-
shëm ndaj lajmit të rremë,
dhe formave të tjera të de-
zinformimit strategjik?

Dhe çfarë mund të bëhet për të sh-
mangur këtë? Këto pyetje janë bërë
më urgjente gjatë viteve të fundit,
për shkak të zbulimeve në lidhje
me fushatën ruse, për të ndikuar
mbi zgjedhjet presidenciale në
SHBA në vitin 2016, duke përhapur
propagandë përmes platformave
të mediave sociale. Në përgjithësi,
kultura jonë politike duket të jetë
gjithnjë e më e populluar nga
njerëz, që përkrahin pretendime të
çuditshme, ose që shpesh lidhen
me ideologjinë e tyre politike. Laj-
mi i mirë është se psikologët dhe
shkencëtarët e tjerë social, po pu-
nojnë shumë për të kuptuar se
çfarë i pengon njerëzit të shohin
përtej propagandës.

Lajm i keq, është se ende nuk ka
një konsensus për reagimin. Pjesa
më e madhe e debatit mes studiue-
sve ndahet në dy kampe kundër-
shtare. Një grup pretendon se aftë-
sia jonë për të arsyetuar, zbehet
nga bindjet tona partiza-
ne:domethënë ne jemi të prirur të
arsyetojmë, por sipas bindjeve per-
sonale. Grupi tjetër, pretendon se
problemi është se shpesh nuk ar-
rijmë të ushtrojmë aftësitë tona je-
tike, pra jemi mendërisht dembelë.
Megjithatë, hulumtimet më të fun-
dit sugjerojnë një kompromis mbi
këtë mosmarrëveshje. Të dyja kam-
pet, duket se po kapin një aspekt të
problemit. Pasi ta kuptojmë se sa

problemi është një rezultat i racio-
nalizimit dhe sa pasojë e përtacisë,
dhe kur të mësojmë se cili faktor
luan më shumë rol në disa lloj si-
tuatash të caktuara, do të jemi më
të aftë të hartojmë politika që ndih-
mojnë në luftimin e këtij proble-
mi. Kampi i racionalizimit, që ka fi-
tuar rëndësi të madhe vitet e
fundit, është tubuar rreth një serie
teorirash, që pretendojnë se kur
bëhet fjalë për çështje me ngarke-
së politike, njerëzit përdorin aftë-
sitë e tyre intelektuale për të bindur
veten të besojnë, atë që ata duan të

jetë e vërtetë, dhe jo të përpiqen që
të zbulojnë të vërtetën.

Sipas kësaj pikëpamje, pasio-
net politike i bëjnë në thelb njerë-
zit të paarsyeshëm, madje edhe
nëse ata tentojnë të jenë të mirë
në arsyetime në kontekste të tjera.
Disa nga dëshmitë më të spikatura
që përdoren për të mbështetur këtë
pozicion, vijnë nga një studim me
ndikim i vitit 2012, në të cilin profe-
sori i jurisprudencës Dan Kahan
dhe kolegët e tij, zbuluan se shkal-
la e polarizimit politik në lidhje me
çështjen e ndryshimit të klimës,
ishte më e madhe në mesin e
njerëzve që kishin lexuar më
shumë artikuj shkencorë, se sa mes
atyre që ishin thelluar shumë pak
mbi këtë temë. Me sa duket, de-
mokratët më shumë “analitike”
ishin më të aftë të bindnin, veten se
ndryshimi i klimës është një pro-
blem madhor, ndërkohë që repu-
blikanët më “analitikë”, ishin më në
gjendje të bindnin veten se ndry-
shimi i klimës nuk ishte problem.
Kahan gjeti rezultate të ngjashme
edhe tek studimet rreth kontrollit
të armëve.

Implikimet këtu janë të thella:
Arsyetimi mund të përkeqësojë
problemin, të mos japë zgjidhje,
kur bëhet fjalë për mosmarrëve-
shjet partiake mbi faktet. Prova të
tjera të cituara në mbështetje të
këtij argumenti, vijnë nga një stu-
dim i vitit 2010, nga shkencëtarët
politikë Brendan Nihan dhe
Xhejzën Raifler, të cilët zbuluan se
korrigjimet e bashkëngjitura rapor-

timeve mashtruese në artikujt e
lajmeve, mund të zhduken
ndonjëherë. Jo vetëm që korrigji-
met, dështuan në reduktimin e ke-
qperceptimeve, por gjithashtu
nganjëherë ato u rritën. Dukej sikur
njerëzit që ishin ideologjikisht të
prirur të besonin një gënjeshtër të
caktuar, angazhoheshin shumë për
të dalë me arsyet se korrigjimi ish-
te i gabuar, dhe nisën ta besonin
edhe më shumë gënjeshtrën.

Për shembull, njerëzit që men-
dojnë më shumë analitikisht (ata
që kanë më shumë gjasa të ush-
trojnë aftësitë e tyre analitike, dhe
jo vetëm të besojnë në përgjigjen e
tyre instiktive), janë më pak super-
sticiozë, dhe me më pak gjasa të
besojnë tek teoritë e konspiracionit,
dhe më pak të gatshëm të pranojnë
pohime në dukje të thella, por në
thelb boshe.

Ky grup provash, sugjeron që
faktori kryesor që shpjegon prani-
min e lajmit të rremë, mund të jetë
dembelizmi njohës, sidomos në
kontekstin e mediave sociale, ku
artikujt e lajmeve shpesh janë pa
përmbajtje, pasi thjesht lexohen
në tituj. Për të provuar këtë mundë-
si, ne zhvilluam kohët e fundit një
sërë studimesh, në të cilat pjesë-
marrësit me bindje të ndryshme
politike, treguan nëse ata u besonin
një serie lajmesh. Ne u treguam ti-
tuj realë të marra nga mediat socia-
le, disa prej të cilave ishin të vërte-
ta dhe disa të rremë. Ne vlerësuam
nëse pjesëmarrësit tanë do të an-
gazhoheshin në arsyetime, apo do

të ndiqnin instiktin e tyre të brend-
shëm, duke i angazhuar ata të
plotësonin atë që quhet testi i re-
flektimit kognitiv, një test i përdo-
rur gjerësisht në psikologjinë dhe
sjelljet ekonomike.

Ai përbëhet nga pyetje që
kërkojnë përgjigje intuitive, por të
pasakta, të cilat lehtësisht mund të
rezultojnë të gabuara për një seri
arsyesh. Ne gjetëm, se njerëzit që
morën pjesë në arsyetime më re-
flektive, ishin më të mirë në
ndarjen e të vërtetës nga e ajo që
është e rreme, pavarësisht nëse ti-
tujt përputheshin apo jo me pikë-
pamjet e tyre politike. Në studimet
pasuese, që pritet të botohen, kemi
treguar se kjo gjetje është përsëri-
tur, duke përdorur një grupim pje-
sëmarrësish të përfaqësuar në nivel
kombëtar në lidhje me moshën,
gjininë, përkatësisë etnike dhe rajo-
nin e banimit, dhe se nuk vlen
vetëm për aftësinë për të dalluar
pretendimet e vërteta nga ato të
rreme, por edhe për aftësinë për të
identifikuar mbulimin e tepërt par-
tizan të ngjarjeve të vërteta. Rezul-
tatet tona sugjerojnë se në një farë
mënyre kultivimi ose nxitja e aftë-
sive tona të arsyetimit, duhet të jetë
pjesë e zgjidhjes për llojet e de-
zinformimit partiak që qarkullojnë
në mediat sociale. Dhe hulumtime
të tjera të reja ofrojnë dëshmi se
edhe në kontekste shumë politike,
njerëzit nuk janë aq të paarsye-
shëm sa argumenton kampi i atyre
që mbështesin racionalizimin. 

(bota.al)

Rezultatet tona
sugjerojnë se në një farë
mënyre kultivimi ose
nxitja e aftësive tona të
arsyetimit, duhet të jetë
pjesë e zgjidhjes për llojet
e dezinformimit partiak
që qarkullojnë në mediat
sociale. Dhe hulumtime të
tjera të reja ofrojnë
dëshmi se edhe në
kontekste shumë politike,
njerëzit nuk janë aq të
paarsyeshëm sa
argumenton kampi i atyre
që mbështesin
racionalizimin

Ku po shkon Britania e madhe? Nga
Deutsche Welle

BE-ja në fund do ta miratojë
zgjatjen, sepse askush nuk
duhet të ketë mundësi të
thotë se Brukseli thjesht e
hoqi prizën pa u shqetësuar
për kaosin e parashikuar në
ishujt britanikë
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Bisedoi: Blerand REXHEPI

KOHA: Muzika live zë vend
gjithmonë në repertorin tuaj, e
ndien privilegj apo obligim ndaj
publikut?

Është privilegj dhe përgjegjësi
të performofsh live para publikut
që vjen të të dëgjojë sepse sa për
playback ata mund të dëgjojnë CD
edhe në shtëpitë e tyre.

KOHA: Cilat janë të rejat që je
duke bërë gati për këtë vit si befa-
si për fansat?

Kemi shumë projekte të ndry-
shme por më i afërmi është një ba-
ladë që pritet të hedh në treg
shumë shpejtë.

KOHA: Ju këndoni edhe nëpër
dasma e ahengje familjare? Ku e

shihni veten më mirë?
Si mbrëmja si dasma e ka kë-

naqësinë e vet, megjithatë dasma

ka më shumë përgjegjësi dhe
ngarkesë kurse një mbrëmje ka-
lohet më lehtë.

KOHA: Duke qenë se skena
muzikore kohëve të fundit ka
dalë nga kontrolli, ku e gjen ve-
ten ti?

Nuk do thosha që ka dal nga
kontrolli por është e mbingarkuar
po, dëshira për të bërë një punë të
bukur si është të qenurit këngë-
tarë e ka sjellë muzikën në këtë
gjendje, megjithatë muzika e ka
jurinë e saj më të mirë që është pu-
bliku, nëse të pranon publiku
atëherë nuk ke pse lodhesh për të
tjerët.

KOHA: Këndon edhe tallava?
Nuk identifikohem si këngë-

tarë i muzikës tallava e as që

ftohem në vende ku kërkohet
vetëm tallava, megjithatë aty këtu
këndoj edhe tallava, por mundësi-
sht mundohem të shmang atë.

KOHA: Cili është repertori që e
kultivon më së shumti?

Repertori ynë janë baladat e
ndryshme, muzika popullore e gër-
shetuar me atë moderne pop-folk
dhe të gjithë zhanret që mund të
këndohen live nëpër mbrëmje mu-
zikore dhe ahengje familjare.

KOHA: Po si nis një ditë e jotja
dhe si mbaron një 24 orësh?

Dita ime ka një kohë që fillon
duke e dërguar djalin e madh Lur-
nin në kopsht dhe vazhdon direkt
në fitnes dhe pastaj angazhimet e
ndryshme familjare e profesiona-
le deri në kohën kur bie në gjumë

rreth orëve të mëngjesit zakoni-
sht.

KOHA: Sa vite i ke bë në skenë
dhe sa projekte numëron?

Në skenë numëroj tani mbi 16
vite duke filluar me grupin pastaj
solo, kurse sa për projekte nuk i
numëroj se ka shumë dhe shpresoj
të ketë edhe shumë vite në vazh-
dim.

KOHA: Dhe kush është Albani
jashtë skenës, për gjithë ata që
nuk e njohin?

Albani është një njeri i thje-
shtë, një bashkëshort, baba i dy
djemve Lurni dhe Troi dhe një nje-
ri me fat që ka një profesion që e do
dhe kjo i bie që nuk më duhet të
punoj asnjë ditë të vetme, sepse
kam punën që e dua.

KOHA: Sapo keni publikuar projek-
tin e parë muzikorë, cilët janë bashkë-
punëtorët që ke zgjedhur për këtë
këngë?

“Moj zemër”, është projekti im i parë
muzikorë dhe për bashkëpunëtorë kam
zgjedhur Soni Beratin.

KOHA: Kënga sapo është lançuar në
Youtube ka kapur shifra të larta klikime-
sh, si ndiheni për këtë sukses?

Duke pasur parasysh që është projek-
ti im i parë muzikorë mbështetja që po
marr nga publiku po më lumturon dhe po
më motivon të punoj pa përtesë.

KOHA: Interesimi i mediave online
ishte i madh, shumë nga ato të cilësuan si
fenomeni i ri i muzikës shqipe si të bën të
ndihesh ky fakt?

Interesimi ishte befasues dhe për mua,
pas publikimit të këngës e kam shikuar
veten në ballinat e shumë mediave online
për këtë jam dhe falënderuese ndaj gaze-
tarëve për mbështetjen.

KOHA: Kur pritet lançimi i projektit
tjetër pas këtij?

Me qenëse kjo këngë më plotësoi prit-
shmëritë e mia për këngën e re jam duke
punuar intensivisht.

KOHA: Kërkesat për mbrëmje mu-
zikore janë më të shumta në trojet sh-
qiptare apo në diasporë?

Kërkesat për mbrëmje muzikore janë
të mirëseardhura, nuk ka rëndësi në dia-
sporë apo në Shqipëri, e rëndësishme
është që të jem afër publikut.

KOHA: Ke ndonjë mesazh për fansat
tuaj dhe lexuesit tanë?

Dua të falënderoj shumë për mbësh-
tetjen dhe premtoj që do jem shumë akti-
ve në muzikë dhe shumë shpejtë do lançoj
dhe projekte të reja.

InfraRed
ALBAN MEHMETI

Publiku, juria më e denjë 
për një artist
Ka vite që është në skenë, të gjithë e njohim si djali simpatik nga grupi
Aurora, por që vazhdoi më tej si solo këngëtarë dhe po i ecë shumë mirë.
Alban Mehmeti vjen në një rrëfim ndryshe për InfraRed të gazetës KOHA duke
treguar mbi karrierën dhe jetën…

MIRELA KURTI
Më lumturon mbështetja që marr nga publiku

Tregu i muzikës sonë çdo ditë e më shumë po pasurohet me emra të
rinj që futen në këtë treg të ngjeshur. Një artiste e re që premton
shumë në industrinë e muzikës është Mirela Kurti. Sapo ka publikuar
projektin e saj më të ri me titull “Moj zemër” këngë kjo që vjen e
vizualizuar me videoklip. Në një bisedë për InfraRed të gazetës
KOHA, Mirela tregon për planet e saj

Koha
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KOHA: Je rikthyer në frontin
e skenës shqiptare fuqishëm tash
e sa vite që në kohën kur nise me
"Ishe mbret", si po lundron në mu-
zikë Anxhela?

Me shumë punë, koncerte live,
këngë të reja, bashkëpunime me
kompozitorë të njohur dhe e vë-
mendshme ndaj të gjitha trendeve
të reja në muzikë. Të jesh këngëta-
re LIVE kërkon një impenjim të
përditshëm, të përjavshëm, por
kur shikon frutet e punës që të
shpërblehen, padiskutim që e
gjitha kthehet në kënaqësi.

KOHA: E vështirë depërtimi
në muzikë për shkak të rivalitetit
dhe inateve tashmë dihet, po si

jeni gjendur në këtë drejtim?
Unë mendoj që secili ka ven-

din e vet në muzikë dhe kështu
duhet të jetë ngahera. Secili prej
këngëtarëve e ka yllin e tij, por
duhet gjetur tek vetja më së pari,
punuar me të dhe mandej të shkël-
qesh. Unë ndjehem goxha mirë si
në raport me koleget e mia, po ash-
tu edhe përballë konkurrencës.

KOHA: Organizove një koncert
të jashtëzakonshëm në Tiranë
fundvitin e kaluar, a mendon për
një të tillë në ndonjë qytet tjetër?

Oh sa e kam shijuar atë koncert
dhe publikun që mbushi sallën. U
jam mirënjohëse pafund, pafund...
Emocionohem sa herë e shoh në
Youtube. Meqë jemi këtu, për të
gjithë ata dashamirës të muzikës

sime që s`'gjetën dot bileta për ta
parë nga afër, e gjeni të plotë që
prej 14 shkurtit në kanalin tim në
Youtube. Sa i takon vijëmësisë, jemi
ende në diskutime për qytetet e tje-
ra, të cilat mund të kalojnë dhe ku-
firin e Shqipërisë, por ende s`mund
të them asgjë konkrete.

KOHA: Gjatë gjithë kësaj kohe
shohim se performon gjithmonë
live dhe nuk të frikësohet syri
aspak, nga e merr gjithë këtë
energji Anxhela?

Kam pasur energji gjithë jetën,
sepse jam natyre energjike. Plus
kësaj, mua skena më motivon, , më
jep jetë. Sa herë që jam larg saj,
frymëzohem gjithnjë e më shumë
për të sjellë më të mirën time para
publikut.

KOHA: Tash që kemi nisur vi-
tin e ri, a ke bërë ndonjë plan rreth
projekteve muzikore?

Patjetër. Projekti më i afërt
është një bashkëpunim me një
këngëtar shumë të mirë, njëkohë-
sisht dhe miku im, po e mbaj sek-
ret emrin se nuk ma ka dhënë ende
lejen ta them kush është (qesh)
ndërsa fill pas tij do të sjell një
këngë timen pas të cilës jam
shumë e dashuruar. Po punoj fort
që edhe klipi të jetë wow!

KOHA: Ke qenë shpesh cak i
thashethemeve të shumta edhe
sa i përket jetës private, ndonjë
të re në këtë drejtim?

Me gjithë këto impenjime dhe
angazhime, mendon se më del
koha për jetë private? (Qesh) Mun-
dohem që publikut t'i jap sa më
shumë nga pjesa ime artistike, sa i
takon asaj personale, kur të më vijë
dashuria, do ua them!

KOHA: Çfarë duhet të dispo-
nojë një këngëtar që të shkëlqejë
në skenë si nga ana vokalit ashtu
edhe nga ajo fizike?

Talent, zë, punë, bashkëpunë-
torë që njohin cilësitë e tyre voka-
le dhe një menaxhim kryesisht i
vetes në gjitha aspektet. Do padi-
skutim dhe regjim strikt!

KOHA: Pajtohesh me atë që
femrat gjithmonë përdorin
pamjen kur ju mungon vokali?

Të thuash gjithmonë është pa-
ragjykim se i bie të kesh një siguri
absolute. Dukja sigurisht që të
ndihmon për të pasur një përfo-
mancë të mirë skenike, por që s'-
mund ta mbulojë gjithmonë mun-
gesën e vokalit. Është çështje
zgjedhjeje dhe në 2019-n, secili
bën atë që do! Publiku është ai që
zgjedh. 

KOHA: Karriera jote është
shumë e gjatë, numëron
shumë hite të lançuara, cili
mendon se është çelësi i suk-
sesit për jetëgjatësi në skenën
muzikore shqiptare?

Çelësi kryesorë i imi është
zëri dhe paraqitja, ku çdo natë
e falënderoj Zotin për çfarë më
ka dhënë.

KOHA: Në Youtube
projektet t'ua numërojnë mi-
liona klikime është kjo ar-
syeja që je një ndër këngë-
tarët më të kërkuar në
koncerte dhe ahengje fa-
miljare?

Sigurisht që falë dëgjuesve
dhe publikut është kjo që jam
sot, po ashtu klikimet sot janë

bërë pjesë e ecurisë së karrierës
jo vetëm për mua, por për këdo
artist pasi ndikojnë shumë për
punët dhe festat familjare.

KOHA: Ku mendon se të
pret publiku më mirë në trojet
shqiptare apo në diasporë?

Gjejë mundësinë të falën-
deroj publikun kudo nëpër
botë, sepse më presin dhe kë-
naqemi absolutisht shumë.

KOHA: Kënga e fundit ku-
shtuar përvjetorit të Pavarë-
sisë së Kosovës rezultoi
shumë e suksesshme, a men-
don se realizoi pritshmëritë
tuaja?

Po falënderoj përsëri pu-
blikun pasi kënga e fundit ku-
shtuar Pavarësisë së Kosovës

më pritën shumë mirë sido-
mos diaspora dhe e them se
kaloj pritshmëritë të cilat i ki-
sha menduar unë.

KOHA: Ke një mesazh për
fansat dhe lexuesit tanë?

Shumë shpejtë do vij me
një super baladë në të cilën do
gjejë veten kushdo, në bashkë-
punim me tekstshkruesin En-
drit Mumajesi Muma, i cili shk-
roi tekstin e kësaj kënge që siç
ju thash për 10 ditë besoj do e
realizoj dhe me klip nga Max
Production. Kam dhe një me-
sazh për publikun kudo që
ndodhen - i falënderoj nga
zemra falë tyre jam ky që jam
sot.

VANI GJUZI
Një baladë për secilinKa lindur më 12 gusht të

vitit 1984 në Tiranë,
është një nga emrat më

të njohur të skenës
shqiptare falë

performancave live.
Albumi i tij i parë

titullohet "Të dua zemër"
ndërsa gjatë kësaj
periudhe ka pasur

shumë hite kryesisht të
muzikës popullore,

argëtuese dhe folklorike.
Në vitin 2017 publikoi

albumin "Ani zemër". Në
një bisedë për InfraRed

të gazetës KOHA, Vani
Gjuzi tregon mbi

karrierën dhe projektet e
fundit

Skena më motivon, më jep jetë
Ajo është një divë e muzikës shqipe. Performon
gjithmonë live dhe të gjithë që kanë pasur rastin të
dëgjojnë, kanë ngelur pa fjalë nga performancat e
Anxhela Peristerit. Këngëtarja e njohur shqiptare ka
zgjedhur këtë herë InfraRed të gazetës KOHA për t’u
rrëfyer mbi jetën dhe punën e saj...

ANXHELA PERISTERI

Koha
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Një artist që ka plot hite e
këngë, një karrierë të gjatë mu-
zikore e ashtu siç quhet edhe super
bashkëpunimi i tij më i ri, këngën e
ka jetë. Ky është këngëtari i njohur
Sefë Duraj, tepër modest në atë që
thotë dhe bën edhe kur bisedon
me të në këtë intervistë, por gjith-
monë mundohet të falënderojë
bashkëpunëtorët e tij për çdo
projekt muzikor. Ai rrëfen
shumëçka për InfraRed të gazetës
KOHA, duke folur edhe për fa-
miljen, zgjedhjen që djemtë e tij
tashmë të rritur po bëjnë, flet për
besimin në klikime për një natë
apo në jetëgjatësi të këngëve ku
kjo e fundit i përshtatet mjaft mirë
shumë hiteve të tij.

KOHA: Super i angazhuar po
gjen kohë për familjen?

Është e vërtet që angazhimet e
shumta të marrin shumicën e kohës,
por mundohem në maksimum ta
shfrytëzoj atë kohë të lirë që kam
me familjen time të ngushtë dhe
me të dashurit e mi të afërt.

KOHA: Si po ecën projekti më
i ri, që duhet të themi është
shumë unik me Shemin?

Bashkëpunimi i fundit me She-
min për mua është një nga projek-
tet e mia që do ta dua përjetësi-
sht, këtë po e them sepse është
pritur shumë mirë nga publiku, se-
pse vërtet është unik.

KOHA: Ishte ideja jote dhe
dimë madje që edhe ideja e kli-
pit, i kënaqur me realizimin, ndër-
sa kënga po dëgjohet kudo?

Ideja e bashkëpunimit me
Shemin ishte e autorit Besim
Bunjaku dhe jam mirënjohës për
tekstin dhe komponimin, gjitha-
shtu një falënderim edhe për
orkestruesin Ermal Krasniqi dhe
realizimin e videoklipit nga Fla-
mur Thaqi. Unë çdo herë mun-
dohem të jem korrekt dhe falën-
derues për bashkëpunëtorët që
më rrethojnë dhe mundohemi të
bëjmë punë të mirë dhe s’ka
rëndësi shumë se e kujt ishte
ideja e një projekti.

KOHA: Mund të themi se
Sefës i flenë më shumë këngët

patriotike apo ato baladat e da-
shurisë?

Zoti me ka dhuruar zërin që
fatmirësisht më flenë në shpirt
edhe baladat edhe folklori, turbo-
folki, e pse jo edhe muzika qyteta-
re dhe për atë unë s’ndalem dhe
gjithmonë kërkoj ndryshime për
çdo vit të mos jem gjithmonë i
njëjti, dhe këtu rezultojë i sukses-
shëm edhe bashkëpunime me
Shemin.

KOHA: Shumë kolegë në
estradë po nxjerrin dhe rekla-
mojnë fëmijët e tyre si këngëtarë,
djemtë e tu një ditë mund t’i
shohim në muzikë?

Sa i përket fëmijëve, unë
asnjëherë s’kam tentuar ta ngatër-
roj jetën time private me profesio-
nin. Jetoj me bashkëshorten Arb-
noren, djemtë Albanorin dhe
Blendin, të dy vazhdojnë shkolli-
min e tyre dhe nuk dëshirojnë të
merren me muzikë, por as unë
kurrë s’kam tentuar përveç asaj që
ata vetë do ta zgjedhin për jetën e
tyre.

KOHA: Keni disa bashkëpuni-
me mjaft interesante të cilat ende

sot dëgjohen, cili prej tyre ka qenë
për ty më i bukuri?

Unë vërtet kam disa bashkëpu-
nime të suksesshme që i falënde-
roj të gjithë që kanë bashkëpunuar
me mua, por vërtetë ky i fundit me
Shemin është ajo që kam kërkuar
gjithmonë.

KOHA: Nëse shumë artistë
qoftë edhe të rinj marrin brenda
24 orëve mijëra klikime, me ty
ndodh diçka tjetër klikimet vijnë
e shtohen gjithmonë e më shumë
gradualisht, ti ju beson këtyre
klikimeve të shpejta?

Sa i përket klikimeve në You-
tube unë qëndroj mirë sepse vërtet
janë ashtu si i shihni edhe ju nuk
ndalen shtohen në vazhdimësi pa
ndërprerë, dhe jo vetëm brenda
natës apo brenda një muaji dhe
pastaj të ndalen, unë besoj më
shumë në jetëgjatësi të një projek-
ti.

KOHA: Një artist i preferuar
në dasma, deri në cilin vit duhet të
presin beqarët pasi ti je i zënë?

S’po e bëj publike deri kur jam
me termine në ahengje familjare,
por të gjithë ata që kanë dëshirë të

jem pjesë e ahengjeve të tyre fa-
miljare, më mirë të provojnë kon-
taktin me ne - janë të mirëpritur.

KOHA: Kemi ndonjë ide për
ndonjë projekt të ri muzikor, apo
është herët një herë pasi kënga
është e freskët “Një këngë sa një
jetë”?

Sa i përket projekteve të reja le
të jetë vera surprizë e nxehtë!

KOHA: Njihesh si një këngë-
tarë i muzikës live, si e sheh tre-
gun muzikorë shqiptarë?

Pikë së pari ju falënderoj për
intervistën që po e realizoni me
mua. Po realisht unë i takoj rrymës
pop-folk dhe duhet patjetër të di të
interpretoj live dhe se tregu sot
është diçka që nuk ka fund, shu-
mica maten në bazë të klikimeve
ku edhe bëjnë dhe nuk janë real

që do të thotë se jemi një treg ku jo
shumë vlerësohet talenti dhe mu-
zika por më shumë shihen kliki-
met dhe skandalet.

KOHA: E ke pasur të vështirë
depërtimin?

Po shumë të vështirë edhe atë
me shumë mundim dhe sakrificë
dhe shumë punë por jam duke pu-
nuar ende që të jem në nivele më
të mira sepse nuk është lehtë të ar-
rihet suksesi pa ndihmën e dikujt
por unë ia dal me ndihmën e Zotit.

KOHA: Nga kush ke pasur
ndihmën më të madhe në kar-
rierë?

Familja është gjëja më e sh-

trenjtë në jetë por në këtë aspeKt
nuk më ka mbështetur aq shumë,
këngët e para i kam punuar në stu-
dio Eroll5 te Erolli dhe Rrahman
Kryeziu ku më kanë ndihmuar në
fillimet e mia, gjithashtu edhe
Hazbi Ahmeti për disa tekste si
dhe Rijad Bajramaliu njëherit
edhe menaxheri im që për më
shumë se dy vite më dha ndihmë
të madhe.

KOHA: Sa vite u bënë që kën-
doni?

Po ka një kohë të gjatë që kam
nisur të merrem me muzikë por ki-
sha një pauzë ndërsa këto pesë vi-
tet e fundit jam marrë seriozisht.

KOHA: Kryesisht karriera juaj
është e fokusuar në....?

Jam këngëtarë i baladave se-
pse aty e gjejë veten, falë Zotit
puna ka treguar rezultat dhe po
shtohen dasmat secilin vit
ndërkohë që falënderoj të gjithë
ata që më zgjedhin mua për
ahengjet e tyre dhe mbesin të kë-
naqur.

KOHA: Kush është Nimeti, një
përshkrim më detaj për ata që
nuk kanë pasur mundësi të ju
njohin?

Jam një këngëtar që jetoj në
Shkup, një njeri i thjeshtë dhe
shumë modest, mbi të gjitha një

njeri familjarë.
KOHA: Je duke bërë gati

ndonjë projekt të ri, nëse po na
fol rreth bashkëpunëtorëve?

Sapo kam hedhur në treg co-
verin e baladës "S'di pse ta kam fal",
të punuar nga Icon Stduio ku ka
pasur shumë komente pozitive, sh-
presoj që të priten mirë edhe
projektet te reja.

KOHA: Si e nise këtë vit, do
ketë ndonjë surprizë tjetër për
publikun?

Falë Zotit shumë mbarë jam
duke punuar shumë këtë vit si
asnjëherë më parë, do kem shumë
risi…

NIMET FETAI
Këtë vit do ketë shumë surpriza

Këngëtari shkupjan Nimet Fetai në pesë vitet e fundit
është shumë aktiv në muzikë duke hedhur në treg
kryesisht këngë të bukura (balada) të cilat sipas tij i
shkojnë më shumë. Këto e gjëra tjera mbi karrierën e tij ai i
tregon për InfraRed të gazetës KOHA 

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

SEFË DURAJ
Bashkëpunimi me Shemin, bashkëpunimi
që kam kërkuar gjithmonë

Vërtet kam disa bashkëpunime të suksesshme që i falënderoj
të gjithë që kanë bashkëpunuar me mua, por vërtetë ky i fundit
me Shemin është ajo që kam kërkuar gjithmonë...

Koha
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KOHA: Lajmi për shtatzëninë
erdhi si befasi për publikun, be-
sojmë edhe juve me gjithë fa-
miljen ju ka befasuar, na thuaj
momentet e para kur mësuar se
do bëheni nënë si keni reaguar ju
e si Fisniku?

Befasi ndoshta ishte për një
pjesë të publikut por për ata të cilët
i kanë përcjellë intervistat e mia
nuk ka qenë dhe aq befasi që e
kam cek se po planifikojmë fa-
miljen tonë e sa për mua e Fisin
befasi ishte vetëm plotësimi i dë-
shirës tonë të madhe të bëhemi
prindër në kohën kur ne bash e
planifikuam pasi këto gjëra nuk
mund të planifikohen saktë, por
që ja ne ishim me fat dhe e falën-
derojmë Zotin për çdo gjë.

KOHA: Ka nisur tashmë ai
emocioni se do bëheni prindër të
dy, po bëni gati rrobat, dhomën e
kështu gjëra?

Dhoma ka kohë që është gati e
sa për rrobat tani më ka aq shumë
rroba sepse kemi familje të madhe
dhe nuk ndalen dot.

KOHA: Emrin keni vendosur
si do ta quani apo ende nuk do e
zbuloni gjininë?

Emrin e kemi vendosur që para
një viti, por nuk do e zbulojmë tash.

KOHA: Ka qenë shtatzëni e
planifikuar apo ju ka zënë në be-
fasi?

Unë çdo gjë në jetë e planifikoj
dhe këtë e kemi planifikuar, por siç
thash - falë Zotit kjo dëshirë e
mrekulli erdhi atëherë kur e de-
shëm.

KOHA: Do jeni aktive me
ndonjë projekt ashtu si bëjnë
gjithë fytyrat publike gjatë sh-
tatzënisë?

Nuk di për tjerët se çfarë bëjnë
por unë kam qenë aktive dhe jam
besoj që aktivitetet e mia nuk kanë
nevojë të përmenden sepse me-
diat janë ato që po më përcjellin si
çdo herë dhe përkrahin çdo
projekt timin si ato kulturore arti-
stike dhe ato sociale.

KOHA: Sa ka ndryshuar jeta
juaj gjatë kësaj periudhe?

Ndryshime nuk ka dhe aq por
ndryshimet do jenë pas lindjes,
jam e sigurt për këto ndryshime
normale që priten.

KOHA: Pas lindjes mendoni të
riktheheni me ndonjë projekt të
fuqishëm?

Pas lindjes një kohë do ja de-
dikoj bebit tim dhe nuk dua të
mendoj për asgjë edhe pse kam
nënën e vjehrrën, por pavarësisht
kësaj unë do jem pranë bebit.

KOHA: Dimë shumë pak për
lidhjen tuaj me Fisnikun, a mund
të na zbuloni njohjen, fillimet e
dashurisë etj...?

(Qesh), dini shumë pak sepse
nuk jetoni në Prishtinë, jam e si-
gurt se nuk ju kishte ik asnjë detaj,
unë e Fisi jemi nga Prishtina të lin-
dur e rritur këtu njihemi familjari-
sht kemi dal në të njëjtat vende
shpesh dhe shoqëri kemi pas të
përbashkët mesin e tyre kemi edhe
shumë miq gazetar të cilët janë
shumë profesionist dhe jetën pri-
vate nuk e kanë përzier asnjëherë
me atë profesionale kështu që jeta
jonë private dhe planet nuk duhet
të zbulohet tërësisht për njerëz të
panjohur.

KOHA: Receta që konsumon
gjatë një jave si shtatzënë?

Ushqimi im dhe stili i jetës ka
qenë tërë jetën shumë i shëndet-
shëm unë gjatë gjithë jetës jam
marrë me sporte të ndryshme,
kam konsumuar ushqim shumë
të shëndetshëm andaj dhe në
këtë periudhë e kam njëjtë sido-
mos ushqimin vetëm se sportin e
kam rralluar pasi tash kam hy në
javën e 32 dhe ndihem më e
rëndë, por prapë jam aktive, eci
dhe notoj...

Di Caprio në
filmin për
skandalin e
Volkswagenit
Leonardo Di Caprio ka an-
gazhuar regjisorin Edward Ber-
ger për të realizuar një film mbi
skandalin “Clean Diesel” të
“Volkswagen”. Do të jetë një ba-
shkëpunim me “Paramount Pic-
tures” dhe “Appian Way”, kom-
pania e produksionit të Di
Caprio. Skenari i është besuar
Charles Randolph. Filmi do të
bazohet në librin e Jack Ewing,
“Faster Higher Farther: The Insi-
de Story of Volkswagen Scan-
dal”. Sipas medies, mendohet se
ky mund të jetë dhe titulli final.
Skandali i grupit “Volkswagen”
konsiston në faktin se kishin in-
staluar softuerë ilegalë në maki-
nat e tyre Clean Diesel, gjë që
mundësonte mashtrimin me te-
stin për emetimin e gazeve.

Dua Lipa nuk
ndalet
Vetëm për dy vite Dua Lipa ka
arritur të marrë çmimet më pre-
stigjioze si këngëtarja më e
mirë femër në botën e muzikës.
Emri i saj u bë shumë shpejt i
njohur në Britani dhe jo vetëm.
“New Rules” është një nga
këngët e saj më të dëgjuara të
dekadës së fundit. Official
Charts, faqja që promovon
këngët më të preferuara në top
listat botërore, ka publikuar 40
hitet më të dëgjuara të këtij 10-
vjeçari të interpretuara nga
këngëtaret femra. Bukuroshja
me origjinë shqiptare ka lënë
pas emra të famshëm si Rihan-
na, Katy Parry apo Taylor Swift,
dhe hiti i saj New Rules është
renditur në vendin e katërt. Li-
sta kryesohet nga balada “So-
meone like you” e interpretuar
nga këngëtarja britanike Adele.
Vendin e dytë  e ka rrëmbyer Sia
me këngën e saj “Cheap Thrills”,
ndërsa në vendin e tretë është
sërish është Adele me hitin e saj
“Hello”.

Evazion fiskal,
Shakira mund 
të dënohet 
me burg
Këngëtarja e famshme Shakira
mund të dënohet me burg nëse
vërtetohet që është bërë pjesë e
një evazioni fiskal së bashku me
bashkëshortin e saj Gerard Pi-
que. Dyshohet se që nga viti 2012
kur ajo është shpërngulur në
Spanjë nuk i ka paguar shtetit
asnjë qindarkë taksa nga të
ardhurat e saj. Prej vitit 2012-
2014 ajo i detyrohet shtetit
spanjoll 16.4 milionë dollarë tak-
sa. Gjatë seancave gjyqësore,
përfaqësuesit e saj janë shprehur
se gjatë kësaj periudhe Shakira
dhe Pique kanë qenë ende shte-
tas në Bahamas dhe paguan tak-
sa atje derisa u vendosën përfun-
dimisht në Spanjë. Nëse gjykata
arrin të vërtetojë të kundërtën,
Shakira do të përballet me një
gjobë të madhe madje rrezikon
edhe burgun.

Lopez merr 
një propozim
për martesë
“Unë besoj në martesë dhe dua
të plakem me dikë me të cilin
mund të ndaj një marrëdhënie të
fortë”. Këto janë fjalë të Jennifer
Lopez vetëm pak kohë më parë,
që tashmë duket se e gjeti nje-
riun me të cilin do ta kalojë jetën
e saj. 49-vjecarja i ka thënë “Po”
propozimit të Alex Rodriguez me
të cilin bashkëjeton prej dy vite-
sh. Ka qenë vetë çifti që e ka
dhënë lajmin duke postuar të dy
në rrjetin social Instagram një
foto të cilën ish kampioni i bejz-
bollit e shoqëron me mbishkri-
min “Ajo tha po”. Me dorën mbi
atë të 43-vjeçarit, JLo mban në gi-
sht unazën mahnitëse me një
gur të çmuar smerald 20 karatë-
sh në formë katrore, që sipas me-
diave ndërkombëtare ka një
vlerë prej 4.5 milionë dollarësh.
Propozimi është bërë në Baha-
mas, ku ata janë duke kaluar pu-
shimet. Kjo do të jetë martesa e
katërt për Jennifer Lopezin, e cila
nga martesa me Marc Antonyn
ka dy fëmijë.

DIELLZA KOLGECI

Po e shijoj shtatzëninë

Vajza e cila shkëlqen gjithmonë në ekran, Diellza Kolgeci, po bëhet nënë nga lidhja e
dashurisë me basketbollistin Fisnik Rugova. Duke rrëfyer për InfraRed të gazetës KOHA
emocionet e shtatzënisë, bukuroshja shqiptare tregon në detaje nga fillimi deri në fund...

Koha
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Në qershor fillon ndërtimi i au-
tostradës Beograd-Sarajevë. Kësh-
tu tha Zëvendëskryeministrja i dhe
Ministrja e Ndërtimit, Transportit
dhe Infrastrukturës Zorana Mihaj-
lovic.

Ajo foli me investitor, projek-
tuesi dhe kontraktori për të ardh-
men autostradën Beograd-Sa-
rajevë në dinamikën dhe fillimin
e punëve ndërtimore në seksionin
përmes Serbisë Sremska Raca-Kuz-
min, e cila është planifikuar për në
qershor të këtij viti.

“Ndërtimi i autostradës Beo-
grad-Sarajevë është i rëndësishëm
jo vetëm për Serbinë dhe Bosnjë e
Hercegovinën, por edhe për të
gjithë rajonin. Qëllimi ynë stra-

tegjik është lidhja me rajonin, i cili,
me stabilitetin ekonomik dhe po-
litik dhe zhvillimin e infrastruk-
turës, do të thotë një jetë më të
mirë për qytetarët tanë. Pres nga të
gjithë ju angazhimin e plotë të
dokumentacionit të nevojshëm
dhe të përgatitur për të punuar në
një seksion të Sremska Raca-Kuz-
min të fillojë në qershor në pra-
ninë e tre presidentëve – Aleksan-
dar Vucic, Tajip Erdogan dhe
Milorad Dodik, “tha Mihajloviç.

Një deklaratë nga zyra e Mini-
strit thekson se kontrata komer-
ciale për të detajuar planin rregul-

lator,  projektimin dhe ndërtimin e
seksioneve të autostradës Beo-
grad-Sarajevë në mes të Qeverisë
së Serbisë, “Rrugët e Serbisë” dhe
kompanisë turke “Tašjapi” nënshk-
ruar më 19 dhjetor 2018.

Rezervati Sremska Raca-Kuz-
min e gjatë rreth 17 kilometra, dhe
vlera e shumave të punimeve në
rreth 220 milionë euro, ndërsa ak-
sionet Pozega-Kotroman gjatë
rreth 60 kilometra, dhe vlera e pu-
nimeve është rreth 830 milionë
euro.

Me ndërtimin e  autostradës
Beograd-Sarajevë, Serbia ka

mundësi të lidhet me Korridorin
evropian pesë, që lidh Hungarinë,
Kroacinë dhe Bosnje dhe Herze-
govinën, B dh H me korridoret
10:11 brenda Serbisë, dhe me auto-
stradën Beograd-Sid, si dhe rrugën
nëpërmjet Pozega , sipas një dekla-
rate, raporton Tanjug.

Takimi u ndoq nga Zoran
Drobnjak, drejtor i “Rrugëve të Ser-
bisë”, i cili është investitori i projek-
tit, Milutin Ignjatovic, drejtor i In-
stitutit PIK, si një projektuesi dhe
një përfaqësues i kompanisë turke
“Tašjapi”, e cila do të ekzekutojë
punët.

Bashkimi Evropian do të vazhdojë të ndërmjetë-
sojë në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ka
deklaruar të mërkurën raportuesi i Parlamentit Evro-
pian, David McAllister.

Ai ka thënë për RTV Vojvodina se BE’ja beson se
gjëja më e rëndësishme është që Prishtina dhe Beo-
gradi t’i kthehen tryezës së negociatave në Bruksel.

“Natyrisht se do të kishte kuptim që fuqitë e tjera
të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të
Bashkuara – Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe
Rusia – t’i bashkoheshin debatit politik, në mënyrë që
ai të ecte përpara”, është shprehur McAllister.

Ai ka thënë se këtë gjë BE’ja e ka mbështetur gjith-
monë.

“Ne gjithmonë debatojmë me fuqitë jashtë BE’së.

Ajo çfarë ne duam në fund është të shohim një
zgjidhje të qëndrueshme, e cila është e pranueshme
për të dyja palët”, ka deklaruar McAllister.

Mjekë
kardiokirurgë nga
Italia po operojnë
pacientët në QKUK
Një ekip i mjekëve nga Italia të
udhëhequr nga doktor Carlo
Barzaghi dhe Maurizio Levan-
tino, po operojnë pacientët në
QKUK.
Mjekët italian deri më tani
kanë operuar katër pacientë
me probleme kardiokirurgjike
dhe gjatë gjithë kohës po asi-
stohen edhe nga mjekët ven-
dorë, transmeton Klan Kosova.
Drejtori i përgjithshëm i Shër-
bimit Spitalor dhe Klinik Uni-
versitar, Basri Sejdiu, ka thënë
se ky bashkëpunim me mjekët
italianë po bëhet në kuadër të
ngritjes profesionale të stafit
dhe është një ndihmesë e
madhe për institucionin.
Ai ka lavdëruar edhe kardioki-
rurgët  e QKUK-së, duke thënë
se janë duke e kryer punën
mjaft mirë.
Ndërsa doktori Maurizio Le-
vantino, ka bërë të ditur se në
Kosovë kanë ardhur me kërke-
së të Ministrisë së Shëndetësi-
së dhe regjionit të Toskanës.
Levantino ka thënë se deri tani
kanë kryer katër operacione të
hapura në zemër, në bashkë-
punim edhe me ekipin e
mjekëve kardiokirurgë nga
Kosova.
Sipas tij, Kosova ka mjekë të
mirë që kanë dëshmuar profe-
sionalizmin edhe gjatë punës
në operacione.
Me datën 17 të këtij muaji pri-
tet që një ekip tjetër i mjekëve
nga Italia të vijë në Kosovë për
të operuar fëmijët që kanë
probleme me zemër.

”ZDF”: Shqipëria
nën kontrollin 
e mafias 
Pas raportit të Departamentit
Amerikan të Shtetit (DASH) për
vjedhjen e zgjedhjeve të 2017,
sot është një reportazh i televi-
zionit gjerman ”ZDF” që flet për
sundimin e krimit dhe të drogës.
”Mafia shqiptare është tepër ak-
tive në të gjithë Europën, ndërsa
korrupsioni ende shumë i përha-
pur në Shqipëri”.Paçka ndihmës
që merr nga autoritetet italiane
për luftën kundër trafikut të
drogës, ”ZDF” thekson se kontrol-
let e skafeve shpesh herë rezul-
tojnë të pasuksesshme. ”Droga
dhe kanabisi vijnë nga Shqipëria
drejt Evropës. Shqipëria, vendi
më i varfër në Europë, gjithsesi
në Tiranë gjen makinat më të sh-
trenjta”, vijon reportazhi ku thek-
sohet se vendi ynë konsiderohet
”Kolumbia e Evropës”, ndërkohë
që bandat e krimit dhe të drogës
janë të lidhura me politikën.
Një hapësirë e konsiderueshme i
është kushtuar edhe çështjes së
bandës së Habilajve, ku është
përfshirë Saimir Tahiri, ish-mini-
stër i Brendshëm në Qeverinë e
parë të Edi Ramës.

Programi Shkollat e Shekullit
21, nismë e British Council në Bal-
lkanin Perëndimor, u lançua në Sh-
qipëri dhe pesë vende të tjera të
Ballkanit. Shkollat e Shekullit 21
është një program trevjeçar, i fi-
nancuar nga Qeveria Britanike, i
cili do t’i pajisë mbi një milion
nxënës të moshës 10-15 vjeç në
vendet e Ballkanit Perëndimor, me
aftësi të mendimit kritik, zgjidhjes
së problemeve dhe kodimit. Ai sy-
non të rrisë brezin e ardhshëm të
novatorëve dhe sipërmarrësve, si
dhe të ndërtojë mundësi punësi-
mi. Të gjitha shkollat e arsimit
bazë në Shqipëri, si dhe në Kosovë,
Bosnje dhe Hercegovinë, Mal të Zi,
Maqedoni e Veriut dhe Serbi do të
pajisen me pajisje microbit, të cilat

do t’u ndihmojnë fëmijëve të më-
sojnë aftësi të reja digjitale dhe ko-
duese në një mënyrë zbavitëse dhe
ndërvepruese. 

Ndërsa shoqëria shqiptare për-
ballet me përfitimet dhe sfidat e
nxitura nga teknologjia dhe nova-
cioni, ky program trevjeçar synon
t’i përgatisë brezat e rinj me
mendësinë dhe aftësitë për profe-

sionet e së ardhmes. Në Shqipëri,
rreth 1,200 shkolla, më shumë se
4,000 mësues dhe rreth 120,000
nxënës, mes moshës 10-15 vjeç,
janë përfshirë në program. Në ak-
tivitetin e lançimit në Tiranë, në
shkollën “Niket Dardani”, përfaqë-
sues nga British Council, qeveritë
shqiptare dhe britanike si dhe nga
institucione të tjera, diskutuan

sfidën e pajisjes së nxënësve në Sh-
qipëri dhe në vendet e tjera të Bal-
lkanit Perëndimor me aftësitë e së
ardhmes. 

Ministrja e Arsimit të Shqipëri-
së dhe i Ngarkuari me Punë i Am-
basadës Britanike panë projektet
nga 15 shkollat që morën pjesë në
konkursin Shkollat e Shekullit 21.
Dy fitues do të përfaqësojnë Sh-
qipërinë në një konkurs rajonal në
Beograd në muajin prill, si pjesë e
Samitit Digjital të Vendeve të Bal-
lkanit. Shkollat e Shekullit 21 zh-
villohet paralelisht dhe në për-
puthje me kurrikulën tradicionale
për të mbështetur mendimin kritik
për brezat e rinj, si domosdoshmë-
ri për t’u përballur me realitetet e
së nesërmes./ Gazeta Telegraf

Investime për profesionet e së ardhmes në Shqipëri dhe Ballkan
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

BE’ja do të vazhdojë ta udhëheqë dialogun Kosovë-Serbi
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Në qershor, ndërtimi i
autostradës Beograd-Sarajevë 

Me ndërtimin e
autostradës Beograd-
Sarajevë, Serbia ka
mundësi të lidhet me
Korridorin evropian
pesë, që lidh
Hungarinë, Kroacinë
dhe Bosnje dhe
Herzegovinën, B dh H
me korridoret 10:11
brenda Serbisë, dhe
me autostradën
Beograd-Sid
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Duke iu referuar kryeministrit
izraelit, Benjamin Netanyahu, ho-
mologu i tij turk, Recep Tayyip Er-
doğan, ka deklaruar se, “nëse ka
një tiran në botë, ai je ti që masak-
ron fëmijët palestinez”.

Erdoğan foli për Netanyahun
në një aktivitet në Ankara, ku tha:
“A nuk je ti ai që mban mijëra fë-
mijë, gra dhe pleq në burg për
shkak të zgjedhjeve në Izrael… a
nuk je ti ai që i shtyp ata”.

Më herët, zëdhënësi presiden-
cial i Turqisë, Ibrahim Kalin, tha se
Netanyahu sulmoi presidentin Er-
doğan “për ekspozimin e komente-
ve raciste të liderit izraelit ndaj
arabëve dhe muslimanëve”.

Netanyahu dje deklaroi se Iz-
raeli është “një shtet komb, jo i të
gjithë qytetarëve të saj, por vetëm
i popullit hebre”. Presidenti Er-
doğan po ashtu kritikoi Izraelin për
sulmin ndaj kompleksit të xhami-

së Al-Aksa, duke theksuar se kom-
bi turk do të ngre zërin për çdo
sulm kundër xhamisë. Ai shtoi se
Turqia dhe populli turk nuk do të
heshtin, edhe nëse pjesa tjetër e
botës nuk pranon të fla-
së.Presidenti turk po ashtu thek-
soi se Turqia do të vazhdoj luftën
për Kudsin, derisa qyteti të admini-
strohet në një mënyrë të përshtat-
shme me rëndësinë e saj për botën
islame.Më tej, Erdoğan paralajmë-
roi Izraelin se Turqia do t’i kërkoj të
japë llogari para komunitetit
ndërkombëtar për sulmet mbi

kompleksin e xhamisë Al-Aksa.
Tensionet në Kuds janë rritur

që nga muaji shkurt, kur policia iz-
raelite mbylli për një kohë të
shkurtë portën e xhamisë Al-Aksa,
duke shkaktuar protesta palesti-
neze. Izraeli pushtoi Kudsin Lindor,
ku dhe ndodhet Al-Aksa, gjatë
Luftës arabo-izraelite në vitin 1967,
si dhe aneksoi të gjithë qytetin në
vitin 1980 në një masë që
asnjëherë nuk u njoh nga komuni-
teti ndërkombëtar.Presidenti turk
po ashtu kritikoi krerët evropiane,
të cilët morën pjesë në samitin ara-

bo-evropian të mbajtur në Egjipt,
menjëherë pas një ekzekutimi ma-
siv të të rinjve nga presidenti egjip-
tian, Abdel Fattah al-Sisi.

“Si mund të pranoni ftesën e
Sisit, ndërkohë që dënimi me
vdekje në BE është i ndaluar… Edhe
ai është organizator i një masakre”,
deklaroi Erdoğan.

Egjipti ka mbetur i rrethuar
nga dhuna dhe trazirat që kur ush-
tria në një grusht shteti në vitin
2013 rrëzoi presidentin e parë të
zgjedhur në mënyrë të lirë në
vend, Mohamed Morsi.

I bëri varrin Putinit,
dënohet me burg
aktivisti rus
Aktivisti Karim Yamadayev është
dënuar në qytetin, Naberezhnye
Chelny për shkelje të ligjit.
Një gjykatë në Rusi ka dënuar
me 28 ditë burgim, një burrë që
ka krijuar një varr për presiden-
tin rus, Vladimir Putin. Në gurin
e varrit të krijuar ishte vendosur
fotografia e Putinit dhe “vitet e
jetës”, 1952-2019.
Aktivisti Karim Yamadayev është
dënuar në qytetin, Naberezhnye
Chelny për shkelje të ligjit, duke
krijuar vazhdimisht ngjarje të til-
la publike. Ai deklaroi se ka e
bërë një gjë të tillë kundër një
projektligjji për “kufizimin e in-
ternetit” në Rusi, duke thënë se
kjo masë kërcënon lirinë e sh-
prehjes.
Të mërkurën Rusia miratoi dy
projektligje që ndëshkojnë mo-
srespektimin e autoriteteve dhe
shpërndarjen e lajmeve të rreme.
Në projekt ligjin e parë përf-
shihet “mosrespektimi” i shtetit,
zyrtarëve dhe shoqërisë ruse,
dhe përsëritja e këtyre veprave
mund të dënohet me 15 ditë bur-
gim. Ndërsa projektligji i dytë
ndalon shpërndarjen e “informa-
cioneve të rreme që lidhen me
interesin publik”, transmeton
“Opinion.al”.
Gazetarët, aktivistët dhe
mbrojtësit e të drejtave të nje-
riut, kanë shprehur kundërshti-
met e tyre për këto masa, duke
thënë se ato cënojnë fjalën e lirë
dhe janë të paqarta. Sipas tyre
synimi i vetëm është vendosja e
perdes së hekurt mbi internetin.
Sipas tyre nën qeverisjen e Puti-
nit, shteti rus ka fituar kontrollin
e një pjese të madhe të kanaleve
televizive, prandaj zërat opozi-
tarë dëgjohen më së shumti për-
mes rrjeteve sociale.

Jelekverdhët 
dhe Fakenews 
Në mesin e grupeve të jelekëve
të verdhë në Internet kanë
qarkulluar lajme të rreme, e ato
janë parë në total mbi 105 mi-
lionë herë ndërmjet muajve
nëntor dhe mars.
Verifikimet janë bërë nga OJQ-
ja ndërkombëtare Avaaz, e cila
citon disa shembuj përfshirë
publikimin e një kolazhi
imazhesh të paraqitura si dësh-
mi të dhunës policore kundër
“jelekëve të verdhë”, ndërkohë
që disa prej fotove ishin marrë
në fakt gjatë protestave në
Spanjë. Ky kolazh është shpërn-
darë mbi 136.000 herë është
parë 3,5 milionë herë në face-
book. Shifra të tilla, sipas kreut
të Avaazit, Christoph Scott, tre-
gojnë se në ç’nivel është infek-
tuar lëvizja e protestuesve fran-
cezë nga dezinformimi.
Nisur nga përfundimet e Sho-
qatës së Pavarur, e përditshmja
franceze Le Figaro shkruan se ne
mbare evropian duhet te bien
kambanat e alarmit tani me
afrimin e zgjedhjeve evropiane,
te cilat siç thotë gazeta, duhet të
shërbejnë si test final rezistence
per sistemin imunitar të de-
mokracisë së kontinentit të
vjetër. Dy kolazhe të rreme për-
mend dhe italiania “La Stampa”.

Shtetet e Bashkuara nuk po di-
skutojnë një ofensivë turke në Si-
rinë verilindore me Turqinë dhe
beson se një operacion i tillë nuk
do të ishte i nevojshëm për të traj-
tuar shqetësimet e sigurisë së
Ankarasë, tha një zyrtar i SHBA për
Reuters të mërkurën, duke hedhur
poshtë raportet e medias për të
kundërtën.

Një zyrtar i mbrojtjes turke, u
citua të martën nga media shtetë-
rore turke duke thënë se Ankaraja
po diskutonte me Shtetet e Ba-
shkuara dhe Rusinë një ofensivë

të mundshme në një rajon të Siri-
së verilindore të kontrolluar nga
luftëtarët e udhëhequr nga kurdët.

“Turqia po diskuton me Rusinë
dhe Shtetet e Bashkuara një ofen-
sivë të mundshme ushtarake në

një rajon të Sirisë verilindore, të
kontrolluar nga luftëtarët kurdë”, u
citua të thoshte zëdhënësja e mini-
strisë së Mbrojtjes në Turqi dje,
transmeton “Top Channel”. 

Ushtria amerikane ka mbësh-
tetur forcat kurde të udhëhequra
atje, të cilët po luftojnë me
mbetjet e kalifatit të deklaruar nga
shteti islamik në Irak dhe Siri në
vitin 2014. Megjithatë, Turqia i kon-
sideron luftëtarët kurdë të YPG si
terroristë dhe ka kërcënuar vazhdi-
misht për të nisur operacione
kundër tyre.

Vendet europiane të NATO-s
kanë rritur shpenzimet e tyre në
fushën e mbrojtjes për vitin 2018.

Mirëpo vetëm gjashtë shtete
kanë arritur që ta përmbushin
kërkesën e Presidentit amerikan,
Donald Trump, shkruan Euronews.

Aleatët europianë janë mun-
duar që t’u shmangen kërcënimeve
të Trumpit, i cili vitin e kaluar u ka
kërkuar atyre që të dyfishojnë sh-
penzimet e tyre në fushën e
mbrojtjes. Trump u ka kërkuar ven-
deve europiane që së paku dy për
qind të prodhimit ekonomik, ta
ndajnë për organizatën e NATO-s.

“Ne jemi duke u përballur me
një paradoks. Në një kohë kur disa
vende po e vënë në pikëpyetje

forcën e lidhjes transatlantike, ne
jemi duke punuar së bashku më
shumë se kurrë më parë”, ka thënë
Jens Stoltenberg, i cili është sekre-
tar i përgjithshëm i NATO-s.

Bullgaria dhe Holanda kanë
rritur shpenzimet e tyre për 20 për

qind krahasuar me vitin 2017.
Ndërsa vetëm Estonia, Gre-

qia, Polonia, Letonia, Lituania
dhe Britania e Madhe kanë arri-
tur që dy për qind të prodhimit
ekonomik ta ndajnë për organi-
zatën e sigurisë.

Ushtria amerikane ka mbështetur forcat kurde 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Vendet anëtare të NATO-s përmbushin
kërkesat e Trumpit

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

Shtohet retorika
luftënxitëse Turqi-Izrael

Erdoğan paralajmëroi
Izraelin se Turqia do t’i
kërkoj të japë llogari
para komunitetit
ndërkombëtar për
sulmet mbi
kompleksin e
xhamisë Al-Aksa 



Ministri i Kulturës, Rinisë dhe
Sportit, Kujtim Gashi ka pritur në
takim një delegacion nga Ministria
e Kulturës së Shqipërisë të krye-
suar nga ministrja, Elva Margariti.
Takimi u zhvillua në zyret e Mini-
strisë së Kulturës në Prizren dhe
nga aty u tha se kalendari kulturor
mbarëkombëtar në mes të Ko-
sovës dhe Shqipërisë do nënshk-
ruhet më brenda këtij muaji në Ti-
ranë.

Ministri i Kulturës, Kujtim Ga-
shi tha se është i kënaqur me rea-
lizimin e projekteve të kalendarit

të kaluar kulturore.
“Në masë të madhe ky kalen-

dar është përmbushur shumica e
aktiviteteve të parapara janë
përmbushur në mes të institucio-
neve tona dhe të Shqipërisë janë
përmbushur. Edhe gjatë këtij viti
kanë filluar disa aktivitete konkre-
te një nga ta do e kemi më 22 të kë-
tij muaji në Galerinë Kombëtare
të Shqipërisë dhe natyrisht që ka
pasur çalime në disa institucione
por në masë të madhe jam i këna-
qur me realizimin e këtij kalenda-
ri. Kurse këtë vit do e kemi një di-

namikë më të madhe dhe projek-
tet do jenë më të prekshme”, tha ai.

Gashi tha po ashtu se gjatë
takimit u dakorduan edhe për një
kalendar të përbashkët në mes Ko-
sovës, Shqipërisë dhe Maqedonisë,
si dhe krijimin e një fondi të përba-
shkët kulturor për mbështetje të
artistëve.

“Kalendari është një marrëve-
shje formale por përtej kësaj ne
gjithmonë kemi mbështetur të
gjitha aktivitetet dhe të gjithë arti-
stët në të dyja shtetet. Jam entuzia-
ste që të marrim hapa të rinj që të

çojmë përpara projekte të reja siç
është edhe ajo e një kalendari
edhe më të shtrirë duke pasur për
eksperiencën e kalendarëve të vite-
ve të mëparshme të vazhdojmë

dhe të kemi të tjera me shtetet tje-
ra fqinje dhe të kërkojmë edhe
radhë të tjera të ndërveprimi”, u
shpreh nga ministrja e Kulturës e
Shqipërisë,  Elva Margariti.
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Delvina KËRLUKU

Gjatë gjithë festivalit "Sundan-
ce Film Festival 2019", imazhi që
ishte fiksuar në mendjen e shikue-
sve, ishte një grua e gjatë dhe e
shkathët me një fytyrë të rrahur
nga moti, duke shkelur një rrugë të
keqe, në thep të shkëmbinjve, që
poshtë saj shihej toka e gjelbëruar.

Gruaja leckamane është prota-
gonistja e filmit “Honeyland” (Toka
e mjaltit) e quajtur Hatixhe Mura-
tova, që besohet të jetë bletarja e
fundit femër në Evropë. Ajo jeton-
te në një cep të Ballkanit, në Maqe-
doninë qendrore. Paraardhësit e
saj kishin qenë nomadë dhe ishin
përqëndruar në një vend mes lën-
dine dhe shkëmbinjve të mëdhenj.
Nga gurët e rëna të shkëmbinjve,
kishin ndëruar një kasolle, me ve-
gla pune të bëra nga dora e tyre
dhe mure të larta, për të rrethuar
shtëpinë. Historia se si është ndër-
tuar kjo kasolle nuk përshkruhet,
por shihet se janë të vendosur,
gurët e gdhendur, njëri përmbi tje-
trin dhe lëvizin sapo të ecet. 

FABULA
Familja e Hatixhes, që mosha e

saj mendohet të ishte rreth të 50-
ve, përbëhej nga nëna, qeni dhe
disa mace. Ajo ishte e lumtur që

fitonte para me metodën e saj të
lashtë të mbledhjes së mjaltit . Ecte
fushë më fushë, nëpër shkrepa, aty
ku kishte vënë kosharet, dhe e kul-
tivonte mjaltin. Të cilin më pas e
shërbente në shtëpi, por edhe e
shiste. Rruga që merrte për të shi-
tur mjaltin e mbledhur ishte e
largët, derisa arrinte në rrugën
kryesore ku lëvizte ndonjë auto-
bus që e dërgonte drejt tregut të
Shkupit. Destinacioni i saj ishte “Bit
Pazari”, me një çantë në shpinë, ku
mbante enët me mjaltë. U drej-
tohej shitësve, në treg, se shet
mjaltë cilësor, që kushton rreth 15
euro, ndërsa për të mos u kthyer
pa para qëllonte ta shes edhe 10
euro. Një ditë vere, ajo bëri shumë
para dhe me paratë u furnizua me
ushqim. Fruti që zgjodhi ta blej
ishte banania, mendoi për nënën e
vet, që dergjej në shtrat dhe mezi
përtypte ushqim. Pastaj u ndal të
blej ngjyrë flokësh, sikur të shndër-
ronte bukurinë e saj, ndonëse ajo
përherë mbante mbi kokë një sha-
mi me lule, që e nxirrte fytyrën e
gruas së regjur nga dhimbjet e
jetës, që të frikësonte. Ajo që i
shkoi ndërmend, të blejë,  për ta
mbrojtur të ëmën nga bletët dhe
mizat ishte erashka. Pasi u furni-

zua me ushqim u kthye në kasollen
e vet. Zgjoi të ëmën, e cila gjithë
kohës qëndronte e shtrirë. Ha-
tixhja atë ditë kishte marrë
pamjen e një heroine të lumtur, sa
që i këndonte zemra. Por, ditët e
jetës që ecnin, nuk kishin gëzimin.
Gjendja e nënës rëndohej dita
ditës, ajo kujdesej si një fëmijë, e
lante, e ushqente, kërkonte ta
nxjerrë në natyrë, në ditë me diell,
por e ëma nuk binte dakord, kish-
te dhimbje të mëdha. Në syrin e
majtë, të nënës plakë, ishte çel
plagë e madhe, sa që Hatixhja e
ndjente se vdekja të ëmës ishte
pranë. Bletët dhe mizat, i afrohe-
shin te plaga, por erashka do të
luante një rol të rëndësishëm, për
të mos e ngacmuar plagën, në
fytyrë. 

Ndërsa dimri kishte arritë, vet-
minë e Hatixhes e bënte më të
thellë. Në këtë gjendje, iu drejtua
të ëmës, me një pyetje, që nuk i
gjendej përgjigja, si do të jetojë
vetë, kur të vdes nëna? Atëherë, e
ëma që rënkonte nga dhimbjet, ki-
shte marrë fuqinë dhe lëshoi fjalën
me një zë të ngjeshur, martohu!
Por, Hatixhes nuk i kishte mbetur
pikë shprese. Në ditët e para të
ardhjes së pranverës, tek kujdesej

për nënën, ajo dëgjoi zëra fëmijë-
sh. Doli në oborr,u ngjyt në një
shkëmb që të shikon se çfarë
ndodh, meqë muri përreth shtëpi-
së ia ndalonte pamjen. Atëherë
para syve i dolën një familje edhe
këta nomadë me shtatë fëmijë, dy
kamionë dhe një tufë me bagëti, të
cilët do të ishin fqinjët e pare të
saj. Aty ishte jetë ferri, por Hatixhja
do ta mësojë kryefamiljarin të me-
ret me prodhimin e mjaltit. Ai nuk
përdor metodën e bletares, që gjy-
smën e mjaltit e merr për tu ush-
qyer vetë dhe gjysmën ua lë bletë-
ve. Por, ai e merr të gjithën duke i
lënë bletët të vdesin nga uria dhe
pastaj, duke mos e çarë kokën, ai
plaçkit koshat e Hatixhes, edhe
bletët e saj vdesin. Gjendja e tyre
financiare dobësohet, familja
nëntë anëtarëshe do të dëbohet
nga ajo tokë. Edhepse shitën
mjaftë mjaltë një bujkut, i cili ish-
te i befasuar me prodhimin e mjal-
tit në këto anë, veprimi i kryefa-
miljarit do të shkatëroj gjithçka,
madje edhe gjysma e bagëtisë do
të ngordh, përshkak të një së-
mundje që u shfaqet bagëtisë. Ha-
tixhja mbetet vetëm, në tokën e
saj, nëna nuk bëzante, vetëm merr-
te frymë rëndë. Tek Hatixhja në një

ditë pa hënë, kishte dalë të gjej
mjaltin në thepin e shkëmbit, ajo
sheh se mjaltë ka. Por, kur kthehet
ti tregojë nënës, ajo kishte ikur nga
jeta. Pranë shtëpisë ajo ngre varrin
e të ëmës dhe me lutjet fetare,
duke ngritur të dy duart lartë, që i
shiheshin pëllëmbët, bën lutjet fe-
tare. Vdekja e të ëmës do të sfilit
bletaren, i vetmi argëtim që i kish-
te mbetur nga familja shumë anë-
tarëshe ishte një radio, që zhur-
monte. Hatixhja nuk nxirrte më
fjalë edhe ato pak fjalë që i dilnin
ishin të një gjuhë të lashtë turke. E
pa shpresë, me një jetë që nuk
mund të paramendohet nga njeriu
i rëndomtë, në atë tokë pa njerëz,
me burime të shterura.. Shoqëria e
Hatixhes ishin bletët dhe kënga e
saj, që thërriste bletët të futen në
koshin  e saj. Por, kësaj here edhe
bletët e kishin lënë vetë, ajo  merr
rrugën, fati i së cilës nuk dihet ku
do të përfundonte. Filmin doku-
mentar "Honeyland”, ngre shumë
dilema, por theksin e vë te mbije-
tesa dhe dashuria e tokës ku kanë
zënë vend këmbët e prindërve.  

EKIPI
Punuar nga regjisori  Ljubo

Stefanov dhe Tamara Kotevska,
filmi u prezantua në festivalin
botëror "Sundance Film Festival
2019", në SHBA, në muajin shkurt,
ku u kurorëzua me tre çmime pre-
stigjioze, Çmimin e Madh të Juri-
së për ‘Filmin më të mirë doku-
mentar’, Çmimi më i mirë
kinematografik për kamera-
manët, të punuar me aq mjeshtri
nga autorët me origjinë shqipta-
re Fajmi Daut dhe Samir Luma
dhe Çmimi Special i Jurisë. Ky film
njëherë u bë pjesë e Programit të
Ruajtjes së Natyrës në Maqedo-
ni, një projekt i Agjencisë Zvicera-
ne për Zhvillim dhe Bashkëpu-
nim, i mbështetur nga Agjencia e
Filmit të Maqedonisë, para artda-
shësve, në Maqedoni u shfaq të
martën dhe të mërkurën në kine-
manë “Milenium” në Shkup.

TRE ÇMIME PËR FILMIN ‘TOKA E MJALTIT’

Mbijetesa dhe dashuria e tokës 
Punuar nga regjisori
Ljubo Stefanov dhe
Tamara Kotevska,
filmi u prezantua në
festivalin botëror
"Sundance Film
Festival 2019", në
SHBA, në muajin
shkurt, ku u
kurorëzua me tre
çmime prestigjioze 

Kalendari kulturor mbarëkombëtar nënshkruhet brenda këtij muaji
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Shkup, 14 mars - Drejtuesit e Fede-
ratës së Futbollit të Maqedonisë së
Veriut , konfirmuan lajmin për hel-
mimin e 11 fëmijëve dhe fiziotera-
peutit të Akademisë së Futbollit të
Maqedonisë së Veriut, pas së cilës
është ndërprerë bashkëpunimi me
objektin hotelierik “Gala Kujna”.
“Konfirmojmë se ka pasur helmim
me ushqim te 11 fëmijë dhe një fi-

zioterapeut. Ekzaminimet labora-
torike kanë treguar helmim me
ushqim, pas së cilës është prishur
marrëveshja me furnizuesin “Gala
Kujna”. Fëmijët kishin drekë dhe
darkë në restorantit “Gala Kujna”,
ndërsa menjëherë nga FFM janë
dërguar te Neuromedika në kon-
trollet e mëtutjeshme”, deklaroi
Zlatko Andonovski, zëdhënësi i
FFM-së Sipas zëdhënësit të Fede-
ratës, Zlatko Andonovski, ky është
rasti i parë i konfirmuar të helmi-

mit me ushqim. Andonovski thek-
soi se nuk ka pasur asnjë konfir-
mim zyrtar për një gjë të tillë edhe
në rastin e parë, 3 muaj më parë,
kur 45 fëmijë u ankuan në simpto-
me të helmimit me ushqim, pasi
që ushqimi ishte servuar nga njëj-
ti furnizues. “Rasti i parë kur kish-
te simptome të helmimit, ekzami-
nimet laboratorike nuk
konfirmuan se ka helmim me ush-
qim dhe kjo ishte arsyeja për
shkak se vazhdoi kontrata me

“Gala Kujna” , furnizuesin për ush-
qim te Akademia e Fëmijëve pran
FFM-së. Janë dërguar në ekzamini-
me shtesë edhe të shembujve të
tjerë, tha mes tjerash Andonov-
ski. Fëmijët e Akademisë së Fut-
bollit pran FFM, ditëve të fundit
ushqehen në restorante të ndry-
shme, deri sa të mos zgjidhet fur-
nizues i përhershëm i ushqimit për
këtë institucion të rëndësishëm të
Shtëpisë së Futbollit në Maqedo-
ninë e Veriut.

Shkup, 14 mars - Kuvendi i Rregullt
me zgjedhje të jashtëzakonshme
të presidentit të Federatës së fut-
bollit të Maqedonisë do të mbahet
më 17 mars 2019 në Ohër me fil-
lim në orën 10:00. Muhamed Sej-
dini është kandidati i vetëm i para-
qitur për postin e presidentit të
FFM-së dhe plotëson gjithë kush-
tet për kandidaturë. Për pozitën e
presidentit të FFM-së, Muhamed
Sejdini u kandidua nga Lidhja fut-
bollistike Komunale e Kërçovës.
Praninë e tyre në Ohër në Kuven-
din e Rregullt vjetor në të cilën në
mënyrë të jashtëzakonshme do të

zgjidhet Presidenti i ri i Federatës
së futbollit të Maqedonisë e kanë
konfirmuar nga UEFA, FIFA, Agjen-
cioni për Rini dhe Sport dhe Komi-
teti Olimpik i Maqedonisë. Asosia-
cioni Evropian i futbollit (UEFA) në

Kuvendin e FFM-së në Ohër do të
përfaqësohet me Davor Shukerin,
anëtar i Komitetit Ekzekutiv në
UEFA dhe Aleks Filips, kreu i repar-
tit për udhëheqje dhe pajtue-
shmëri në UEFA.   FIFA do të përfa-

qësohet nga Hejdi Beha, me-
naxher për zhvillim në Asosiacio-
nin Botëror të futbollit Agjencioni
për Rini dhe Sport (ARSM) me shk-
rim deri te FFM kanë konfirmuar
praninë e drejtorit Darko Kaevski,
ndërsa nëse ai nuk do të jetë në
gjendje shkaku i angazhimeve të
mëdha të punës, si shkruan në
letër, ARSM-në do ta përfaqësojë
udhëheqësi i sektorit për sport, To-
misllav Andonovski. Komiteti
Olimpik i Maqedonisë do të për-
faqësohet nga presidenti, Vasil Tu-
purkovski dhe sekretari i përgjith-
shëm, Sasho Popovski.

Shkup, 14 mars - Skuadra e FC Shku-
pit pas triumfit në kuadër të javës
së 22, ndaj ekipit të Shkëndijës ka
vazhduar me punë, ndërsa në
Shkup ka ardhur edhe sponsori
kryesor i klubit Olgun Ajdin, i cili
pas rezultateve pozitive të ekipit,
ka dashur që ti takoj të gjithë në
klub dhe së bashku me kryesinë e
ngushtë të klubit i ka uruar për ka-
rakterin e treguar në këtë fillim të
sezonit. “Kam ardhur në Shkup për
t’u thënë se ju jeni një ekip e re por
që po tregon vlera të mëdha dhe
karakter të madh. Fillimisht dua
t’ju përgëzoj që treguat se jemi një
familje e madhe, duke mos përja-
shtuar askënd, po fillojë  nga kapi-
teni, trajnerët dhe kryesia e klubit,
që keni sjellë një atmosferë fa-
miljare dhe të gjithë dëshmuat se

po rriteni në një ekip që ka traditë.
Dua t’ju them se gjithmonë do të
keni mbështetjen time maksima-
le dhe se ekipi do të bëhet edhe
më i fortë në të ardhmen”, ka thënë
Ajdin, i cili do të qëndrojë në
Shkup deri në ndeshjen e javës së
23-të, kur Shkupi luan kundër Var-
darit. Përndryshe sponsori kryesor

Olgun Ajdin së bashku me krye-
sinë dhe trajnerët përcjelli një nde-
shje kontrolluese të ekipeve të ju-
niorëve dhe kadetëve, nga e cila
përballje u vërejtën edhe disa ta-
lente të reja, e për të cilët pritet të
nënshkruajnë edhe kontrata pro-
fesionale, që tani më është një tra-
ditë e ekipit.

Kosova
sulmon
Bullgarinë 
me ekipin që
shkëlqeu ndaj
Azerbajxhanit
Seleksionuesi i Kosovës, Ber-
nard Challandes, të enjten
(sot) do ta bëjë publike listën
për dy ndeshjet e këtij muaji.
Në listën e tij nuk pritet të
ketë shumë ndryshime, e aq
më pak ndryshime do të ketë
në formacionin për ndeshjen
e parë eliminatore të "Euro
2020" kundër Bullgarisë, që
zhvillohet më 25 mars në sta-
diumin "Fadil Vokrri" të Pri-
shtinës, në kuadër të Grupit
A. Formacioni që luajti në
ndeshjen e fundit të Ligës së
Kombeve ndaj Azerbajxha-
nit, e që shkëlqeu me fitore
4:0, pritet të zbresë në fushë
edhe ndaj Bullgarisë, shk-
ruan sot Koha Ditore. Ndry-
shimi i vetëm mund të jetë te
mesfushori Valon Berisha, i
cili ka disa javë që nuk po
luan te Lazio për shkak të
lëndimit të muskujve.
Megjithatë, Berisha këtë
vikend mund të luajë me La-
zion sipas Challandesit, dhe
nëse e bën këtë, atëherë pri-
tet të luajë edhe ndaj Bullga-
risë.

Gavazaj
transferohet
te Dinamo
Minsk
Pasi ndërpreu në mënyrë kon-
sensuale kontratën me skua-
drën ruse të Yenisey, ku ishte i
huazuar nga Skënderbeu, Enis
Gavazaj ka gjetur një tjetër
ekip ku do të vijojë karrierën.
Sulmuesi i Kombëtares Shqip-
tare u transferua te skuadra
bjelloruse e Dinamos së Min-
skut, ku do të jetë i huazuar
deri në fund të sezonit, pasi
kartoni i tij është në pronësi të
Skënderbeut. Enis Gavazaj ka
më tepër se një javë që i nën-
shtrohet një prove te skuadra
bjelloruse, ndërsa sot është ar-
ritur edhe akordi për qëndri-
min e tij atje. Lajmi është njof-
tuar edhe nga vetë skuadra e
Dinomas së Minskut,
nëpërmjet një postimi në rrje-
tet sociale.

Shuker dhe Filips do të jenë prezent në Kuvendin e Rregullt të FFM

Ajdin uroi ekipin për sukseset e fundit
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FFM konfirmoi helmimin 
e 11 fëmijëve dhe fizioterapeutit

“Konfirmojmë se ka
pasur helmim me
ushqim te 11 fëmijë dhe
një fizioterapeut.
Ekzaminimet
laboratorike kanë treguar
helmim me ushqim, pas
së cilës është prishur
marrëveshja me
furnizuesin “Gala Kujna”,
deklaroi Zlatko
Andonovski
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Në bazë të nenit 11 të Ligjit për kadastër të patundshmërive (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 55/13, nr. 41/14, nr. 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 61/16, 172/16 dhe 64/18), nenit 
13 të Statutit të Agjencisë për kadastër të patundshmërive (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 77/13, 166/18 dhe 173/18), nenit 46, 47, 48 dhe 49 të Ligjit për shfrytëzim dhe 
posedim me mjetet në pronësi të shtetit dhe me mjetet në pronësi të komunave (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 dhe 21/18) dhe Vendimit nr. 0202-
53044/1 të datës 27.12.2018 të sjellë nga Këshilli drejtues i Agjencisë për patundshmëri të Republikës së Maqedonisë, Komisioni për tjetërsim përfundimtar të mjeteve të tundshme, e formuar me 
Vendim nr. 0204-18630/7 të datës 26.11.2018, në vijim jep  

SHPALLJE nr. 1/2019 
Për shitje të tretë të mjeteve të tundshme – automjeteve përmes 

 ankandit publik elektronik  
 

I LËNDA E SHITJES PËRMES ANKANDIT PUBLIK ELEKTRONIK  
1. Lëndë e shitjes përmes ankandit publik elektronik janë mjetet e tundshme – automjetet: 
 

Nr. 
rendor 

Marka dhe lloji i 
automjetit 

Tabelat e 
regjistrimit 

Numri i karrocerisë 
Viti i 

prodhimit 
Fuqia e motorit 

(KW) 
Kapacitet
i i punës 

Ngjyra 
Çmimi 

fillestar në 
denarë 

Numri dhe data 
e vlerësimit 

1 Ford Fiesta SK 246 PG WFOHXXWPJIH6B35005 2006 55 1242 MET.HIRI/7F 60.200,00 CB V 151-2/18 
19.11.2018 

2 Ford Fiesta SK 801 PS WFOHXXWPJIH6B35044 2006 55 1242 MET.HIRI/7F 60.200,00 CB V 151-2/18 
19.11.2018 

3 Citroen C4 SK 995 UK WF7LCKFUC74228812 2005 65 1360 KUQE/76 75.500,00 CB V 151-2/18 
19.11.2018 

4 Citroen C4 SK 803 OZ WF7LCKFUC74288131 2005 65 1360 MET.OKER/4F 75.500,00 CB V 151-2/18 
19.11.2018 

5 Ford C Maks SK 320 PB WF0MXXGCDM1D12765 2006 92 1798 MET.HIRI/7F 101.100,00 CB V 151-2/18 
19.11.2018 

6 Hjundai  
Akcent SK 917 OG KMHCG51FP40245728 2004 62 1341 MET.HIRI/7F 52.200,00 CB V 151-2/18 

19.11.2018 

7 Hjundai  
Akcent SK 916 OG KMHCG51FP4U226830 2004 62 1341 KUQE/75 52.200,00 CB V 151-2/18 

19.11.2018 

8 Hjundai  
Akcent SK 915 OG KMHCG51FP4U226842 2004 62 1341 MET. 

KALTËR/98 52.200,00 CB V 151-2/18 
19.11.2018 

9 Shkoda 
Felicija SK 794 JS TMBEEA413S0014502 1995 43 1296 BARDHË/01 17.200,00 CB V 151-2/18 

19.11.2018 

10 Lada Niva SK 728 OH XTA21230Y1490818 2000 58 1690 KALTËRT  E 
ERRËT 41.500,00 CB V 151-2/18 

19.11.2018 

11 Lada Niva SK 144 NE XTA21214031723214 2003 59.5 1690 BARDHË/01 43.700,00 CB V 151-2/18 
19.11.2018 

12 Lada Niva SK 149 NE XTA21214031723245 2003 59.5 1690 BARDHË/01 43.700,00 CB V 151-2/18 
19.11.2018 

13 Ford Fiesta SK 937 PS JH6A00235 2006 55 1242 MET.HIRI/7F 60.200,00 CB V 151-2/18 
19.11.2018 

14 Ford Fiesta SK 935 PS WF0HXXGAJH5R75845 2006 55 1242 MET.HIRI/7F 60.200,00 CB V 151-2/18 
19.11.2018 

 
Mjetet e theksuara të tundshme – automjetet gjenden në Shkup, në rr. Trifun Haxhi Janev nr. 4, përveç Lada Niva, SK 144 NE, XTA21214031723214, e cila ndodhet në Demir Hisar dhe automjeti 
Hjundai Akcent SK 915 OG, KMHCG51FP4U226842, e cila ndodhet në Negotinë.  
2. Mjetet e tundshme – automjetet, të theksuara në pikën 1, shiten të përmbledhura sipas sistemit e parë-e blerë. Reklamacione shtesë nuk do të pranohen. 
3. Shuma e përgjithshme e vlerësuar e mjeteve të tundshme nga pika 1 është 795.600 denarë. 
4. Çmimi fillestar për ankandin publik elektronik të mjeteve të tundshme nga pika 1 është 795.600 denarë. 
5. Garancia bankare për seriozitet të ofertës është 15.912 denarë, gjegjësisht 2% e shumës së vlerësuar të mjeteve të tundshme nga pika 1, me afat prej 45 ditëve nga dita e dhënies. 
6. Ankandi publik i mjeteve të tundshme – automjeteve nga pika 1 do të realizohet përmes ankandit publik elektronik më datë 04.04.2019 me fillim në ora 10:00 
 
II TË DREJTË PËR PJESËMARRJE  
Të drejtë për pjesëmarrje në ankandin publik elektronik kanë të gjitha subjektet e vendit dhe të huaj fizik dhe juridik të cilët mund të fitojnë të drejtën e pronësisë së mjeteve të tundshme në 
territorin e Republikës së Maqedonisë në pajtim me dispozitat ligjore. 
 
III DOKUMENTET E NEVOJSHME PËR PJESËMARRJE NË ANKANDIN PUBLIK  
Paraqitja për pjesëmarrje në ankandin publik bëhet në mënyrë elektronike në internet adresën në vijim: www.e-aukcii.finance.gov.mk. 
Së bashku me fletëparaqitjen, parashtruesit duhet të bashkëngjisin: 

) për subjektet juridike: 
- Gjendja aktuale nga Regjistri qendror i Republikës së Maqedonisë, gjegjësisht dokument përkatës të dhënë nga organi kompetent i vendit ku është i regjistruar subjekti juridik jo më të vjetër se 6 
muaj nga dita e dhënies. 
b) për subjektet fizike: 
- Kopje të letërnjoftimit ose dokumentit të udhëtimit valid. 
Garanci bankare në shumë prej 2% të shumës së vlerësuar në shumë prej 15.912 denarë për mjetet e tundshme nga pika 1 e skadimit të afatit për paraqitje parashtrohet edhe me shkrim (në 
origjinal) deri te Komisioni për tjetërsim përfundimtar të mjeteve të tundshme të Agjencisë për kadastër të patundshmërive, në adresën: rr. Trifun Haxhi Janev nr. 4, Shkup.  
E njëjta vlen edhe për të gjitha dokumentet tjera. 
 
IV AFATI PËR PARAQITJE  
Për pjesëmarrje në ankandin publik elektronik, pjesëmarrësit obligohen që në mënyrë elektronike të paraqiten deri në kalimin e 15 ditëve duke konsideruar nga dita e publikimit të shpalljes në 
gazetat ditore dhe në internet faqen www.e-aukcii.finance.gov.mk. 
Komisioni, parashtruesve të cilët në sistemin për ankand publik janë paraqitur me dokumentacion të kompletuar të bashkëngjitur, të theksuara në pikën III të shpalljes, në afat prej 3 ditëve pas 
kalimit të kohëzgjatjes së shpalljes do t’u parashtrohet emër përdorues dhe shifër për pjesëmarrje në ankandin publik, ndërsa parashtruesve të fletëparaqitjeve që nuk kanë parashtruar 
dokumentacion të kompletuar do t’u parashtrojë lajmërim me arsyetimin se nuk kanë të drejtë të marrin pjesë në ankandin publik. 
Pjesëmarrësit janë të detyruar fletëparaqitjen dhe garancinë bankare t`i parashtrojnë më së voni deri më 30.03.2019. 
 
V MËNYRA DHE PROCEDURA PËR REALIZIM TË ANKANDIT PUBLIK  
1. Ankandi publik realizohet në pajtim me dispozitat nga neni 26 i Ligjit për shfrytëzim dhe posedim me mjetet në pronësi të shtetit dhe me mjetet në pronësi të komunave (“Gazeta zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë” nr. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 dhe 21/18). 
2. Që të mbahet ankand publik, është e nevojshme që të ketë së paku 1 pjesëmarrës. 
3. Për ofertues më të volitshëm konsiderohet pjesëmarrësi që ka ofruar çmimin e fundit, që paraqet çmimin më të lartë për shitje të mjeteve të tundshme. 
4. Ofertuesi më i volitshëm obligohet që në afat prej 15 ditëve nga pranimi i lajmërimit me shkrim për zgjedhje, të paguajë mjetet në pajtim me çmimin e arritur përfundimtar të ankandit, në të 
kundërtën nuk do të ketë lidhje të marrëveshjes, ndërsa garancia bankare për seriozitet të ofertës do të aktivizohet dhe ofertuesi nuk do të mund të merr pjesë në çdo ankand të ardhshëm publik për 
mjetet e tundshme në fjalë në periudhë prej një viti. 
5. Drejtori i Agjencisë për kadastër të patundshmërive do të lidhë marrëveshje për shitblerje me ofertuesin më të volitshëm në afat prej 15 ditëve të punës pas pagesës së realizuar të çmimit të 
mjeteve të tundshme. 
Tatimi i qarkullimit dhe shpenzimet noteriale për solemnizim të marrëveshjes për shitblerje të mjeteve të tundshme do të bien në barrë të blerësit – ofertuesit më të volitshëm. 
6. Pjesëmarrësit në ankandin publik kanë të drejtë për apel vetëm në lidhje me procedurën për ankand publik. Apeli parashtrohet deri te Komisioni për tjetërsim përfundimtar të mjeteve të 
tundshme të Agjencisë për kadastër të patundshmërive në afat prej 3 ditëve nga dita e mbajtjes së ankandit publik. Komisioni vendosë në lidhje me apelin me vendim në afat prej 5 ditëve pas 
pranimit të apelit. Kundër vendimit të komisionit mund të shtrohet ankesë deri te Komisioni shtetëror për vendosje në procedurë administrative dhe procedurë të marrëdhënies së punës në shkallë 
të dytë. 
 
VI INTERNET FAQJA NË TË CILËN DO TË MBAHET ANKANDI PUBLIK  
Ankandi publik do të mbahet në mënyrë elektronike në internet adresën në vijim: 
www.e-aukcii.finance.gov.mk. 

Komisioni për tjetërsim përfundimtar të mjeteve  
të tundshme të Agjencisë për kadastër të patundshmërive 
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S H P A L L J E 

 
        SHMK “Kosta Susinov” Radovish publikon shpallje për Realizim të ekskursionit shkollor me nxënësit e vitit të tretë 
pranë SHMK “Kosta Susinov” Radovish. Kohëzgjatja e ekskursionit është gjashtë ditë me katër bujtje, një bujtje në Lido Di 
Jesolo, dy bujtje në San Remo dhe një bujtje në Slloveni, me vizitë të Venecias, Veronës, Milanos, San Remo, Kan, Nice, 
Antib, San Trope, Monako, Monte Karlo dhe Postojnska Jama sipas programit.  
       Kushtet që duhet t`i plotësojë ofertuesi janë si në vijim: 
      - të jetë i regjistruar në pajtim me dispozitat pozitive në Republikën e Maqedonisë për realizim të veprimtarisë përkatëse 
turistike (dëshmi: Gjendjen aktuale nga Regjistri qendror dhe A licencë për kryerje të punëve turistike dhe agjencie);  
      - në mënyrë të suksesshme të ketë të realizuara së paku tre ekskursione shkollore dhe aktivitete tjera të lira  gjatë tre viteve 
të fundit (dëshmi: tre rekomandime nga drejtorët e shkollave për ekskursione të realizuara me sukses);  
      - të plotësojë kushtet për transport të grupeve të fëmijëve, në pajtim me Ligjin për siguri në komunikacion dhe rrugë dhe 
Rregulloren për kërkesat e posaçme teknike të makinave me të cilat transportohen grupet e fëmijëve (dëshmi: deklaratë 
përkatëse). 
     Në ditën e lidhjes së marrëveshjes ofertuesi i përzgjedhur duhet të parashtrojë garanci bankare për realizim të kualitativ të 
marrëveshjes në shumën prej 10% nga vlera totale e marrëveshjes.  
      Ofertuesi i shërbimit t`i plotësojë kushtet teknike minimale për përgaditshmërinë e autobusëve për realizim të ekskursionit 
me çka autobusët të jenë të klimatizuar dhe me televizorë.  
Ofertuesi i shërbimit të ketë të siguruar përfaqësues nga agjencia gjegjësisht udhëheqës për çdo autobus, gjatë vizitave të 
lokaliteteve të ketë organizuar udhëheqës lokal, 7 mësimdhënës, sigurim të mbrojtjes shëndetësore përkatëse me prezencë të 
doktorit dhe pajisjes medicinale të duhur për ndihmën e shpejtë e rregulluar për kushte në rrugë dhe terren.  
Çmimi në ofertë duhet të jetë fiks, gjegjësisht nuk lejohet korrigjim i çmimit gjatë realizimit të marrëveshjes. Ofertuesi duhet 
të parashtrojë çmim individual (për nxënës) të shërbimit në të cilën do të përfshihen kushtet për akomodim (së paku hotel me 3 
yje, gjatë parashtrimit të ofertës t`i dorëzojnë edhe emrat e hoteleve), meny të ushqimit (me mëngjes dhe darkë të organizuar 
në hotelin në të cilën janë të vendosur) dhe transport, sigurim rrugor dhe shëndetësor të nxënësve, biletat për vizitë të të gjitha 
vendeve dhe organizim të një mbrëmje argëtuese (një disko mbrëmje). 
Në ofertën të përcaktohet mënyra e pagesës me mundësi në katër këste mujore, përfshirë edhe kushte të volitshme për nxënësit 
të cilët vijnë nga familjet e prekura sociale dhe zbritje për pagesë në dorë (10%) dhe zbritje për  më shumë anëtarë të një 
familje (30%).   

Një ditë para realizimit të ekskursionit, drejtori i shkollës nga vozitësi i cili do ta realizojë vozitjen duhet të merr 
dëshmi për rregullsi teknike të makinës për vozitje publike sipas ligjeve ekzistuese në R. Maqedonisë, procesverbal për 
kontroll teknik të jashtëzakonshëm të realizuar të autobusëve, jo më i vjetër se një muaj si dhe kopje të lejeve të vozitjes së 
makinave. Shoferi i autobusit të ketë vërtetim mjekësor jo më të vjetër se gjashtë muaj dhe vërtetim nga personi përgjegjës që 
shoferi nuk ka vozitur 12 orë para nisjes.  

Shpallja zgjat pesë ditë pune nga dita e publikimit. Kriter për dhënie të marrëveshjes për realizim të ekskursionit është 
çmimi më i ultë.  

Oferta së bashku me dokumentacionin e plotë të parashtrohet në arkivin e shkollës në adresën SHMK "Kosta 
Susinov" Kej 8-mi Septemvri nr.8 Radovish, në zarf të mbyllur me shenjën "Mos e hap" dhe shkrimin "Ofertë për shpalljen 
publike për realizim të ekskursionit".  
            Për parashtrim të Programit për realizim të ekskursionit dhe lloj tjetër të informatave kontakt në e-mail adresën 
kostasusinov@yahoo.com dhe telefonin 032 635 437. 

 
Duke vepruar në bazë të nenit 1 paragrafi 2 të Ligjit mbi letrat me vlerë (Gazeta zyrtare e RMV-së nr. 95/2005, 

25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 dhe 
83/2018) dhe nenit 84 të Ligjit mbi procedurën e përgjithshme administrative (Gazeta zyrtare e RMV-së nr. 
124/2015), Komisioni i letrave me vlerë i RMV-së e lëshon këtë 

 
SHPALLJE PUBLIKE 

Komisioni i letrave me vlerë i RMV-së bën dorëzim me shpallje publike të dokumenteve të cilat nuk ka arritur t’i 
dorëzojë pranë këtyre shoqëri aksionare, dhe atë:  

1. ktvendimPA 1 10-9 të datës 26.02.2019 për fshirjen e shoqërisë aksionare Ferma e shpezëve Zhivino 
Komerc  ShA Shtip fshihet nga regjistri i shoqërive aksionare me detyrime të veçanta të raportimit; 

 
2. ktvendimPA 1 10-10 të datës 26.02.2019 për fshirjen e shoqërisë aksionare Ferma e derrave Mak Meso 

ShA f.Tarinci, Karbinci fshihet nga regjistri i shoqërive aksionare me detyrime të veçanta të raportimit; 
 
3. Llogaritje Numër 053/31të datës 22.01.2019 për Agroservis Sh.A. Shkup për përcaktimin dhe ngarkimin e 

pagesës së kompensimit për mbajtjen e Regjistrit së shoqërive aksionare me detyrime të veçanta të raportimit për 
vitin 2019; 

 
4. Llogaritje Numër 053/33të datës 22.01.2019 për Oteks Sh.A. Ohër për përcaktimin dhe ngarkimin e pagesës 

së kompensimit për mbajtjen e Regjistrit së shoqërive aksionare me detyrime të veçanta të raportimit për vitin 2019; 
 
5. Shkresë nr.10-38/1 të datës 04.01.2019 për Agromehanika Sh.A. Shkup; 
 
6. Shkresë nr.10-40/1 të datës 04.01.2019 për Strumica tabak Sh.A. Strumicë. 
 
U bëhet thirrje të gjitha shoqërive aksionare të lartpërmendura që në afat prej 7 (shtatë) ditë pas publikimit të 

kësaj komunikate, të paraqiten pranë hapësirave të Komisionit të letrave me vlerë të RMV-së në rr. Makedonija nr. 
25 (Pallati Lazar Pop Trajkov) në Shkup dhe t’i marrin dokumentet e lartpërmendura.   

VËREJTJE: Palët paralajmërohen se mënyra e këtillë e dorëzimit konsiderohet si dorëzim me rregull, dhe cilado 
pasojë negative e paraqitur që mund të ndodhë do t’a bartë vetë pala.  

     Komisioni i letrave me vlerë i  
                            Republikës së Maqedonisë së Veriut 
                      Kryetar 

                       Mr. Sc. Nora Aliti 

Në bazë të nenit 17 të Rregullores për mënyrën e realizimit të ekskursioneve për nxënës dhe aktiviteteve tjera 
të lira të nxënësve të shkollave fillore, si dhe programit vjetor për punë, drejtori i SHFK “Partenija 
Zografski” publikon  

SHPALLJE PUBLIKE   
Për grumbullimin e ofertave për realizim të ekskursioneve dhe aktiviteteve tjera të lira  

1. Shëtitje njëditore për nxënësit prej klasës I-IX (pranverore)  
2. Ekskursion njëditor për nxënësit e klasës së III. 
3. Mësim katërditor në natyrë për nxënësit e klasës së V.  
4. Ekskursion dyditor për nxënësit e klasës së VI. 
5. Ekskursion treditor për nxënësit e klasës së IX. 

Shkolla si ofertues më të volitshëm do të zgjedhë ofertuesin i cili do të përmbushë kushtet minimale në 
vijim: 

- Të jetë i regjistruar në pajtim me dispozitat pozitive të RM për kryerje të veprimtarisë përkatëse 
turistike 

- Në mënyrë të suksesshme ka realizuar së paku tri ekskursione për nxënës dhe aktivitete tjera të lira 
në tri vitet e fundit  

- Të përmbushë kushtet për transport të grupit të fëmijëve, në pajtime Ligjin për siguri në 
komunikacionin rrugor dhe Rregulloren për kërkesat e posaçme teknike të makinave me të cilat 
transportohen grupet e fëmijëve    

Shpallja zgjatë 5 ditë pune nga dita e publikimit. 
Dokumentacioni tenderues të merret në lokalet e sekretarit të shkollës prej ora 09,00 deri në ora 14,00. 
Ofertat me dokumentet e nevojshme të dorëzohen deri në SHFK "Partenija Zografski" rr. Dositej Obradoviq 
nr.18 – Shkup përmes postës ose personalisht me shenjë "Komisioni për grumbullimin e ofertave për 
ekskursione". Tel. 2770 -719 
Ofertat e pakompletuara, jo të plota dhe të dorëzuara pas afatit nuk do të merren parasysh gjatë shqyrtimit 
nga ana e komisionit.  

                                                                            SHFK Partenija Zografski” – Shkup 
dhe Këshilli i prindërve  

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

Qendrës së re klinike,  shesim tokë ndërtimi me sipërfaqe prej 9.000 m2.
Tel. 071/372-215 & 078/243-583   

Philippe Coutinho ka pranuar se e
ardhmja e tij mund të jetë larg Barce-
lonës, pasi shënoi në fitoren 5-1 ndaj
Lyon, në Ligën e Kampionëve, të
mërkurën në mbrëmje. Braziliani dyfi-
shoi shifrat në “Camp Nou”, pasi Lionel
Messi e hapi rezultatin e sfidës së kthimit
me francezët. Skuadra katalanase fitoi
pastër dhe u kualifikua në çerekfinale të
Championsit. Coutinho ka luftuar për
formën dhe konsistencën në radhët e
gjigantëve blaugrana, që nga ardhja prej
Liverpool në janar të vitit të kaluar për

shumën e 142 milionë eurove. Ky fakt ka
nxitur spekulime për një largim të
mundshëm dhe rikthim në Premier Lea-
gue. Ndërkombëtari brazilian pranoi se
forma e tij ka qenë nën pritshmëritë,
ndaj nuk e përjashtoi një largim nga
kampionët e La Liga-s: “Në javët e fundit,
ndoshta edhe muajt, nuk kam luajtur
mirë, por ende dua të përmirësohem.
Kam ardhur në Barcelonë për të dhënë
më të mirën time, jetoj për momentin,
nuk e di se çfarë sjell e ardhmja. Jam i kë-
naqur me punën time”, ka deklaruar
Coutinho. Coutinho ka shënuar nëntë

gola në të gjitha garat, këtë sezon. Pas
paraqitjes së mbrëmshme dhe golit eu-
ropian, ai u përgëzua nga trajneri Erne-
sto Valverde: "Ishte një lojë e rëndësish-
me për Coutinho, ashtu siç ishte për të
gjithë klubin dhe ekipin tonë. Mendoj
se zhvilloi një ndeshje të mrekulluesh-
me.  Është e vërtetë që këtë vit ka pasur
disa ndeshje jo të mira, por në disa raste
të veçanta ai ka bërë mirë, shënoi dy gola
kundër Sevilla. Pra, ne presim që Cou-
tinho të ketë më shumë besim në vetve-
te, që të japë më të mirën e tij. Ne jemi të
lumtur për të".

Statistikat e Messit për
këtë sezon i lënë shumë
prapa ato të Ronaldos
Lionel Messi i ka lënë kundërshtarët e tij shumë
prapa, sa i përket golave dhe asisteve të bëra gjatë
ndeshjeve të këtij sezoni. Argjentinasi 31-vjeçar ka
kontribuar në 55 gola këtë sezon, ose duke shë-
nuar, ose duke asistuar. Ndërsa, pas tij radhitet
pikërisht rivalit i tij i vjetër, Cristiano Ronaldo, me
36 gola dhe asiste këtë sezon. Raheem Sterling i
Manchester Cityt është vetëm një gol apo asist
pas portugezit, me 35 kontribute për skuadrën e
tij, ndërsa në pozitën e katërt radhitet Karim Ben-
zema i Real Madridit, me 30. Kapiteni i Barcelonës
e dëshmoi talentin e tij në ndeshjen e mbrëmsh-
me kundër Lyonit, ku me dy gola dhe dy asiste ia
siguroi katalonasve një vend në çerekfinale të
Ligës së Kampionëve dhe fitoren me rezultat 5:1.
Përkundër që tani është 31-vjeçar, Messi i domi-
non pothuajse të gjitha statistikat e këtij sezoni.
Ai është golashënuesi më i mirë në La Liga, në
Ligën e Kampionëve. Ka më së shumti asiste në La
Liga, më së shumti asiste dhe më së shumti gola
në top pesë ligat e Evropës. Tetë klubet që do të
përballen në fazën e çerekfinaleve janë: Liverpoo-
li, Ajaxi, Manchester Unitedi, Porto, Tottenhami,
Juventusi, Manchester City dhe Barcelona.

Coutinho nuk e përjashton
largimin nga Barça

“Në javët e fundit,
ndoshta edhe muajt, nuk
kam luajtur mirë, por
ende dua të
përmirësohem. Kam
ardhur në Barcelonë për
të dhënë më të mirën
time, jetoj për momentin,
nuk e di se çfarë sjell e
ardhmja. Jam i kënaqur
me punën time”, ka
deklaruar Coutinho

Publicitet
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Bayern Munich është mposh-
tur 3-1 nga Liverpool në Allianz
Arena dhe  e ka mbyllur Cham-
pions League këtë sezon.  As nde-
shjes, trajneri bavarez Niko Kovac
pranon se kundërshtari kishte më
shumë kualitet se ekipi i tij.
“Luajtëm ndaj një skuadre shumë
të fortë dhe Klopp me djemtë e tij
duhen uruar për paraqitjen e bërë.
Ata ishin rreshtuar mirë, bënë
lojën e tyre duke mos na lejuar ne
të futemi në lojën tonë, prandaj
kemi humbur me meritë. Presioni
shumë i madh? Ishte merita e
kundërshtarit që ishte shumë
kompakt dhe luante me zgjuarsi.
Kemi kuptuar limitet tona. Neuer?
Nuk i vë faj për golin e parë, ai nuk
e dinte nëse Rafinha do ta nda-
lonte Mane. Nuk duhet të flasim
për ata që mungonin, ata që ishin
në fushë dhanë gjithçka, nuk ka
justifikime”, ka deklaruar Kovac.
Jurgen Klopp është ndarë i këna-
qur me kualifikimin e Liverpoolit
ndaj Bayern Munich. Reds fituan
3-1 si mysafir për të kaluar tutje,
duke e shkruar emrin në mesin e
tetë klubeve më të mira të Evropës
për këtë edicion. Klopp foli fillimi-
sht për lëndimin e Henderson.
“Jordan Henderson e ka ndrydhur
kyçin e këmbës, shpresoj se nuk
është shumë serioze”. Në anën
tjetër edhe Andy Robertson ka
marr karton të verdhë të panevoj-
shëm duke munduar në ndeshjen
e parë çerekfinale. “Ishte budallal-
lëk, por ai ende është një djalë i
ri. Nuk duhet të shqetësohemi për
gjëra të tilla”, ka deklaruar Klopp.
Përndryshe, Klopp ishte i kënaqur
me rezultatin. “Virgil van Dijk i jep
organizim grupit dhe është i rre-
zikshëm. Ai ka një kërcënim ma-
siv. Në një ndeshje si kjo, do të
ketë gabime, por ju duhet të qën-
droni në lojë. Kontrolloni momen-
tet që ju mund të kontrolloni dhe
të qëndroni në lojë. Ne shënuam
edhe dy të tjerët dhe mund të ki-
shim shënuar edhe një tjetër me
atë rast të Mohamed Salah”, ka

thënë Klopp pas ndeshjes. Dy loj-
tarët e Liverpoolit, Virgin Van Dijk
dhe James Milner, janë shprehur
tejet të lumtur për fitoren në Gjer-
mani ndaj Bayernit dhe sigurimit
të çerekfinales në Ligën e Kam-
pionëve. “Ishte mbrëmje e mrekul-
lueshme. E dinim se do të jetë vë-
shtirë sepse kanë ekip të
mrekullueshëm me lojtarë fanta-
stikë. Ishim të pafat në golin e tyre,
por ia dolëm mbanë dhe jemi në
top tetë. Është shumë e rëndësish-
me dhe ndihem për mrekulli që
shënova”, ka thënë Van Dijk që
realizoi golin e dytë të ndeshjes
për “Të Kuqtë”. James Milner në
anën tjetër ka thënë se kjo s’ishte
paraqitja më e mirë e Liverpoolit.
Ai ka thënë e me kualifikimin e
katër skuadrave angleze në këtë
fazë përfiton futbolli në Angli. “Kjo

është ajo që duam. Nuk e dimë se
me kë do të luajmë në raundin e
ardhshëm, por kemi ndjenja të
mira nga viti i shkuar dhe shpresoj
të vazhdojmë kështu sa më larg
që mundemi”, ka deklaruar ai.

LEWANDOWSKI KRITIKON
TAKTIKAT E NIKO KOVACIT
Në 180 minuta, Liverpooli ishte

më i mirë se Bayern Munich dhe në
saje të rezultatit të përgjithshëm
prej 3:1 (0:0), kaloi me meritë në
çerekfinale të Ligës së Kampionëve.
Gjithçka u vendos në shtëpinë e
kampionit gjerman, ku anglezët
shfrytëzuan gabimet në fazën
mbrojtëse të të besuarve të Niko
Kovaç. Robert Lewandowski ka fo-
lur rreth taktikave që ndoqi trajne-
ri kroat, ku kritikoi të gjithë për pa-
raqitjen e dobët. “Në ndeshjen e

parë ne nuk krijuam rreziqe për
kundërshtarët dhe kishin përpjekje
të dobëta për shënim”, filloi me kri-
tika futbollisti polak. Edhe unë
mendoj se nuk kemi tentuar të
luajmë një lojë sulmuese dhe kemi
shënuar një gol. Nuk kemi pasur
shanse të shumta”, tha ai dhe shtoi
më tutje, “Ne luajtëm në shtëpi dhe
nuk ishte loja jonë, kështu që Li-
verpooli na mposhti”. “Jo, nuk jam i
lumtur, jam i zemëruar sepse e di
që mund të bëjmë më mirë, por
nuk e kemi bërë”, përfundoi sh-
tatgjati. Ndryshe, Bayerni tani do t’i
kthehet kampionatit gjerman, ku
po rivalizohet për titullin e kam-
pionit nga ana e Borussia Dort-
mundit gjersa kanë mundësi të fi-
tojnë Kupën e Gjermanisë.

GENESIO: MESSI ËSHTË NJË
GJENI QË S'MUND TË NDALET

Trajneri i Lyon-it, Bruno Gene-
sio, i ka bërë komplimentet Leo
Messi-t në përfundim të ndeshjes
së humbur 5-1 në "Camp Nou"
kundër Barcelonas. “Messi ishte në
stilin Champions League
mbrëmjen e sotme. Ai është një
gjeni dhe mund të bëjë gjëra që
askush tjetër nuk mundet. Ai
është i pandalshëm në momente
të caktuara. Cilësia e Barcelona-s
na detyroi të tërhiqeshim mbra-
pa. Donim të luanim më përpara
dhe këtë arritëm ta bënim më
mirë në fillimin e pjesës së dytë.
Në atë moment menduam se
gjithçka ishte e mundur, por më
pas pësuam golin e tretë. Mendoj
se kemi bërë dy pjesë të ndrysh-
me. Në të parën vuajtëm, në të
dytën luajtëm shumë mirë dhe
shënuam golin që na dha shumë
shpresa, por ai gol i tretë mbylli
ndeshjen”, ka deklaruar trajneri i
Lyonit, Genesio. 

Guardiola: Ata u
bashkuan për të
fituar Champions
League!
Ndonëse ai me Manchester City
konsiderohen ndër favoritët për
fitimin e trofeut të Champions
League, pas kualifikimit për në
çerekfinale, trajneri spanjoll i
“Qytetarëve”, Pep Guardiola u
ndal gjatë te suksesi i Juventus
dhe Cristiano Ronaldos, që eli-
minuan me përmbysje Atletico
Madrid. Guardiola nuk i kufizoi
superlativat e tij për bardhe-
zinjtë dhe portugezin. “Madrid
u eliminua por është ende Ju-
ventus. Ju të gjithë e patë se
çfarë bëri Juventus dhe Cristia-
no Ronaldo. Ai shkoi atje për të
fituar Champions League dhe
nga ana tjetër Juventus ka
humbur trofeun dy herë në fi-
nale dhe e morën atë për ta fi-
tuar këtë herë. Juventus e Ro-
naldo u bashkuan për të fituar
trofeun”, deklaroi Guardiola.
“Cristiano Ronaldo kishte të
gjithë presionin mbi shpatulla
dhe gjithsesi ja doli të shënojë
tre gola kundër Atletico Ma-
drid, duke u kualifikuar për në
çerekfinale, miqtë e mi. Është
ky lloj kundërshtari dhe kjo
skuadër që duhet të përballësh
për të kaluar më tutje. Ne do të
provojmë, unë do të tentoj dhe
nëse nuk ja dalim, do të ten-
tojmë sërish vitin tjetër”, u sh-
preh trajneri i Manchester City,
Pep Guardiola.

Karius denoncon
Besiktasin, nuk
paguhet prej 4 muajsh
Loris Karius nuk po gjen qetësi
as në Turqi, ku u huazua nga Li-
verpooli verën e kaluar, për një
afat dy vjeçar, te gjigantët e Be-
siktas. Pas gafave në finalen e
Ligës së Kampionëve përballë
Realit, gjermani humbi vendin
e titullarit dhe iu bashkua Be-
siktasit, por edhe këtu e ndo-
qën pas momentet fatkeqe,
duke pësuar disa gola të çudit-
shëm. Ishte trajneri i turqve,
Senol Gunes, që tha se gjerma-
ni nuk është i përqendruar dhe
se nuk është aspak i përfshirë
në skuadër, ndaj edhe bën ga-
bime të vazhdueshme. Por
ditën e sotme është njoftuar se
vet gardiani gjerman ka çuar
klubin turk në FIFA, pasi nuk
është paguar për 4 muajt e
fundit, ndërsa çështja është ta-
shmë nën hetim.

LIGA E KAMPIONËVE

Kovac: Liverpool na bëri 
të kuptonim limitet tona

“Luajtëm ndaj një
skuadre shumë të fortë
dhe Klopp me djemtë e
tij duhen uruar për
paraqitjen e bërë.  Ata
ishin rreshtuar mirë,
bënë lojën e tyre duke
mos na lejuar ne të
futemi në lojën tonë,
prandaj kemi humbur
me meritë”, ka
deklaruar Kovac

Messi shkruan historinë

Barcelona ka fituar 5-1 ndaj Lyon në ndeshjen e
kthimit të zhvilluar në Camp Nou duke kaluar në
çerekfinalet e Champions League.  Pasi sfida e parë
në Francë kishte përfunduar 0-0, ndeshja e kthimit
pritej të ishte delikate për vendasit dhe për rreth 20
minuta ashtu u bë, por në fund Messi ka bërë
diferencën.  Ishte pikërisht sulmuesi argjentinas ai
që zhbllokoi rezultatin me një “Panenka” nga pika e
bardhë e penalltisë. Coutinho dyfishoi rezultatin

pas gjysmë ore lojë.  U duk sikur ndeshja kishte
marrë fund, por goli i Tousart ka rihapur gjithçka në
minutën e 58’. Megjithatë, Messi ka shënuar 20
minuta më pas duke siguruar fitoren.  Pas tij, ishin
edhe Gerard Pique dhe Dembele që shënuan  golin
e katërt dhe të pestë për të filluar festën në Camp
Nou.   Leo Messi është lojtari i parë në historinë e
Champions League që ka shënuar më shumë gola
sesa ka pësuar (108 gola, 104 të pësuar). Një alien.

GENESIO: MESSI ËSHTË NJË GJENI QË S'MUND TË NDALET
Trajneri i Lyon-it, Bruno Genesio, i ka bërë komplimentet Leo Messi-t në
përfundim të ndeshjes së humbur 5-1 në "Camp Nou" kundër
Barcelonas. “Messi ishte në stilin Champions League mbrëmjen e
sotme. Ai është një gjeni dhe mund të bëjë gjëra që askush tjetër nuk
mundet. Ai është i pandalshëm në momente të caktuara. Cilësia e
Barcelona-s na detyroi të tërhiqeshim mbrapa. Donim të luanim më
përpara dhe këtë arritëm ta bënim më mirë në fillimin e pjesës së dytë.
Në atë moment menduam se gjithçka ishte e mundur, por më pas
pësuam golin e tretë. Mendoj se kemi bërë dy pjesë të ndryshme. Në të
parën vuajtëm, në të dytën luajtëm shumë mirë dhe shënuam golin që
na dha shumë shpresa, por ai gol i tretë mbylli ndeshjen”, ka deklaruar
trajneri i Lyonit, Genesio. 
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DASHI 21. mars - 20. prill
Nëse kohet e fundit keni pasur vështirësi te vogla ne çift sot

do jeni me te kthjellet dhe do arrini te zgjidhni çdo gjë. Ja qe me dë-
shirë te mire dhe pak me shume tolerance mund te arrihet çdo gjë. Be-
qaret me ne fund do bien ne dashuri me dike dhe nuk do mendojnë
asgjë tjetër përveçse te krijojnë një jete me te. Për financat mos u mbë-
shtesni tek Urani sepse ai vetëm sa do ua ndërlikojë gjerat me shume.

DEMI 21. prill - 21. maj
Përfitoni nga ambienti i qete qe mbizotëron sot ne jetën

tuaj për t’i kërkuar partnerit diçka qe e keni ëndërruar prej kohesh.
Po ditët te flisni keni për ta marre atë qe dëshironi. Beqaret duhet
ta lënë veten sa me te lire dhe te përfitojnë nga te gjitha mundësitë
qe do iu jepen. Neptuni do jete planeti qe do ndikoje tek financat
dhe do i mbaje ato sa me te qëndrueshme. 

BINJAKET 22. maj - 21. qershor
Bashkëpunimi ne çift ka për të qenë shumë më i mirë

gjatë kësaj dite. Te dy do i pranoni gabimet qe keni bere se fundmi
dhe do bëni çdo përpjekje për t’i zgjidhur. Beqaret nuk do duan te
bëjnë asnjë lloj ndryshimi ne jetën e tyre dhe do e jetojnë çdo mo-
ment ashtu si t’iu vije. Për financat situata do jete tej mase e favor-
shme. Përfitoni për te bere edhe disa investime.

GAFORRJA 22. qershor - 22. korrik
Dite shume entuziaste ka për te qene kjo e sotmja për

ata qe janë ne një lidhje. Do qëndroni me shume kohe me njeri-
tjetrin dhe do i shprehni pafundësisht dëshirat. Edhe beqaret do
jene te privilegjuar ne dashuri dhe do realizojnë takime interesan-
te. Financat me mire mos i ngatërroni as me miqtë as me dashu-
rinë. Situata sot do lere për te dashuruar.

LUANI 23. korrik - 22. gusht
Gjate kësaj dite, çfarëdo te ketë ndodhur me pare me

partnerin, do arrini te mëreni vesh me se miri. Nuk do fiksoheni pas
detajeve te vogla dhe pa ndonjë rëndësi. Beqaret do jene me te par-
rezistueshem fale Marsit. Nëse dine te sillen me personat qe do
takojnë mundet edhe ta ndryshojnë statusin e tyre. Gjendja e finan-
cave ka për t’u përmirësuar.

VIRGJERESHA                  23. gusht - 23. shtator
Dite shume e trazuar ka për te qene kjo e sotmja për ata

qe janë ne një lidhje. Nuk do ndiheni mire ne krahët e partnerit dhe
do preferoni te bëni një pauze te shkurtër për te reflektuar. Beqaret
nuk duhet te lënë asnjë mundeni t'iu ike nga duart sepse do pen-
dohen gjithë jetën. Me financat tregohuni sa me te kujdesshëm qe
te mundeni ne mënyrë qe te mos ketë probleme serioze.

PESHORJA 24. shtator - 23. tetor
Nuk do i qëndroni dot besnike partnerit tuaj gjate kësaj

dite sepse dikush tjetër mjaft joshës do iu beje menjëherë për
vete. Beqaret duhet te tregohen me te duruar ne mënyrë qe te fil-
lojnë lidhjen aq shume te dëshiruar. Po vepruar tani pa u menduar
do gabojnë. Financat ka rrezik te kenë tronditje te forta. Shmangni
çdo lloj investimi tepruar qe mos mbeteni pa para ne xhep.

AKREPI 24. tetor - 22. nëntor
Beni atë qe do ndieni sot ju te dashuruarit dhe keni për

t'ia kaluar për mrekulli me partnerin. Çdo çast do jete i veçante dhe
emocionues. Beqaret nuk duhet te tregohen te pamatur dhe nuk
duhet te pranojnë çdo lloj propozimi qe do ju behet, pasi mund te
zhgënjehen tej mase me vone. Me financat tregohuni te kujdes-
shëm dhe çdo gjë do ju ece me se miri.

SHIGJETARI 23. nëntor - 21. dhjetor
Dite si neper ëndrra ka për te qene kjo e sotmja për ata

qe janë ne një lidhje. Ne çdo moment do përjetoni emocione te
forta dhe nuk do doni qe asgjë te ndryshoje. Beqaret ka rrezik te
mbeten edhe sot vetëm pasi nuk do ju pëlqejnë shume personat
qe do ju dalin para. Ne planin financiar asgjë nuk ka për t'iu ecur
mire sepse kohet e fundit keni kryer shpenzime te pamenduara.

BRICJAPI 22. dhjetor - 20. janar
Do përkujdeseni gjate gjithë kohës sot ju te dashuruarit

për njeri-tjetrin dhe marrëdhënia ne çift do jete e jashtëzakonshme.
Te gjithë do ju kenë zili, por nuk do ju prishin dot pune. Beqaret me
mire te mos rrezikojnë shume sepse mund te lëndohen. Gjendja e
financave ka për te qene goxha delikate. Nuk do arrini dot te krye-
ni as shpenzimet me te domosdoshme.

UJORI 21. janar - 19. shkurt
Duhet te jeni me tolerante me partnerin tuaj gjate kë-

saj dite dhe t'i hapni rruge here pas here partnerit. Me inat dhe
kokëfortësi nuk do arrini asgjë, përveçse do lëndoni edhe veten
tuaj. Beqaret do bëjnë mire te mos luajnë shume me zjarrin sepse
do digjen keq. Buxheti do jete i paqëndrueshëm, prandaj çdo sh-
penzim duhet ta kryeni me mjaft kujdes.

PESHQIT 20. shkurt - 20. mars
Tregohuni te arsyeshëm sot ju te dashuruarit dhe mos

bëni gjera te pamenduara. Nga ana tjetër duhet t'i shprehni edhe
me tepër ato qe ndieni. Beqaret duhet te reflektojnë disa here
para se te hedhin hapa ne mënyrë qe te mos lëndohen. Buxheti nuk
do jete i keq, megjithatë mire është te tregoheni te arsyeshëm sa
me shume qe te mundeni. Hua mos jepni për asnjë arsye.

Mirushe Qormemeti
12.09.1942-31.01.2019

Fjalët janë të pakta, por dhimbja është e madhe për familjen
tonë. Ashtu siç ishe paqësore, ike në paqen e amshimit.

Atje lart është dikush që e duam shumë, dikush që nuk do e
harrojmë kurrë.

Mami, na mungon! 
Të përkujtojmë me mall: bashkëshorti Atli, vajza Bleta, djali

Adriatiku, dhëndri Arban, nusja Arbana,mbesa Anyla,
nipërit, Lorik, Gent dhe Art. 

Të kujtojnë me mall e gjithë familja Qormemeti!

PËRKUJTIM
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44 BC – Jul Cezari, Diktatori i Repu-
blikës romake, theret deri në vdekje nga
Mark Jun Bruti, Gai Cassi Longini, Deci-
mi Juni Bruti dhe disa senatorë të tjerë
romak.

1493 – Kristofer Kolombo kthehet në
Spanjë pas lundrimit të parë nëpër botë.

1744 – Mbreti francez Luigji XV i sh-
pall luftë Anglisë.

1812 – Vendbanimi i parë rus në Ka-
liforni, Lumi rus.

1848 – Fillon Revolucioni i Hungarisë.
1901 – Ndalohet gara me kuaj në San

Francisko.
1907 - Finlanda shpallet shteti i parë

evropian që i jep grave të drejtën e votës.
1919 – Formohet Legjioni amerikan

në Paris.
1939 – Hitleri okupon Boheminë dhe

Moravinë (Çekosllovakinë).
1968 – Kryengritje në Jeminin Jugor.
1969 – Kontest i dhunshëm kufitar

mes Kinës dhe Rusisë duke kënë 100 të
vdekur.

2003 - Hu Xhintao bëhet Kryetari Re-
publikës Popullore të Kinës.

PUSHIMET DIMËRORE
Nëna e nevrikosur fillon ti bërtas 
fëmijës,
- Ke marrë 1-sh në gjuhë dhe letërsi, kjo
është e tmerrshme, çfarë teme patët?
- Si i kaluat pushimet dimërore?, i tre-
gon fëmija.
- Dhe çfarë shkrove ti?
- Mirë, faleminderit që pyetët! 

Është fisnike të kesh një mik, por
do të ishte akoma më fisnike të

jesh miku i dikujt. 
(Richard Wagner). 

PSE ZGJOHENI 
ME DHIMBJE KOKE?
Shpeshherë ndodh që ne të zgjohe-
mi me dhimbje koke, e cila mund të
shkaktohet nga faktorë të ndryshëm.
Këtu mund të bëhet fjalë për disa
gjëra. Ndoshta gjumi jo i rehatshëm
sjell dhimbjet e kokës. Pra, gjëja e
parë dhe e vetme që
ju mbetet është të
kontrolloni nëse
çfarëdo qoftë
jua prish gju-
min. Një nga
fajtorët mund të
jetë edhe apnea,
gjendje kjo që karakterizohet me
ndaljen e kohëpaskohshme të
frymës, derisa jeni në gjumë. Trupi
juaj zgjohet atëherë për të frymuar
përsëri. Ndoshta edhe nuk e kuptoni
se kjo ndodh, por gërhitja e lartë
mund të jetë një nga treguesit. Kër-
citja me dhëmbë derisa jeni në
gjumë mund të shkaktojë dhimbje
në muskujve e nofullës. Një dhimbje
si kjo shkakton dhimbjet e kokës.
Nëse vuani nga alergjitë, provoni të
përdorni çarçafë kundër alergjive
dhe sa më shpesh ëndërroni ato.
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Vajza zbulon
mesazhet që nëna 
e saj pak para se të
vdiste ia la në
këpucët e martesës

Një grua ka thënë se ajo ka mbetur
“e thyer” pas gjetjes së një mesazhi
të fshehtë në këpucët e saj të da-
smës nga mamaja e saj që s’jeton
më. Nusja Emma, nga Kidworth
Beauchamp në Leicestershire u
fejua në vitin 2016. Por një muaj më
vonë, nëna e saj u diagnostikua me
kancer terminal. Ajo kishte shpre-
suar se mamaja e saj mund të kish-
te marrë pjesë në martesë, por ajo
vdiq në vitin 2017. Kur Emma
mblodhi këpucët e saj të martesës
javën e kaluar, ajo zbuloi se mamaja
e saj kishte paguar fshehurazi për
to. Dhe kishte shkruar në thembra
të këpucëve ishte një mesazh emo-
cionues: "Dua që ti të kesh një dhu-
ratë nga unë në ditën tënde të da-
smës. Këpucët e dasmës tënde janë
dhurata ime për ty. “Shpresoj që të
kesh një ditë magjike. Shumë dhe
shumë dashuri dhe përqafime të
mëdha, Nëna xxxx". 

Një incident i pazakontë ka ndodhur në
Francë, kur një dhelpër ka hyrë në një fermë
me 3 mijë pula. Siç raporton BBC, dyshohet
se pulat janë bërë bashkë dhe e kanë sul-
muar dhelprën. 

“Ato kanë ndjekur instinktin e tyre dhe
e kanë sulmuar atë me sqepat e tyre”, ka
thënë Pascal Daniel, shefi i fermës dhe
shkollës agrokulturore “Gros-Chene”. Trupi
i dhelprës së vogël është gjetur pas disa
ditësh në një cep të kafazit. “Kishe vrima në
qafë e shpinë të bëra nga sqepat”, thotë Da-
niel. Kjo fermë është shtëpi e 6 mijë pulave
të cilat mbahen në një vend me 5 hektarë
tokë. Gardhi i tyre qëndron i hapur gjatë
ditës dhe shumica e pulave kalojnë ditën

jashtë. Kur dyert janë mbyllur automatiki-
sht, dhelpra, e cila mendohet të ketë qenë
pesë apo gjashtë muajshe, mendohet se ka
mbetur brenda. “Ato mund të bëhen mjaftë
këmbëngulëse kur janë në grup”, thotë fer-
meri.

Policët mbipeshë të Kinës, janë të
detyruar të “punojnë” për dy javë në një
kamp të veçantë për kilet e tepërta.  Ata do
të dërgohen në Qendrën e Trajnimit të Po-
licisë Qendrore, e cila gjendet në qytetin

qendror të Pak Chong, për t’iu nënshtruar
dietës dhe stërvitjes intensive, si pjesë të
një programi për të humbur peshë.
“Shumë problematike nëqoftëse je një po-
lic i shëndoshë. Punohet dhe lëvizet nga-

dalë, teksa shkohet për të kryer detyrën”.
Sipas zbatuesit të këtij programi: “Kjo
është e papranueshme nëse je një oficer i
ngarkuar me arrestimin e kriminelëve,
pasi duhet të jesh i shkathët dhe i shpejtë”. 

Në prani të një grabitqari, këta peshq
të familjes Tetraodontidae shpejt gëlltitin
sasi të mëdha uji, duke zgjeruar lëkurën e

tyre elastike dhe me gjemba derisa të
bëhen topa të mëdha, të patrembur dhe
helmuese, katërfishin e peshkut origjinal.
Hulumtimet e kaluara kanë pohuar se në
këto momente, peshqit tullumbace mba-
nin frymën e tyre, duke penguar në
mënyrë efektive frymëmarrjen e kryer për-
mes grykës. Kjo bëhet për arsye vetëm-

brojtje. Ata e mbajnë frymën derisa
kundërshtari të largohet. A është e mun-
dur që ata të mbeten pa oksigjen për kaq
gjatë?  Gjatë një eksperimenti studiuesit
zbuluan se para ënjtjes, peshku akumuloi
ujë për 5-10 sekonda, siç ndodhi në det;
ata qëndrojnë të fryrë për një interval
kohe prej 3.7 deri në 18 minuta.

Policët me mbipeshë dërgohen 
në kamp për të shkrirë kilet e tepërta

A marrin frymë peshqit top kur janë në rrezik? 

Pulat bëhen bashkë dhe mbysin një dhelpër

Shqiptaret janë nënat me moshën më të
re në Europë. Sipas një publikimi të Qen-
drës së Statistikave, Eurostat, mesatarisht
një grua shqiptare në moshën 26-vjeçare
sjell në jetë fëmijën e parë. Pas nesh listën e
ndjek Bullgaria e më pas Rumania me mo-
shën 26.5 vite. Ndërsa e kundërta ndodh në
vendet e Evropës Perëndimore, ku mosha
mesatare është ajo 31 vjeç. Ndonëse vendi
ynë po përjeton një krizë moshe apo mun-
gesën e lindjeve, kryeson për sa i përket mo-

shës. Në 2017-n numri total i lindjeve në Sh-
qipëri ishte 30,896  prej të cilave lindje për
herë të parë ishin 12,918. Rreth 11% e këtyre
lindjeve ishin vajza nën moshën 20 vjeç.
Nga ana tjetër Shqipëria ka përqindjen më
të ulët të lindjeve për herë të parë nga nëna
mbi moshën 40 vjeç, të cilat përbënin rreth
1% të totalit të lindjeve për herë të parë në
2017-n. Për çdo 100 lindje gjatë 2017-s, në
Shqipëri statistikisht 45 ishin lindje për herë
të parë.
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